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Stipendiju piešķiršanas
NOLIKUMS
Izstrādāts saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 1.punktu;
LR MK 24.08.2004. Noteikumu
Nr.740 Noteikumi par stipendijām 27.punktu

1.Stipendija tiek piešķirta un izmaksāta mūzikas vidusskolas audzēkņiem, pamatojoties uz LR MK 24.08.2004. Noteikumiem Nr.740 Noteikumi par stipendijām un Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas Stipendiju piešķiršanas
Nolikumu.
2.Stipendija tiek piešķirta mūzikas vidusskolas audzēkņiem, kuri uzņemti izglītības iestādē, atbilstoši valsts finansēto vietu skaitam.
3.Stipendiju piešķiršanai tiek izveidota stipendiju piešķiršanas komisija 8 cilvēku sastāvā - mūzikas vidusskolas direktors, direktora vietnieks mācību darbā, galvenā grāmatvede, 3 pedagogi vai koncertmeistari, kurus ievēl mūzikas
vidusskolas Pedagoģiskā Padome un 2 audzēkņi, kurus ievēl audzēkņu kopsapulce vai citas audzēkņu pašpārvaldes struktūras.
4.Stipendiju piešķir, pamatojoties uz Stipendiju piešķiršanas komisijas lēmumu
un direktora rīkojumu. Stipendiju piešķiršanas komisija lēmumu pieņem ar
balsu vairākumu. Vienāda balsu skaita gadījumā noteicošā balss - stipendiju
piešķiršanas komisijas priekšsēdētājam.
5.Stipendiju piešķiršanas komisija izskata stipendijas apjomu un piešķir tās pēc
katra mācību gada semestra. Stipendijas apjomu stipendiju piešķiršanas komisija var grozīt ar savu lēmumu un direktora rīkojumu katru mēnesi, ņemot vērā audzēkņu sekmes mācībās (ikmēneša sekmju atestācijas rezultāti), mācību

nodarbību kavējumus (neattaisnoto mācību kavējumu skaits nedrīkst pārsniegt
vidēji vienu, t.i. 1,0 kavējumu nedēļā), kā arī audzēkņu aktivitāti mūzikas vi-

-2dusskolas sabiedriskajā dzīvē. 1.kursa audzēkņiem 1.semestra stipendiju piešķir Ministru kabineta noteiktās minimālās stipendijas apmērā.

6.Mācību un citu izglītības iestādes pasākumu kavējumu analīzes kārtība noteikta
JMRMV Iekšējās kārtības noteikumu audzēkņiem 12.punktā un izmantota
stipendiju apjoma noteikšanā katram audzēknim ik mēnesi.
7.Stipendijas apmēra noteikšanā katra mācību gada semestra beigās tiek ņemti
vērā mācību programmās noteikto semestra pārbaudījumu (ieskaišu un eksāmenu) vērtējums, ievērojot mācību daļas sastādīto un apstiprināto ieskaišu un eksāmenu norises grafiku katrai izglītības programmai un attiecīgajam kursam, un
semestra vērtējums (priekšmetos, kuros nav noteiktas ieskaites vai eksāmens).
8.Stipendiju piešķiršanas komisijai ir tiesības piešķirt minimālo ikmēneša
stipendiju un paaugstināto stipendiju piešķirtā stipendiju fonda ietvaros.
9.Semestra laikā stipendiju piešķiršanas komisijai ir tiesības pārskatīt piešķirtās
paaugstinātās stipendijas apmēru, ja audzēknis pārkāpis mūzikas vidusskolas
audzēkņu Iekšējās kārtības noteikumus audzēkņiem; nav saņēmis vērtējumu;

vērtējums kādā no mācību priekšmetiem ir nepietiekošs, kā arī, ja ikmēneša
sekmju atestācijā uzlabojies vērtējums.
10.Minimālā ikmēneša stipendija mēnesī tiek piešķirta un izmaksāta:
10.1.audzēkņiem, kuru sekmes mācību priekšmetos pēc sekmju
vērtēšanas skalas ir zemākas par vērtējumu gandrīz viduvēji - 4 (t.i. 3 vāji; 2 - ļoti vāji un 1 - neapmierinoši) vai nav sekmju vērtējuma kādā
no mācību priekšmetiem (n/a- neatestēts); neattaisnoto mācību

