
  
Daugavpils būvniecības tehnikums 

 
Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410, tālr. 65446296, e-pasts dbt@dbt.lv, www.dbt. 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Daugavpilī 

 

01.04.2022.                               Nr.1.6/6 

 

STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS NOLIKUMS 

 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas  

likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu, 

24.08.2004. MK noteikumu Nr. 740  

“Noteikumi par stipendijām” 27. punktu  

 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Nolikums nosaka stipendijas piešķiršanas apmēru un kritērijus atbilstoši mācību 

rezultātiem un aktivitātei Daugavpils būvniecības tehnikuma (turpmāk – Tehnikums) 

sabiedriskajā dzīvē  izglītojamiem, kuri klātienē apgūst arodizglītības un profesionālās vidējās 

izglītības programmas (izglītības programmas īstenošanas ilgums ir vismaz viens gads).  

2. Stipendijas izmaksas tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Ministru kabineta 

2004.gada 24.augusta noteikumi Nr.740 “Noteikumi par stipendijām” (turpmāk – Noteikumi) un 

šis nolikums. 

II. Stipendiju fonds 

3. Izglītojamam no izglītības iestādes stipendiju fonda saskaņā ar Noteikumu 20.punktu, 

var piešķirt minimālo ikmēneša stipendiju, paaugstinātu stipendiju un vienreizēju stipendiju. 

4. Stipendiju fondu sadala, paredzot no stipendiju fonda ne vairāk kā piecus procentus 

vienreizēju stipendiju piešķiršanai un atlikušo daļu minimālās un paaugstinātās stipendijas 

piešķiršanai atbilstoši šajā nolikumā noteiktajiem nosacījumiem un kritērijiem. 

III. Stipendiju  piešķiršanas nosacījumi un kritēriji 

5. Izglītojamajam minimālo ikmēneša stipendiju nosaka atbilstoši Noteikumu 22.punktā 

noteiktajam apmēram, proti 15 euro apmērā, un piešķir, ievērojot Noteikumu 22.1.-22.4. 

apakšpunktos noteiktos nosacījumus: 

5.1. uzsākot vai atsākot mācības profesionālās izglītības iestādē, līdz brīdim, kad 

profesionālās izglītības iestāde izglītojamam nosaka citu ikmēneša stipendijas apmēru; 

5.2. ja izglītojamais: 

5.2.1. kas uzsācis mācības līdz 2020. gada 31. augustam, ne vairāk kā vienā mācību 

priekšmetā, modulī, praktiskajās mācībās un kvalifikācijas praksē mēneša vidējā, semestra vai 
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galīgajā vērtējumā ir saņēmis vērtējumu, zemāku par "gandrīz viduvēji" (4 balles), vai vērtējumu 

"neieskaitīts", vai apzīmējumu "nav vērtējuma"; 

5.2.2. kas uzsācis mācības no 2020. gada 1. septembra, ne vairāk kā vienā vispārējās 

vidējās izglītības mācību priekšmeta kursā (pamatkursā, padziļinātajā kursā, specializētajā kursā) 

mēneša vidējā, semestra vai galīgajā vērtējumā ir saņēmis vērtējumu, zemāku par "gandrīz 

viduvēji" (4 balles), vai apzīmējumu "nav vērtējuma" vai jebkurā profesionālo kompetenču 

modulī, profesionālajā mācību priekšmetā vai mūžizglītības kompetenču modulī mēneša vidējā, 

semestra vai galīgajā vērtējumā ir saņēmis vērtējumu, zemāku par "viduvēji" (5 balles), vai 

apzīmējumu "nav vērtējuma" (Ministru kabineta 2020.gada 2.jūnija noteikumu Nr.332 

“Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības 

standartu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.332) 1.pielikuma 4. un 5.tabula); 

5.3. ja izglītojamais nav neattaisnoti kavējis vairāk par astoņām stundām mēnesī; 

5.4. ja izglītojamam par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem attiecīgajā mēnesī ir 

izteikts ne vairāk kā viens Tehnikuma direktora rakstisks brīdinājums vai rājiens. 

6. Saskaņā ar Noteikumu 22.
1
 punktu, minimālo ikmēneša stipendiju nepiešķir, ja 

izglītojamā saņemto Noteikumu 22.2. apakšpunktā minēto vērtējumu un apzīmējumu skaits, 

neattaisnoti kavēto mācību stundu skaits vai izglītojamam izteikto profesionālās izglītības 

iestādes vadītāja rakstisko brīdinājumu vai rājienu skaits ir lielāks par Noteikumu 22.2., 22.3. vai 

22.4. apakšpunktā minēto skaitu. 

