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Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta 

 Noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām” 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1.  Stipendijas izmaksas Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas (turpmāk – 

Koledža) izglītojamajiem tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums un Ministru 

kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumi Nr.740 ”Noteikumi par stipendijām”, Koledžas 

Nolikums un šī Kārtība. 

1.2.  Kārtība nosaka stipendiju fonda veidošanas un sadales principus, kā arī ikmēneša stipendijas 

izmaksas lielumu izglītojamajam. 

1.3. Stipendiju fondu veido valsts budžeta līdzekļi un tas ir paredzēts valsts finansētās vietās 

akreditētās arodizglītības programmās uzņemto izglītojamo stipendijām. 

 

2. Stipendiju komisijas sastāvs un pilnvaras 

 

2.1.  Katra mācību gada sākumā Koledžas Direktors izveido Koledžas arodizglītības programmu 

„Māszinības” Stipendiju piešķiršanas komisiju (turpmāk – Komisija) šādā sastāvā:  

2.1.1. Direktora vietnieks akadēmiskajā un pētniecības darbā – Komisijas priekšsēdētājs; 

2.1.2. Arodizglītības nodaļas vadītāja – Komisijas priekšsēdētāja vietniece; 

2.1.3. vismaz divi pedagoģiskā personāla pārstāvji; 

2.1.4. vismaz divi mācību grupu deleģētie pārstāvji. 

2.2. Komisijas lēmums par rekomendējamo stipendijas lielumu katram izglītojamajam attiecīgajā 

kalendāra mēnesī tiek atspoguļots Komisijas sēdes protokolā. 

2.3. Iepriekšminētais protokols tiek iesniegts Koledžas direktoram galīgā lēmuma pieņemšanai un 

rīkojuma sagatavošanai par stipendiju izmaksu. 

 

3. Stipendiju fonda veidošana, stipendiju sadale un izmaksa 

 

3.1.   Koledža izglītojamo stipendiju fondu kalendārajam gadam veido, Izglītības un zinātnes ministrijas 

noteikto vidējo izglītojamo skaitu gadā reizinot ar EUR 14.23 (četrpadsmit euro, 23 euro centi). 

3.2.  Gada sākumā tiek izveidots stipendiju rezerves fonds 5% apmērā no kopējās gada summas 

vienreizēju stipendiju izmaksai izglītojamajiem. 
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3.3.  Izglītojamajam izmaksājamās ikmēneša stipendijas lielumu nosaka, no vidējās stipendijas EUR 

14.23 (četrpadsmit euro, 23 eiro centi) atņemot rezerves fonda veidošanai noteikto daļu (5%). 

Rezerves fondā noteiktā daļa ir līdz EUR 14.23 (četrpadsmit euro, 23 euro centi). 

3.4.  Minimālā ikmēneša stipendija ir EUR 10.00 (desmit euro, 00 euro centi). 

3.5. Komisija pieņem lēmumu par katram izglītojamajam rekomendējamo stipendijas lielumu katrā 

kalendāra mēnesī, pamatojoties uz valsts budžetā pieejamajiem līdzekļiem, ikmēneša atestācijas 

rezultātiem, mācību nodarbību apmeklējumu, sabiedriskajām aktivitātēm un MK 2004.gada 

24.augusta noteikumos Nr.740 „Noteikumi par stipendijām” noteiktajām prasībām, ievērojot 

šādus pamatnoteikumus: 

3.5.1. mācības no jauna uzsākušie izglītojamie septembrī un oktobrī saņem stipendiju līdz EUR 

10.00 (desmit euro, 00 euro centi); 

3.5.2. mācību un kvalifikācijas prakses laikā izglītojamie saņem stipendiju vienu reizi mēnesī; 

3.5.3. metodiskās padomes sēdē katra mācību gada sākumā apstiprina rekomendējamo ikmēneša 

stipendijas lielumu atkarībā no atestācijas vidējās atzīmes un to vērtējumu skaita, kas ir 

zemāki par 4 ballēm vai neieskaitīts, par kuru saņemšanu tiek piešķirta minimālā stipendija; 

3.5.4. stipendija var tikt palielināta, ja stipendiju fondā tam ir līdzekļi, un pamatojoties uz 

audzinātāja vai cita pedagoģiskā darbinieka iesniegumu: 

1) par sabiedrisko aktivitāti mācību grupā vai Koledžā un palīdzību saimnieciskajā darbībā 

līdz EUR 7.00 (septiņi euro, 00 euro centi). 

2) par ar Koledžas direktora rīkojumu izsniegtu atzinības rakstu līdz EUR 7.00 (septiņi euro, 

00 euro centi). 

3.6. Stipendiju samazina: 

3.6.1. par katru neatestētu mācību priekšmetu - līdz EUR 4.00 (četri euro, 00 euro centi). 

3.6.2. par katru vērtējumu no 1 līdz 3 ballēm – EUR 1.50 (viens euro, 50 euro centi). 

3.6.3. par Koledžas Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu - līdz EUR 7.00 (septiņi euro, 00 

euro centi). 

3.7. Vienreizēju materiālu palīdzību piešķir īpašos gadījumos, pamatojoties uz grupas audzinātāja 

pamatotu rakstisku iesniegumu. 

3.8. Maznodrošinātiem izglītojamajiem materiālo pabalstu piešķir, pamatojoties uz grupas audzinātāja 

rakstisku iesniegumu. 

3.9. Paaugstināto stipendiju piešķir izglītojamajam, ja izglītojamais ir pilngadīgs, sekmīgs, bez vecāku 

gādības palicis izglītojamais vai bārenis. 

3.10. Vienreizējā vai paaugstinātā stipendija nedrīkst pārsniegt EUR 71.14 (septiņdesmit viens eiro, 14 

euro centi). 
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