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Liepājā
APSTIPRINĀTS
Liepājas Jūrniecības koledžas Padomes
2016.gada 29. augusta sēdē, protokols Nr. 07

Izdots saskaņā ar 24.08.2004.g. MK noteikumiem
Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”

STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS NOLIKUMS
I Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka stipendiju fonda veidošanas un sadales principus Liepājas Jūrniecības
koledžā (turpmāk - LJK), kā arī ikmēneša stipendijas izmaksas lielumu, kādā stipendijas saņem:
1.1. augstākās izglītības programmās studējošie, kuri uzņemti konkursa kārtībā un studē
valsts finansētajās studiju vietās LJK;
1.2. profesionālās vidējās izglītības programmās izglītojamie, kuri uzņemti atbilstoši valsts
finansēto vietu skaitam.
2. Šī nolikuma 1.1. apakšpunktā minētais studējošais un šī nolikuma 1.2.apakšpunktā minētais
izglītojamais saņem stipendiju no LJK Stipendiju fonda, kuru

izveido no valsts budžeta

līdzekļiem.

II Kārtība, kādā stipendiju saņem augstākās izglītības programmās studējošie
3. Katra studiju gada sākumā direktors apstiprina LJK stipendiju piešķiršanas komisiju (turpmākkomisiju), kuras sastāvā iekļauj augstākās izglītības iestādes administrācijas, akadēmiskā
personāla un studējošo pašpārvaldes pārstāvjus.

4. Komisija lēmumu par rekomendējamās stipendijas lielumu katram studentam reizi akadēmiskā
gada semestrī raksta protokolā. Protokolu iesniedz direktoram galīgā lēmuma pieņemšanai.
5. Koledža stipendijas piešķir un izmaksā saskaņā ar direktora vai viņa pilnvarotas amatpersonas
rīkojumu līdz kalendārā mēneša 16. datumam, ja stipendijas izmaksas datums iekrīt brīvdienā vai
svētku dienā, stipendijas izmaksu veic pirmajā darba dienā pēc brīvdienām vai svētku dienām .
6. Koledžas stipendiju fondu izveido, paredzot:
6.1. katrai pilna laika profesionālās augstākās izglītības programmas vietai – 145,13 euro
gadā;
6.2. katram pilna laika augstākās izglītības programmā studējošajam – 5.69 euro gadā
stipendijas izmaksām grūtniecības atvaļinājuma laikā.
7. Stipendiju konkursa kārtībā var saņemt šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētais studējošais,
kurš:
7.1. sekmīgi noteiktajā termiņā nokārto nepieciešamos pārbaudījumus atbilstoši
attiecīgās programmas studiju plānam;
7.2. pilnībā iegūst attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu
skaitu.
8. No LJK stipendiju fonda var piešķirt:
8.1. stipendiju studiju programmas apguvei profesionālās augstākās izglītības
programmas studentam 10 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir jūlijā un augustā);
8.2. vienreizēju stipendiju reizi semestrī. Vienreizējās stipendijas apmērs nepārsniedz
minimālās stipendijas apmēru;
8.3. paaugstinātu stipendiju. Paaugstinātās stipendijas apmērs nepārsniedz minimālās
stipendijas divkāršu apmēru.
9. Vienreizējām stipendijām paredz ne vairāk kā piecus procentus no koledžas stipendiju fonda
apmēra.
10. Studējošajiem minimālās mēneša stipendijas nosaka šādā apmērā: - 99.60 euro mēnesī.
11. Stipendiju piešķiršanas komisija pēc katra akadēmiskā gada semestra un imatrikulācijas
izvērtē pretendenta atbilstību šo noteikumu 7.punktā minētajiem kritērijiem, kā arī sekmes, kas
tiek izteiktas kā vidējā svērtā atzīme vai iestājpārbaudījumu rezultātus, zinātniskās darbības
rādītājus (publikācijas, piedalīšanos konferencēs, līdzdalību projektos un citus rādītājus);

12. Ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz šo noteikumu stipendiju, ir
līdzvērtīgi sekmju, zinātniskās darbības rādītāji, Koledžas piešķiršanas komisija stipendiju
vispirms piešķir:
12.1. invalīdam;
12.2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma
sasniegšanai;
12.3. studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju
konkursa norises dienu piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;
12.4. studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau
pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai
profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
12.5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.
13. Šo noteikumu 7.punktā minētajai personai grūtniecības atvaļinājuma laikā piešķir minimālo
stipendiju, pamatojoties uz darbnespējas lapu, kas izsniegta darbnespējas apliecināšanu
reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
14. Koledžas stipendijai paredzēto summu ieskaita stipendijas saņēmēja norēķinu kontā vai
norēķinu kartes kontā.
15. Koledža semestra laikā var atcelt lēmumu par stipendijas piešķiršanu, ja tā konstatē, ka
persona, kurai piešķirta stipendija:
15.1. sniegusi nepatiesu informāciju;
15.2. nepilda studiju plānā paredzētās akadēmiskās saistības;
15.3. pārkāpj LJK iekšējās kārtības noteikumus.
16. Koledžā stipendiju pārtrauc izmaksāt studiju pārtraukuma laikā.

III Kārtība, kādā stipendiju saņem profesionālās vidējās izglītības
programmās izglītojamie
17. Katra mācību gada sākumā direktors apstiprina stipendiju piešķiršanas komisiju (turpmākkomisiju), kuras sastāvā iekļauj profesionālās izglītības iestādes administrācijas, pedagoģiskā
personāla un klātienē izglītojamo pašpārvaldes pārstāvjus.
18. Komisija lēmumu par rekomendējamās stipendijas lielumu katram izglītojamam attiecīgajā
kalendārajā mēnesī raksta protokolā. Protokolu iesniedz direktoram galīgā lēmuma pieņemšanai.

19. Koledža stipendijas piešķir un izmaksā saskaņā ar direktora vai viņa pilnvarotas
amatpersonas rīkojumu līdz kalendārā mēneša 16. datumam, ja stipendijas izmaksas datums
iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, stipendijas izmaksu veic pirmajā darba dienā pēc brīvdienām
vai svētku dienām.
20. Izglītojamo stipendiju fondu kalendārajam gadam veido Izglītības un zinātnes ministrijas
noteikto vidējo izglītojamo skaitu gadā reizinot ar MK noteikumos Nr. 740 “Noteikumi par
stipendijām” 21. punktā noteikto izglītojamam vidēji noteikto līdzekļu apjomu.
21. LJK gada laikā izveido stipendiju rezerves fondu ( līdz 5% no kopējās gada stipendiju fonda)
vienreizēju stipendiju izmaksai izglītojamiem.
22. Izglītojamam izmaksājamās ikmēneša stipendijas lielumu nosaka stipendiju komisija
vadoties no pieejamā stipendiju fonda apjoma un izglītojamo ikmēneša vidējo sekmju
rezultātiem. 22.1.Stipendiju komisija katru mēnesi nosaka izmaksājamās stipendijas apjomu
katram sekmju vērtējuma intervālam:
8 ≤ X <9=Y, kur X ir izglītojamā vidējais sekmju vērtējums (rēķināms ar diviem simboliem aiz
komata) , Y ir izmaksājamās stipendijas apjoms .