7. Noteikumu 22.1. apakšpunktā minētajā gadījumā, proti, uzsākot mācības Tehnikumā, 

ņemot vērā stipendiju fondā pieejamos līdzekļus, par pirmo mācību mēnesi var tik noteikta 

stipendija lielākā apmērā nekā noteikts Noteikumu 22. punktā, proti, līdz 40 euro apmērā. 

8. Izglītojamajam piešķir paaugstinātu stipendiju atbilstoši MK noteikumu 23.punktā 

noteiktajam, ņemot vērā Noteikumu 22. punktā noteikto minimālās ikmēneša stipendijas apmēru 

un stipendiju fondā pieejamos finanšu līdzekļus paaugstinātās stipendijas piešķiršanai, ievērojot 

šādus kritērijus: 

8.1. izglītojamais, kas uzsācis mācības no 2020.gada 1.septembra, ieguvis mēneša 

vidējo, semestra vai galīgo (mācību priekšmeta vai moduļa ietvaros ņem vērā vienu no 

minētajiem vērtējumiem) vērtējumu  

8.1.1. vismaz 4 balles (gandrīz viduvēji) - vispārējās vidējās izglītības mācību 

priekšmeta kursā (jebkurā pamatkursā, padziļinātajā, specializētajā kursā); 

8.1.2. vismaz 5 balles (viduvēji) - profesionālo kompetenču modulī vai profesionālā 

mācību priekšmetā, mūžizglītības kompetenču modulī (MK noteikumu Nr.332 1.pielikuma 4. un 

5.tabula); 

8.2. izglītojamais, kas uzsācis mācības līdz 2020.gada 31.augustam, jebkurā mācību 

priekšmetā, modulī, praktiskajās mācībās, vai kvalifikācijas praksē ieguvis mēneša vidējo, 

semestra vai galīgo (moduļa vai mācību priekšmeta ietvaros ņem vērā vienu no minētajiem 

vērtējumiem) vērtējumu vismaz 4 balles (gandrīz viduvēji). 

 

Vidējais vērtējums Paaugstinātās stipendijas apmērs 

4,0 līdz 4,9 no 16 līdz  20 euro 

5,0 līdz 5,9 no 21 līdz  35 euro 

6,0 līdz 6,9 no 36 līdz  45 euro 

7,0 līdz 7,9 no 46 līdz  69 euro 

8,0 līdz 8,9 no 70 līdz  85 euro 

9,0 līdz 10,0 no 86 līdz  150 euro 
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8.3. ir aktīvs Tehnikuma sabiedriskajā dzīvē, tai skaitā piedalās mācību priekšmetu 

olimpiādēs, profesionālajos konkursos, sporta sacensībās un citos pasākumos.  

 

Aktivitātes 

nosaukums un 

rezultāts 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītojamo aktivitāte 

izglītības iestādē 

iestādes atbalstītajā 

pasākumā reģionā 

iestādes atbalstītajā 

pasākumā valstī vai 

ārpus valsts robežām 

Dalība konkursā, 

izglītības iestādes 

īstenotajā 

kultūrizglītības 

pasākumā, sporta 

sacensībās, citā 

sabiedriskā 

aktivitātē 

Dalība mācību 

priekšmetu olimpiādē, 

profesionālajā 

konkursā, izglītības 

iestādes īstenotajā 

kultūrizglītības 

pasākumā, sporta 

sacensībās, citā 

sabiedriskā aktivitātē 

Dalība mācību 

priekšmetu olimpiādē, 

profesionālajā konkursā, 

kultūrizglītības 

pasākumā, sporta 

sacensībās, citā 

sabiedriskā aktivitātē 

Piedalīšanās līdz 7 euro līdz 10 euro līdz 20 euro 

Atzinības raksts līdz 10 euro līdz 15 euro līdz 25 euro 

Iegūta 3.vieta līdz 12 euro līdz 17 euro līdz 30 euro 

Iegūta 2.vieta līdz 13 euro līdz 20 euro līdz 40 euro 

Iegūta 1.vieta līdz 15 euro līdz 25 euro līdz 50 euro 

 

9. Ņemot vērā stipendiju fondā pieejamos līdzekļus, par ļoti labām un teicamām sekmēm 

(vidējais mēneša, semestra vai gada vērtējums vismaz 8 balles) papildus šī nolikuma 8. punktā 

noteiktajam stipendijas apmēram var tikt piešķirta paaugstinātā stipendija līdz 30 euro apmērā. 