kavējumu skaits pārsniedz vidēji vienu( t.i. 1,0) kavējumu nedēļā;
10.2.audzēkņiem, kuri pārkāpuši mūzikas vidusskolas audzēkņu Iekšējās
kārtības noteikumus.
11.Iedalītā stipendiju fonda ietvaros stipendiju piešķiršanas komisija
audzēkņiem var piešķirt diferencētu paaugstināto stipendiju, kuras apmērs
nepārsniedz EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro 00 centi):
11.1.audzēkņiem, kuru sekmes mācībās pēc sekmju vērtēšanas skalas ir 9 10 balles;
11.2.audzēkņiem, kuru sekmes mācībās pēc sekmju vērtēšanas skalas ir 7 10 balles;
11.3.audzēkņiem, kuru sekmes mācībās pēc sekmju vērtēšanas skalas ir 4 10 balles;
11.4.audzēkņiem, kuru sekmes mācībās pēc sekmju vērtēšanas skalas ir 4 10 balles un attaisnojošu iemeslu dēļ (slimība, mūzikas vidusskolas
deleģēts pasākums) nav saņemts vērtējums ne vairāk kā 2 mācību
priekšmetos (n/a) un nav neviena neattaisnota mācību nodarbību kavējuma. Stipendijas apmēru nosaka, atbilstoši punktam 11.3.;
11.5.audzēkņiem, kuru sekmes mācībās pēc sekmju vērtēšanas skalas ir 4 10 balles (ne vairāk kā 2 mācību priekšmetiem sekmju vērtējums var
būt zemāks par 4 ballēm) un nav neattaisnotu mācību nodarbību kavējumu;
11.6.audzēkņiem, kuru sekmes mācībās pēc sekmju vērtēšanas skalas ir 4 10 balles un attaisnojošu iemeslu dēļ (slimība, mūzikas vidusskolas deleģēts pasākums) nav saņemts vērtējums ne vairāk kā 4 mācību priekš-
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Stipendijas apmēru nosaka, atbilstoši punktam 11.5.;
11.7.audzēkņiem, kuri guvuši atzīstamus panākumus Valsts un Starptautiskajos konkursos;
11.8.audzēkņiem par aktīvu sabiedrisko darbību mūzikas vidusskolā;
11.9.audzēkņiem par aktīvu koncertdarbību ārpus mūzikas vidusskolas
pasākumiem, tādējādi veicinot mūziķa profesijas prestižu, ja ikmēneša
sekmju atestācijā saņemts pietiekošs vērtējums.
12.Mūzikas vidusskolai piešķirtā stipendiju fonda ietvaros audzēkņiem var piešķirt paaugstinātu stipendiju, kuras apmērs nepārsniedz EUR 150,00 (viens
simts piecdesmit euro 00 centi), ja
12.1.audzēknis ir bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, kurš nav
nodots audzināšanā bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai aizbildņa ģimenē;
12.2.audzēknis, sasniedzot pilngadību, ir saņēmis pietiekošu vērtējumu
visos mācību priekšmetos un ir bārenis vai bez vecāku gādības palicis
bērns un nav nodots audzināšanā aizbildņa ģimenē, audžuģimenē vai
bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē.
13.Minimālo ikmēneša stipendiju audzēkņiem, kas atrodas akadēmiskajā
atvaļinājumā (arī slimības dēļ), nepiešķir.
14.Mūzikas vidusskolas audzēkņiem piešķirtā stipendiju fonda ietvaros stipendiju piešķiršanas komisija var piešķirt vienreizējo stipendiju. Vienreizējām
stipendijām paredz ne vairāk kā 5 % no stipendiju fonda apmēra. Vienreizējo stipendiju piešķir, ja audzēknis iesniedzis iesniegumu stipendiju piešķiršanas komisijai ne vēlāk kā nedēļu pirms stipendiju piešķiršanas komisijas sēdes, par nepieciešamajiem papildu izdevumiem, par kuriem nav paredzēta kompensācija no valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas. Nepieciešamības gadījumā pie iesnieguma pievieno dokumentārus pierādījumus par
audzēkņa statusu.
15.Ja diviem vai vairākiem mūzikas vidusskolas audzēkņiem, kuri vēlas saņemt
vienreizējo stipendiju, ir vienādi sekmības rādītāji, stipendiju piešķiršanas
komisija vienreizējo stipendiju vispirms piešķir invalīdiem, bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušiem audzēkņiem, kā arī audzēkņiem no trūcīgām un
daudzbērnu ģimenēm, kurās audzina trīs un vairāk bērnus.
16.Mūzikas vidusskola jaunuzņemtajiem audzēkņiem stipendijas piešķir ar mācību gada sākumu. Stipendijas apmēru nosaka stipendiju piešķiršanas komisija pēc šī Nolikuma 4.punktā paredzētajiem nosacījumiem, neņemot vērā
iestājpārbaudījumu rezultātus.
17.Mūzikas vidusskolas audzēkņiem, kas atskaitīti līdz stipendiju piešķiršanas
komisijas sēdei, stipendija tiek aprēķināta, pamatojoties uz iepriekšējā perioda stipendiju piešķiršanas komisijas lēmuma par stipendijas apmēru mēnesī,
un izmaksāta par laiku līdz atskaitīšanas dienai.
18.Mūzikas vidusskolas audzēkņiem ikmēneša stipendija, minimālā ikmēneša
stipendija, paaugstinātā vai vienreizējā stipendija tiek ieskaitīta stipendijas
saņēmēja kontā vai norēķina kartes kontā.

-419.Nolikums stājas spēkā ar 01.11.2017.
20.Atzīt par spēku zaudējušu mūzikas vidusskolas 08.09.2015. Iekšējos
noteikumus Nr.8 Stipendiju piešķiršanas Nolikums ar 01.11.2017.
Nolikums pieņemts JMRMV
Stipendiju piešķiršanas komisijas sēdē
13.10.2017. (protokols Nr. 3).
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