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I Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Tehniskā koledža”
profesionālās vidusskolas (turpmāk tekstā – koledža) audzēkņu stipendiju apmēru un procedūru,
kādā stipendijas piešķir audzēkņiem, kuri uzņemti atbilstoši valsts finansēto vietu skaitam.
2. Finansējumu stipendijām nosaka ikgadējā valsts budžeta finansējuma ietvaros.

II Stipendijas piešķiršanas kārtība
3. Lēmumu par stipendiju piešķiršanu audzēkņiem pieņem ar koledžas direktora rīkojumu
apstiprināta komisija:
3.1.Komisijas sastāvā ietilpst administrācijas, pedagoģiskā personāla un Audzēkņu
padomes pārstāvji.
3.2.Komisija uz sēdi sanāk vienu reizi mēnesī, to var sasaukt tās priekšsēdētājs.
3.3.Komisijas sēdes ir atklātas.
3.4.Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas tās locekļu.
Lēmumus pieņem ar vienreizēju balsu vairākumu, atklāti vai aizklāti balsojot.
3.5.Komisijas lēmumus apstiprina koledžas direktors.
3.6.Lai nodrošinātu stipendiju piešķiršanas procedūras objektivitātes un caurspīdīguma
principus, stipendiju komisijas sēdēs novērotāja statusā ir tiesīgs piedalīties jebkurš
administrācijas, pedagoģiskā personāla un Audzēkņu padomes pārstāvis.
3.7.Izraksts no stipendiju komisijas sēdes protokola tiek publiskots Studiju daļā pie
ziņojumu dēļa.
4. Minimālā mēneša stipendija profesionālās izglītības programmas audzēkņiem € 10,- mēnesī.
5. Stipendiju fondu izveido, ņemot vērā valsts budžetā paredzēto kopējo stipendiju fondu, bet ne
vairāk kā € 14,23 mēnesī.

6. Audzēkņiem, atbilstoši katra semestra mācību rezultātiem, stipendiju piešķiršanas komisija
piešķir stipendiju izdalītā stipendiju fonda ietvaros.

III Paaugstinātās stipendijas piešķiršana
7. Audzēkņiem stipendiju piešķiršanas komisija stipendiju fonda ietvaros par audzēkņa aktivitāti
koledžas sabiedriskajā dzīvē var paaugstināt stipendiju par € 40,- konkrētā mēnesī vai uz
noteiktu laiku.
8. Audzēkņiem stipendiju piešķiršanas komisija stipendiju fonda ietvaros, pamatojoties uz
direktora rīkojumu par audzēkņa aktivitātes vai ieguldītā darba koledžas materiāli tehniskās
bāzes pilnveidošanā nozīmīgu novērtējumu, var piešķirt paaugstināto stipendiju līdz € 150,konkrētā mēnesī vai uz noteiktu laiku.
9. Paaugstinātām stipendijām var paredzēt ne vairāk kā desmit procentus no koledžas audzēkņu
stipendiju fonda apmēra.
10. .Stipendiju piešķiršanas komisija semestra laikā var pārskatīt piešķirtās stipendijas apmēru, ja
audzēknis neievēro praktisko darbu nokārtošanas termiņus, ir pārkāpis koledžas iekšējās
kārtības noteikumus, iepriekšējā mēnesī neattaisnoti kavētas vairāk nekā 8 mācību nodarbības,
audzēknim vienā vai vairākos mācību priekšmetos nav vērtējuma vai tas ir nepietiekams
(zemāks par 4 ballēm), samazinot stipendiju līdz minimālajai mēneša stipendijai € 10,-.
11. Profesionālās izglītības programmā audzēknim, stipendiju fonda ietvaros, var piešķirt
paaugstinātu stipendiju, kuras apmērs nepārsniedz € 150,- mēnesī, ja:
11.1.Audzēknis ir bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, kurš nav nodots
audzināšanā bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai aizbildņa
ģimenē.
11.2.Audzēknis ir pilngadīgs, sekmīgs, bez vecāku gādības palicis vai bārenis.
12. Slimības laikā tiek piešķirta stipendija iepriekš noteiktā apmērā par ārstniecības iestādes izziņā
norādīto laiku.
13. Koledžas audzēknēm grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā piešķir minimālo ikmēneša
stipendiju, pamatojoties uz darba nespējas lapu, kas izsniegta darba nespējas apliecinošu
reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
14. Ja audzēknis veselības stāvokļa dēļ ir akadēmiskajā atvaļinājumā, viņam stipendiju nepiešķir.
15. Stipendijas audzēkņiem ieskaita stipendijas saņēmēja norēķinu kontā vai norēķinu kartes kontā
reizi mēnesī:
15.1.Uzsākot mācību gadu, un turpmāk reizi mēnesi.
15.2. Reizi mēnesī prakses laikā.
15.3.Dienu pirms vasaras brīvlaika sākuma.
16. Pirmā kursa audzēkņi septembra mēnesī saņem minimālo stipendiju – € 15,-. Stipendijas
nākamajos 1.semestra mēnešos tiek piešķirtas pamatojoties uz mēneša atestāciju rezultātiem,
stipendiju fonda ietvaros.
17. Pārnākot mācīties no citām izglītības iestādēm, audzēkņi pirmajā mēnesī saņem minimālo
stipendiju – € 15,-. Stipendijas nākamajos mēnešos tiek piešķirtas pamatojoties uz mēneša
atestāciju rezultātiem, stipendiju fonda ietvaros.

IV Kārtība, kādā saņem vienreizēju stipendiju
18. Profesionālās izglītības programmā, stipendiju fonda ietvaros, var piešķirt vienreizēju
stipendiju, kuras apmērs semestra laikā nepārsniedz € 150,- , ja audzēknis iesniedz attiecīgu
iesniegumu par papildus izdevumiem, par kuriem nav paredzēta kompensācija no valsts
sociālās apdrošināšanas sistēmas.
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19. Ja diviem vai vairākiem audzēkņiem, kuri pretendē uz vienreizēju stipendiju, ir līdzvērtīgi
sekmju rādītāji, stipendiju vispirms piešķir:
19.1.Invalīdam, bārenim vai bez vecāku gādības palikušam, kā arī audzēknim, kura
ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, piešķirts trūcīgas ģimenes statuss,
pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegtu izziņu par atbilstību
trūcīgas ģimenes statusam.
19.2. Audzēknim no ģimenes, kurā audzina trīs un vairāk bērnus.
20. Vienreizējām stipendijām ir paredzēti ne vairāk kā pieci procenti no koledžas audzēkņu
stipendiju fonda apmēra.
21. Kontroli par stipendiju fonda izlietojumu veic koledžas grāmatvedība.

V Noslēguma jautājumi
22. Noteikumu izpildes kontroli nodrošina koledžas Studiju daļa.
23. Atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 7.marta „Kārtību, kādā Rīgas Tehniskās koledžas
profesionālās vidusskolas audzēkņiem tiek piešķirta stipendija” Nr.1.1.- 2/4.
24. Kārtība stājas spēkā ar 2016.gada 6.septembri.

Saskaņota _______ ar direktoru J. Rozenblatu____________
Studiju daļas vadītāja ____________I.Klotiņa

Klotiņa 67087401
Bārdiņš 67081405
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