10. Kopējais paaugstinātās stipendijas apmērs, piešķirot stipendiju, piemērojot šī 

nolikuma 8. un 9. punktā noteiktos nosacījumus, nepārsniedz Noteikumu 23.punktā minēto 

apmēru, proti, 150 euro. 

10.1. Lemjot par paaugstinātas stipendijas piešķiršanu, ņem vērā šādus nosacījumus: 

10.1.1. sekmīgs izglītojamais, kas uzsācis mācības no 2020.gada 1.septembra, 

atbilstoši  MK noteikumu Nr.332  20.punktā un 2.pielikumā noteiktajam ir izglītojamais, kas 

jebkurā vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu kursā (pamatkursā, padziļinātajā, 

specializētajā kursā) mēneša vidējo, semestra vai galīgo (mācību priekšmeta ietvaros ņem vērā 

vienu no minētajiem vērtējumiem) ir ieguvis vērtējumu, kas nav zemāks par 4 ballēm (gandrīz 

viduvēji), un, kas atbilstoši valsts profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības standartā 

noteiktajam, profesionālo kompetenču modulī vai profesionālā mācību priekšmetā, mūžizglītības 

kompetenču modulī (MK noteikumu Nr. 332 1.pielikuma 4. un 5.tabula), proti, jebkurā modulī 

vai mācību priekšmetā, ir saņēmis mēneša vidējo, semestra vai galīgo (moduļa vai mācību 

priekšmeta ietvaros ņem vērā vienu no minētajiem vērtējumiem) vērtējumu, kas nav zemāks par 

5 ballēm (viduvēji); 

10.1.2. sekmīgs izglītojamais, kas uzsācis mācības līdz 2020.gada 31.augustam, 

atbilstoši  MK noteikumu Nr.332 26.punktā un Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumu 

Nr.211 „Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības 

standartu” 4. un 5.pielikumā noteiktajam, ir izglītojamais, kas jebkurā mācību priekšmetā, 

modulī, praksē vai kvalifikācijas praksē ir saņēmis mēneša vidējo, semestra vai galīgo (moduļa 
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vai mācību priekšmeta ietvaros ņem vērā vienu no minētajiem vērtējumiem) vērtējumu, kas nav 

zemāks par 4 ballēm (gandrīz viduvēji) vai “ieskaitīts”. 

10.1.3. Saskaņā ar Noteikumu 22.3., 22.4. un 22.
1 

punktu, izglītojamais nav neattaisnoti 

kavējis nevienu mācību stundu un viņam nav izteikts neviens izglītības iestādes vadītāja 

rakstisks brīdinājums vai rājiens. 

11. Paaugstinātās stipendijas apmērs, ko izglītojamajam nosaka saskaņā ar šī nolikuma 

8.punktu, viena mācību gada dažādos mēnešos var būt atšķirīgs, ņemot vērā izglītojamo skaitu, 

kuri pretendē uz paaugstināto stipendiju attiecīgajā mēnesī. 

12. Šī nolikuma 8.1. un 8.2.apakšpunktā minētos sekmju rezultātus aprēķina, ņemot vērā 

vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu kursā un mācību priekšmetos, modulī, praksē vai 

kvalifikācijas praksē iepriekšējā mēnesī, semestrī vai galīgajā (moduļa vai mācību priekšmeta 

ietvaros ņem vērā vienu no minētajiem vērtējumiem) vērtējumā uzrādītos mācību sasniegumus – 

mēneša vidējo, semestra vai galīgo (moduļa vai mācību priekšmeta ietvaros ņem vērā vienu no 

minētajiem vērtējumiem) sekmju vērtējumu atbilstoši sekmju pārskatiem. 

13. Vasaras brīvlaikā stipendiju piešķir atbilstoši Noteikumu 25.
4
 punktam, proti, ņemot 

vērā 2. semestra vērtējumus vai galīgo vērtējumu, ja priekšmets vai modulis ir noslēdzies. 

14. Prakses laikā stipendiju piešķir atbilstoši Noteikumu 25.
3
 punktam, proti, ņemot vērā 

mēneša vidējos vērtējumus par pēdējo teorijas apguves mēnesi vai semestra vidējos vērtējumus. 

15. Saskaņā ar Noteikumu 25.
2
 punktu, izglītojamajam, kurš slimības vai citu attaisnojošu 

iemeslu dēļ Tehnikumā vai praksē nav apmeklējis vairāk par 50% mācību stundu, stipendiju 

piešķir, ņemot vērā vidējos vērtējumus par pēdējo teorijas apguves mēnesi. 

