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1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Nolikums nosaka Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Tehniskā koledža”
(turpmāk tekstā – RTK) stipendiju apmēru un kārtību, kādā stipendiju saņem pirmā līmeņa
augstākās profesionālās izglītības programmās studējošie, kuri uzņemti atbilstoši valsts finansēto
vietu skaitam.

2. Kārtība, kādā studentiem tiek piešķirta stipendija
2.1. Finansējumu stipendijām nosaka ikgadējā valsts budžeta finansējuma ietvaros.
2.2. Studentu stipendiju piešķiršanas komisiju apstiprina ar Direktora rīkojumu. Tās sastāvā ietilpst
administrācijas, pedagoģiskā personāla un Studentu padomes pārstāvji. Visiem komisijas
lēmumiem ir rekomendējošs raksturs. un tos apstiprina Direktors, izdodot rīkojumu.
2.3. Stipendijas piešķiršanas komisija uz sēdi sanāk vienu reizi mēnesī, to var sasaukt tās
priekšsēdētājs.
2.4. Komisijas sēdes ir atklātas.
2.5. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās ne mazāk, kā divas trešdaļas tās locekļu skaita.
Lēmumus pieņem ar vienreizēju balsu vairākumu, atklāti vai aizklāti balsojot. Komisijas lēmums
stājas spēkā ar Direktora rīkojumu.
2.6. Lai nodrošinātu stipendiju piešķiršanas procedūras objektivitātes un caurspīdīguma principus,
stipendiju komisijas sēdēs novērotāja statusā ir tiesīgs piedalīties jebkurš administrācijas,
pedagoģiskā personāla un Studentu padomes pārstāvis, un izraksts no stipendiju piešķiršanas
komisijas sēdes protokola tiek publiskots Studiju daļā pie ziņojumu dēļa.
2.7. Minimālā mēneša stipendija pilna laika pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju
programmas studentam € 100,00 mēnesī.
2.8. Uz stipendiju konkursa kārtībā var pretendēt studenti, kuri:
2.8.1. sekmīgi noteiktajā termiņā nokārto nepieciešamos pārbaudījumus;
2.8.2. pilnībā iegūst attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu.

2.9. Studenti nevar atkārtoti konkursa kārtībā pretendēt uz viena un tā paša semestra stipendiju.
2.10. Direktors ar rīkojumu semestra laikā var anulēt lēmumu par stipendijas piešķiršanu, ja
students neievēro pārbaudījumu un praktisko darbu izpildes termiņus vai ir pārkāpis RTK iekšējās
kārtības noteikumus.

3. Kārtība, kādā studentiem tiek piešķirta minimālā un vienreizējā stipendiju
3.1. RTK stipendiju fondu izveido, paredzot:
3.1.1. katrai pilna laika izglītības programmas vietai € 145,13 gadā;
3.1.2. katram pilna laika programmā studējošajam € 5,69 gadā stipendijas izmaksām
grūtniecības atvaļinājuma laikā.
3.2.Studentam, kurš sekmīgi noteiktajā termiņā nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus, ārpus
konkursa, uz semestri, stipendiju fonda ietvaros, pamatojoties uz direktora rīkojumu par studenta
aktivitātes vai ieguldītā darba koledžas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanā atzinīgu
novērtējumu, var piešķirt paaugstinātu stipendiju divkāršā apmērā.
3.3. Studentam stipendiju fonda ietvaros var piešķirt vienreizēju stipendiju, kuras apmērs semestra
laikā nepārsniedz minimālo stipendiju, ja students iesniedz attiecīgu iesniegumu par papildus
izdevumiem, par kuriem nav paredzēta kompensācija no valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas,
3.4. Vienreizējām stipendijām tiek paredzēti ne vairāk kā pieci procenti no Rīgas Tehniskās
koledžas stipendiju fonda apmēra
3.5. Ja diviem vai vairākiem studējošiem, kuri pretendē uz minimālo stipendiju, ir līdzvērtīgi
sekmju rādītāji, stipendiju vispirms piešķir:
3.5.1.invalīdam, bārenim vai bez vecāku gādības palikušam,
3.5.2.studentam no ģimenes, kurā audzina trīs vai vairāk bērnu;
3.5.3.studentam, kura ģimenē ir bērni.
3.6. Nolikuma 3.1..2. p. minētās studentes grūtniecības atvaļinājuma laikā saņem minimālo
stipendiju, pamatojoties uz darbnespējas lapu, kas izsniegta darbnespējas apliecināšanu
reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3.7. 3.6. .p. minēto stipendiju izmaksā uzreiz par diviem grūtniecības atvaļinājuma mēnešiem.
3.8.Ja studentam tiek piešķirts studiju pārtraukums, tad šajā laikā stipendijas izmaksa tiek
pārtraukta. Stipendijas izmaksu var atjaunot pēc studiju pārtraukuma, ja students sekmīgi turpina
studijas.

4. Noslēguma jautājumi
4.1. RTK Nolikuma par stipendijas piešķiršanu studentiem izpildi nodrošina RTK Studiju daļa.
4.2. Atzīt par spēku zaudējušu 2014.gada 2.janvāra „Kārtība, kādā Rīgas Tehniskās koledžas
studentiem tiek piešķirta stipendija”, Nr.1-02/2.
4.3. Kārtība stājas spēkā ar 2016.gada 8.septembri.
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