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Nr.1

Stipendiju piešķiršanas nolikums
Izdots saskaņā ar
Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumu
Nr.740 Noteikumi par stipendijām 27.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Stipendiju piešķiršanas nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek
piešķirtas un izmaksātas ikmēneša stipendijas Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas
vidusskolas (turpmāk – mūzikas vidusskola) audzēkņiem, kas uzņemti atbilstoši valsts
finansēto vietu skaitam un klātienē apgūst profesionālās vidējās izglītības programmas.
2. Stipendiju piešķiršanas mērķis ir sekmēt audzēkņu motivāciju paaugstināt mācību
rezultātus, veicināt audzēkņu intelektuālo spēju attīstību un izglītības pieejamību.
II. Stipendiju fonds
3. Audzēkņi stipendijas saņem no mūzikas vidusskolas stipendiju fonda, kuru
izveido no valsts budžeta līdzekļiem – no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.
4. Audzēknim no stipendiju fonda var piešķirt minimālo ikmēneša stipendiju,
paaugstināto ikmēneša stipendiju un vienreizēju stipendiju.
5. Vienreizējām stipendijām paredz ne vairāk kā piecus procentus no stipendiju
fonda apmēra.
III. Stipendiju piešķiršanas nosacījumi
6. Stipendijas apmēru audzēkņiem nosaka katru mēnesi atbilstoši iepriekšējā
mēneša mācību rezultātiem (mēneša atestācijai) un mācību stundu apmeklējumam.
7. Mācību gada otrā semestra pirmajā mēnesī stipendijas piešķir atbilstoši pirmā
semestra mācību rezultātiem1 un mācību stundu apmeklējumam decembrī.
8. Vasaras brīvlaikā stipendijas piešķir atbilstoši mācību gada otrā semestra mācību
rezultātiem2 un mācību stundu apmeklējumam jūnijā.
9. Turpinot mācības, mācību gada pirmajā mēnesī stipendijas piešķir atbilstoši
iepriekšējā mācību gada otrā semestra mācību rezultātiem2.
10. Ja audzēknis ir akadēmiskajā atvaļinājumā, viņam stipendiju nepiešķir.
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IV. Stipendiju piešķiršanas kritēriji
11. Minimālo ikmēneša stipendiju (1.līmenis) 15 euro apmērā audzēknim piešķir
šādos gadījumos:
11.1. uzsākot vai atsākot mācības mūzikas vidusskolā, līdz brīdim, kad
mūzikas vidusskola audzēknim nosaka citu ikmēneša stipendijas apmēru;
11.2. ja audzēknis:
11.2.1. kas mācās pirmajā kursā, ne vairāk kā vienā
vispārizglītojošajā mācību priekšmetā mēneša vai semestra vērtējumā
saņēmis vērtējumu zemāku par 4 ballēm (gandrīz viduvēji) vai
apzīmējumu nav vērtējuma, vai jebkurā profesionālajā mācību
priekšmetā mēneša vai semestra vērtējumā saņēmis vērtējumu zemāku
par 5 ballēm (viduvēji) vai apzīmējumu nav vērtējuma;
11.2.2. kas mācās otrajā, trešajā vai ceturtajā kursā, ne vairāk kā
vienā mācību priekšmetā mēneša vai semestra vērtējumā saņēmis
vērtējumu zemāku par 4 ballēm (gandrīz viduvēji), apzīmējumu nav
vērtējuma vai vērtējumu neieskaitīts;
11.3. ja audzēknis nav neattaisnoti kavējis vairāk par astoņām stundām
mēnesī;
11.4. ja audzēknim par mūzikas vidusskolas iekšējās kārtības noteikumu
pārkāpumiem attiecīgajā mēnesī izteikts ne vairāk kā viens mūzikas
vidusskolas direktora rakstisks brīdinājums vai rājiens.
12. Minimālo ikmēneša stipendiju nepiešķir, ja audzēkņa saņemto šo noteikumu