16. Ja izglītojamais ir atbrīvots no sporta nodarbībām un ir iesniedzis attaisnojošu 

dokumentu (ārsta izziņu), atbrīvojums sportā neietekmē izglītojamā mēneša vidējo vērtējumu. 

17. Ja izglītojamais tiek atskaitīts no izglītojamo skaita līdz direktora rīkojumam par 

stipendiju piešķiršanu, tad viņam stipendiju konkrētajā mēnesī neizmaksā. 

 

III. Stipendiju piešķiršanas komisija 

 

18. Katra mācību gada sākumā direktors ar rīkojumu nosaka izglītības iestādes stipendiju 

piešķiršanas  komisiju (turpmāk – komisija) šādā sastāvā: 

18.1. Direktora vietnieks mācību darba un audzināšanas jomā – komisijas priekšsēdētājs; 

18.2. Direktora vietnieks attīstības un inovāciju jomā – komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks; 

18.3. ne mazāk kā divi pedagoģiskā personāla pārstāvji; 

18.4. ne mazāk kā divi izglītojamo pašpārvaldes deleģēti pārstāvji (bez balsstiesībām); 

18.5. Direktora vietnieka asistents – komisijas sekretārs (bez balsstiesībām). 

19. Komisijas sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse komisijas locekļu. 

20. Komisijas sēdes komisijas priekšsēdētājs sasauc vienu reizi mēnesī un tās tiek 

protokolētas.  

21. Rekomendējamo stipendijas lielumu katram izglītojamajam attiecīgajā kalendārajā 

mēnesī norāda protokolā. Protokolu iesniedz izglītības iestādes direktoram galīgā lēmuma 

pieņemšanai. 
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IV. Noslēguma jautājumi 

22. Atzīt par spēku zaudējušu izglītības iestādes 07.01.2021. iekšējos noteikumus 

Nr.1.6/1 „Stipendijas piešķiršanas nolikums”. 

23. Šī  nolikuma III nodaļas noteiktos nosacījumus un kritērijus paaugstinātas stipendijas 

piešķiršanai piemēro, sākot ar 2022.gada aprīli par izglītojamo 2022.gada marta mēneša mācību 

rezultātiem.  

 

Atbilstoši IZM  2011. gada 9. augusta iekšējo noteikumu Nr. 39 “Izglītības un zinātnes 

ministrijas padotībā esošo tiešās pārvaldes iestāžu iekšējo normatīvo aktu saskaņošanas kārtība” 

8.8.apakšpunktam saskaņošana ar IZM nav nepieciešama." 

 

 

Direktore (personiskais paraksts) I. Ostrovska 

 

          

Kārtību izstrādāja:  

J. Fedosejeva 

 

Saskaņots: 

Stipendiju piešķiršanas komisijas 30.03.2022. sēdē 

(Protokols Nr. 3.13/4) 
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Daugavpils būvniecības tehnikums 

 
Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410, tālr. 65446296, e-pasts dbt@dbt.lv, www.dbt. 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Daugavpilī 

 

13.06.2022.                               Nr.1.6/17 

 

Grozījumi 01.04.2022. iekšējos noteikumos “Stipendiju piešķiršanas nolikums” Nr. 1.6/6 

 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 

24.08.2004. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 740  

„Noteikumi par stipendijām” 27.punktu 

 

 

1. Izdarīt 01.04.2022. iekšējos noteikumos Nr. 1.6/6 “Stipendiju piešķiršanas nolikums” 

grozījumus un izteikt 9. punktu šādā redakcijā: 

“9. Ņemot vērā stipendiju fondā pieejamos līdzekļus, par ļoti labām un teicamām sekmēm 

(vidējais mēneša, semestra vai gada vērtējums vismaz 8 balles) papildus šī nolikuma 8. punktā 

noteiktajam stipendijas apmēram var tikt piešķirta paaugstinātā stipendija: 

9.1. līdz 30 euro apmērā – katru mēnesi, izvērtējot vidējos mēneša vai semestra vērtējumus; 

9.2. līdz 60 euro apmērā – vienu reizi gadā mācību gada beigās, izvērtējot vidējos gada 

vērtējumus.” 

2. Grozījumi stājās spēkā 2022. gada 13. jūnijā. 

 

 

Direktore (personiskais paraksts) I. Ostrovska 

 

 

Grozījumus izstrādāja:  

L. Pēterfelde 

 

Saskaņots: 

Stipendiju piešķiršanas komisijas 13.06.2022. sēdē 

(Protokols Nr. 3.13/7) 

A.Oboleviča 

 