Vērtējums(X)
9 ≤ X ≤10
8≤ X <9
7≤ X <8
6≤ X <7
5≤ X <6
4≤ X <5
0≤ X <4

Stipendijas
apjoms
=Y
=Y
=Y
=Y
=Y
=Y
=Y

23. Minimālā ikmēneša stipendija izglītojamam ir 10 euro.
23.1. izglītojamiem, kuriem vienā un vairākos mācību priekšmetos mēneša vidējais atzīmes
vērtējums ir zemāks par 4 ballēm vai vērtējums neieskaitīts, tiek piešķirta minimālā stipendija;
23.2 Minimālo stipendiju piešķir izglītojamiem, kuriem neattaisnotu kavējumu skaits pārsniedz 8
mācību stundas (4 lekcijas) mēnesī.
24. Komisija lēmumu par katram izglītojamam rekomendējamo stipendijas lielumu katrā
kalendārajā mēnesī pieņem, pamatojoties uz ikmēneša atestācijas rezultātiem, mācību
nodarbību apmeklējumu, sabiedriskajām aktivitātēm un Ministru kabineta 2004.gada
augusta noteikumos Nr. 740 „Noteikumi par stipendijām ” noteiktajām prasībām, ievērojot

šādus pamatnoteikumus:
24.1. Mācības no jauna uzsākušie izglītojamie septembrī saņem stipendiju atbilstoši
stipendiju komisijas noteiktam apjomam. Piešķirtās stipendijas apjoms mācības no jauna
uzsākušiem izglītojamiem septembra mēnesī nepārsniedz Izglītības ministrijas piešķirto
finansējuma apjomu stipendijai vienam izglītojamam.
24.2. izglītojamie, kas turpina mācības, semestra pirmajā mēnesī saņem stipendiju, ko
nosaka, ņemot vērā iepriekšējā semestrī uzrādītos mācību sasniegumus;
24.3. vasaras brīvlaikā izmaksājamās stipendijas lielumu nosaka, ņemot vērā pēdējā
mācību mēneša uzrādītos mācību rezultātus;
24.4. mācību un kvalifikācijas prakses laikā izglītojamie saņem stipendiju pēc pēdējā teorētiskā
mācību rezultāta vērtējuma;
24.5. stipendiju var paaugstināt, ja stipendiju fondā ir līdzekļi, kā arī pamatojoties uz grupas
audzinātāja vai cita pedagoģiskā darbinieka iesniegumu par:
24.5.1. aktivitāti izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē;
24.5.2. piedalīšanos olimpiādēs, profesionālajos konkursos, kultūrizglītības aktivitātēs vai sporta
sacensībās;
24.5.3. iegūtu godalgotu vietu reģionālajās vai valsts mēroga olimpiādēs, profesionālajos
konkursos, kultūrizglītības aktivitātēs vai sporta sacensībās.
24.5.4. Paaugstināt stipendiju atbilstoši 24.5. punkta nosacījumiem veic izglītojamiem
paaugstinot vidējo sekmju vērtējumu ne vairāk kā par 1,00 ballēm.
25. Vienreizēju materiālu palīdzību izglītojamam piešķir īpašos gadījumos, pamatojoties uz
izglītojamā attiecīgu iesniegumu par nepieciešamiem papildu izdevumiem, par kuriem nav
paredzēta kompensācija no valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas.
26. Izglītojamam, kura ģimene ir trūcīga vai maznodrošināta, materiālo pabalstu reizi pusgadā
piešķir, pamatojoties uz grupas audzinātāja rakstisku iesniegumu.
27. Paaugstinātu stipendiju piešķir izglītojamam, ja persona:
27.1. ir bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, kurš nav nodots audzināšanā bērnu
aprūpes un audzināšanas iestādē, audžu ģimenē vai aizbildņa ģimenē;
27.2. ir pilngadīgs, sekmīgs bārenis vai bez vecāku gādības palicis izglītojamais.

28. Vienreizējās stipendijas un paaugstinātās stipendijas apmērs nepārsniedz 150 euro.
29. Grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma laikā piešķir minimālo ikmēneša stipendiju,
pamatojoties uz darbnespējas lapu, kas izsniegta darbnespējas apliecināšanu reglamentējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
30. Ja izglītojamais ir akadēmiskajā atvaļinājumā, viņam stipendiju nepiešķir.

IV Noslēguma jautājumi
Šis nolikums stājas spēka pēc tā apstiprināšanas.