11.2.apakšpunktā minēto vērtējumu un apzīmējumu skaits, neattaisnoti kavēto mācību
stundu skaits vai audzēknim izteikto mūzikas vidusskolas direktora rakstisko
brīdinājumu vai rājienu skaits ir lielāks par šo noteikumu 11.2., 11.3. vai
11.4.apakšpunktā minēto skaitu.
13. Paaugstināto ikmēneša stipendiju pirmā kursa audzēkņi, vēlāk ieskaitītie
audzēkņi un mācības atsākušie audzēkņi var saņemt, sākot no otrā mācību mēneša.
14. Paaugstinātās ikmēneša stipendijas apmērs audzēknim viena mācību gada
dažādos mēnešos var būt atšķirīgs, ņemot vērā audzēkņu skaitu, kas pretendē uz
paaugstināto stipendiju attiecīgajā mēnesī.
15. Lemjot par paaugstinātās stipendijas piešķiršanu, ņem vērā šādus nosacījumus:
15.1. sekmīgs pirmā kursa audzēknis ir audzēknis, kas vispārizglītojošajos
mācību priekšmetos saņēmis mēneša vai semestra vērtējumu, kas nav zemāks
par 4 ballēm (gandrīz viduvēji), un profesionālajos mācību priekšmetos un
praksē saņēmis mēneša, semestra vai gada vērtējumu, kas nav zemāks par 5
ballēm (viduvēji);
15.2. sekmīgs otrā, trešā un ceturtā kursa audzēknis ir audzēknis, kas visos
mācību priekšmetos saņēmis mēneša vai semestra vērtējumu, kas nav zemāks
par 4 ballēm (gandrīz viduvēji), un kvalifikācijas praksē gada vērtējumu
ieskaitīts.
16. Paaugstināto ikmēneša stipendiju, kas nepārsniedz 150 euro, audzēknim piešķir,
ja audzēknis nav neattaisnoti kavējis nevienu mācību stundu, viņam nav izteikts
neviens mūzikas vidusskolas direktora rakstisks brīdinājums vai rājiens un audzēkņa
sekmes mācību priekšmetos pēc sekmju vērtēšanas skalas ir:
16.1. pirmajā kursā:
16.1.1. no 4 līdz 10 ballēm vispārizglītojošajos mācību priekšmetos
un no 5 līdz 10 ballēm profesionālajos mācību priekšmetos (2.līmenis);
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16.1.2. no 7 līdz 10 ballēm visos mācību priekšmetos (3.līmenis);
16.1.3. no 9 līdz 10 ballēm visos mācību priekšmetos (4.līmenis);
16.2. otrajā, trešajā un ceturtajā kursā:
16.2.1. no 4 līdz 10 ballēm visos mācību priekšmetos (2.līmenis);
16.2.2. no 7 līdz 10 ballēm visos mācību priekšmetos (3.līmenis);
16.2.3. no 9 līdz 10 ballēm visos mācību priekšmetos (4.līmenis).
17. Ja audzēknis slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ saņēmis apzīmējumu nav
vērtējuma (nv):
17.1. pusē vai mazāk par pusi mācību priekšmetos, audzēknim ikmēneša
stipendiju nosaka atbilstoši nolikuma 16.punktam, ņemot vērā audzēkņa
sekmes pārējos mācību priekšmetos attiecīgajā mēnesī vai semestrī;
17.2. vairāk par pusi mācību priekšmetos, audzēknim ikmēneša stipendiju
nosaka atbilstoši nolikuma 16.punktam, ņemot vērā audzēkņa sekmes
iepriekšējā mēnesī vai semestrī.
18. Paaugstinātu ikmēneša stipendiju, kas nepārsniedz 150 euro, piešķir, ja
audzēknis:
18.1. ir bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, kurš nav nodots
audzināšanā bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai
aizbildņa ģimenē;
18.2. ir pilngadīgs, sekmīgs bez vecāku gādības palicis audzēknis vai
bārenis.
19. Vienreizēju stipendiju, kas nepārsniedz 150 euro, audzēknim var piešķirt reizi
semestrī, lai segtu profesionālās izglītības iegūšanai nepieciešamos izdevumus, par
kuriem saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu nav paredzēts
