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JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS
STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS NOTEIKUMI

2014.gada 6.janvārī

Nr.22 (7)
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
24.08.2004. noteikumiem Nr.740
„Noteikumi par stipendijām”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka stipendiju apmērus un kārtību, kādā stipendijas saņem Jelgavas
pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas Amatu vidusskola” (turpmāk –
skola) profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības,
arodizglītības un vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošās programmas
izglītojamie.
2. Noteikumi izstrādāti, ievērojot Ministru kabineta (turpmāk - MK) 24.08.2004.
noteikumus Nr.740 „Noteikumi par stipendijām” un Jelgavas pilsētas domes
27.01.2011. lēmumu Nr.1/36 „Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes
„Jelgavas Amatu vidusskola” izglītojamo stipendiju apmēra apstiprināšana”,
Ozolnieku novada domes 09.02.2010. lēmumu 24/2 .
3. Skolas stipendiju fondu izveido, paredzot katram izglītojamam vidēji ne mazāk kā
14.23 euro mēnesī.
(Grozīts MK 24.08.2004. noteikumu Nr.740 21.punkts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr. 1331,
Jelgavas pilsētas domes 27.01.2011.lēmums Nr.1/36, Jelgavas pilsētas domes 16.10.2013 rīkojums
nr. 214-ri, Ozolnieku novada domes 21.01.2014. sēdes protokols nr.1)

II. Stipendijas saņemšanas kārtība
4.Stipendijas apmēru katru mēnesi izglītojamam nosaka grupas stipendiju
piešķiršanas komisija (turpmāk – Komisija) saskaņā ar iepriekšējā kalendārā
mēneša mācību rezultātiem. Komisijas sastāvā:
4.1. direktora vietnieks audzināšanas darbā;

4.2. četri izglītojamie, tai skaitā grupas vecākais;
4.3. grupas audzinātājs.
5. Komisijas sastāvu ar rīkojumu apstiprina skolas direktors.
6. Maksimālais stipendijas apmērs skolas izglītojamam, kura dzīvesvieta deklarēta
Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā 21.34 euro un Ozolnieku novadā ir
15.00 euro mēnesī.
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 27.01.2011. lēmumu Nr.1/36, , Jelgavas pilsētas domes
16.10.2013 rīkojums nr. 214-ri, Ozolnieku novada domes 21.01.2014. sēdes protokols nr.1 )

7. Minimālais stipendijas apmērs izglītojamam, kura dzīvesvieta deklarēta Jelgavas
pilsētas administratīvajā teritorijā un Ozolnieku novadā , ir 14.23 euro mēnesī.
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 27.01.2011. lēmumu Nr.1/36, , Jelgavas pilsētas domes
16.10.2013 rīkojums nr. 214-ri, Ozolnieku novada domes 21.01.2014. sēdes protokols nr.1)

8. Maksimālo stipendijas apmēru izglītojamam piešķir par labām sekmēm mācībās, par
sabiedrisko pienākumu pildīšanu, par piedalīšanos olimpiādēs, konkursos un
sacensībās.
(Izslēgti II. daļas 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5.apakšpunkti ar Jelgavas Amatu vidusskolas 31.01.2011.
rīkojumu Nr.6)

9. Jelgavas Amatu vidusskola no stipendijas fonda var noteikt izglītojamam
paaugstinātu stipendiju un vienreizēju stipendiju.
10. No stipendiju fonda var piešķirt:
10.1.Vienreizēju stipendiju, ja izglītojamais iesniedz iesniegumu par
nepieciešamajiem papildu izdevumiem (mācību līdzekļu iegādei, apģērba iegādei,
vecāku nāves gadījumā u.c.), par kuriem nav paredzēta kompensācija no valsts
sociālās apdrošināšanas sistēmas. Vienreizējām stipendijām paredz ne vairāk kā
piecus procentus no stipendiju fonda apmēra. Vienreizējo stipendiju no stipendiju
fonda izglītojamam piešķir vienu reizi mācību gadā;
10.2. Paaugstinātu stipendiju var piešķirt par labām un izcilām sekmēm mācībās
vai par piedalīšanos ārpus skolas organizētos konkursos, sporta sacensībās,
olimpiādēs un cita veida pasākumos, kas saistās ar skolas vārda popularizēšanu
un par aktivitāti skolas sabiedriskajā dzīvē. Paaugstināto
stipendiju no
stipendiju fonda izglītojamajam piešķir divas reizes mācību gadā.
11.Vienreizējās stipendijas un paaugstinātās stipendijas apmērs mācību gada laikā
nepārsniedz 71,14 euro.
(Grozīts MK 24.08.2004. noteikumu Nr.740 21.punkts ar MK 19.11.2013. noteikumiem Nr. 1331,
Jelgavas pilsētas domes 16.10.2013 rīkojums nr. 214-ri

12. Ja diviem vai vairākiem izglītojamiem, kuri pretendē uz vienreizēju stipendiju, ir
līdzvērtīgi sekmju rezultāti, Komisija stipendiju vispirms piešķir:
12.1. izglītojamam invalīdam, bārenim vai bez vecāku gādības palikušam, kā arī
izglītojamam no trūcīgas ģimenes;
12.2. izglītojamam no ģimenes, kurā audzina trīs vai vairāk bērnu.
13. Komisija izskata un piešķir izglītojamam stipendiju aprēķinātā stipendiju fonda
apmēros, par ko grupa tiek informēta grupas sapulcē.
14. Komisijas lēmumu protokolē.
15. Komisijas vadītājs līdz katra mēneša 8.datumam iesniedz grupas stipendiju
izmaksu sarakstu un Komisijas protokolu skolas direktoram.
16. Skola stipendijai paredzēto summu ieskaita izglītojamā bankas norēķinu kontā:
16.1. reizi mēnesī līdz katra mēneša 15.datumam;
16.2. reizi mēnesī prakses laikā;
16.3. dienu pirms vasaras brīvlaika sākuma.
17. Saslimšanas gadījumā izglītojamie saņem stipendiju pilnā apmērā par
ārstniecības iestādes izsniegtajā izziņā norādīto laiku.
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18.

19.

Profesionālās izglītības iestādes izglītojamai grūtniecības un dzemdību
atvaļinājuma laikā piešķir minimālo ikmēneša stipendiju, pamatojoties uz
darbnespējas lapu, kas izsniegta darbnespējas apliecināšanu reglamentējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Kvalifikācijas prakses laikā izglītojamais saņem stipendiju, ņemot vērā iepriekšējā
mēneša kvalifikācijas prakses rezultātus.
(Grozīts ar Jelgavas Amatu vidusskolas 31.01.2011. rīkojumu Nr.6)

20.
21.
22.
23.

Vasaras mēnešos izglītojamiem piešķir stipendiju, pamatojoties uz mācību gada
vērtējumu.
Izglītojamam, kurš pēc paša vēlēšanās ieskaitīts skolā no citas mācību iestādes,
stipendiju piešķir ņemot vērā sekmju rezultātus iepriekšējā mācību iestādē.
Ja izglītojamais veselības stāvokļa dēļ ir akadēmiskajā atvaļinājumā, viņam stipendiju
nepiešķir.
Katru mēnesi skolas direktors izdod rīkojumu par stipendiju piešķiršanu.
III. Noslēguma jautājums

Noteikumus „Jelgavas Amatu vidusskolas stipendiju piešķiršanas noteikumi" un tā
grozījumus apstiprina skolas direktors.

Direktora vietniece audzināšanas darbā

Z.Feldmane
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