pabalsts, ja ne vēlāk kā nedēļu pirms Stipendiju piešķiršanas komisijas sēdes saņemts
pilngadīga audzēkņa vai nepilngadīga audzēkņa likumiskā pārstāvja iesniegums, kurā
norādīts pamatojums nepieciešamo papildu izdevumu segšanai, un, ja attiecināms,
pievienoti pamatojumu apliecinoši dokumenti (trūcīgas ģimenes (personas) vai bāreņa
statusu apliecinošs dokuments, izziņa par saņemtās sociālās palīdzības apmēru vai citi
dokumenti).
20. Ja diviem vai vairākiem audzēkņiem, kuri pretendē uz vienreizēju stipendiju, ir
līdzvērtīgi sekmju rādītāji, Stipendiju piešķiršanas komisija stipendiju vispirms
piešķir:
20.1. personai ar invaliditāti, bārenim vai bez vecāku gādības palikušam
bērnam, kā arī audzēknim, kuram vai kura ģimenei pašvaldības sociālais
dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošo
personu atzīšanu par trūcīgu noteicis atbilstību trūcīgas ģimenes (personas)
statusam;
20.2. audzēknim no ģimenes, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni.
21. Ja audzēknis tiek atskaitīts no mūzikas vidusskolas līdz direktora rīkojumam par
stipendiju piešķiršanu, viņam stipendiju konkrētajā mēnesī neizmaksā.
III. Stipendiju izmaksa
22. Mūzikas vidusskola stipendijai paredzēto summu ieskaita stipendijas saņēmēja
norēķinu kontā vai norēķinu kartes kontā:
22.1. mācību gada pirmajā mēnesī un turpmāk reizi mēnesī līdz 15.
(piecpadsmitajam) datumam;
22.2. ne vēlāk kā dienu pirms vasaras brīvlaika sākuma.
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IV. Stipendiju piešķiršanas komisija
23. Katra mācību gada sākumā mūzikas vidusskolas direktors ar rīkojumu nosaka
Stipendiju piešķiršanas komisiju (turpmāk – komisija) šādā sastāvā:
23.1. direktora vietnieks mācību darbā – komisijas priekšsēdētājs;
23.2. vismaz trīs mūzikas vidusskolas pedagoģiskā personāla pārstāvji, ko
ievēl mūzikas vidusskolas Pedagoģiskā padome;
23.3. divi izglītojamo pašpārvaldes pārstāvji (bez balsstiesībām);
23.4. mācību daļas vecākais lietvedis – komisijas protokolists (bez balsstiesībām).
24. Komisijas sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse komisijas locekļu.
25. Komisija lēmumu par stipendijām pieņem ar balsu vairākumu. Vienāda balsu
skaita gadījumā izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
26. Komisija izvērtē un sniedz priekšlikumus mūzikas vidusskolas direktoram par
stipendiju piešķiršanu.
27. Mūzikas vidusskola stipendijas izmaksā saskaņā ar komisijas lēmumu un
direktora rīkojumu.
V. Noslēguma jautājumi
28. Atzīt par spēku zaudējušiem mūzikas vidusskolas 2020.gada 4.decembra
iekšējos noteikumus Nr.8 Stipendiju piešķiršanas nolikums.
29. Nolikums stājas spēkā 2021.gada 11.janvārī.
Pirmā semestra mācību rezultātus veido vērtējums ieskaitēs, eksāmenos un semestra
vērtējums mācību priekšmetos, kuros nav noteikta ieskaite vai eksāmens.
1

Otrā semestra mācību rezultātus veido vērtējums ieskaitēs, eksāmenos, semestra vērtējums
mācību priekšmetos, kuros nav noteikta ieskaite vai eksāmens, un gada vērtējums
praksē/kvalifikācijas praksē.
2

Nolikums pieņemts mūzikas vidusskolas
Stipendiju piešķiršanas komisijas sēdē
2021.gada 8.janvārī (protokols Nr.1).

Direktors

A.Šablovskis

