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Banku augstskolas aģentūras
“Banku augstskolas uzņēmējdarbības koledža”
Kārtība valsts stipendiju piešķiršanai un izmaksai
trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa izglītojamiem
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Stipendijas piešķiršanas un izmaksas trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa
izglītojamajiem Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledžā (turpmāk tekstā – Koledža)
tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums un 2004. gada 24. augusta Ministru
kabineta noteikumi Nr. 740 „Noteikumi par stipendijām” un Ministru kabineta 2016.gada
26.janvāra noteikumi Nr. 58 „Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta
noteikumos Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām"”.
1.2. Kārtība nosaka stipendiju fonda veidošanas un sadales principus, kā arī ikmēneša
stipendijas izmaksas lielumu izglītojamajam.
1.3. Stipendiju fondu veido no valsts budžeta līdzekļu piešķirtās dotācijas izglītojamiem.
2. Stipendijas komisijas sastāvs un pilnvaras
2.1. Koledžas direktors (turpmāk – direktors) izveido Koledžas stipendiju piešķiršanas
komisiju (turpmāk – komisija) šādā sastāvā:
2.1.1. komisijas priekšsēdētājs – Koledžas administrācijas pārstāvis;
2.1.2. ne mazāk kā divi Pedagoģiskā personāla pārstāvji;
2.1.3. ne mazāk kā divi audzēkņu pārstāvji.
2.2. Komisija lēmumu par rekomendējamās stipendijas lielumu katram izglītojamajam
raksta protokolā. Protokolu iesniedz Koledžas direktoram galīgā lēmuma pieņemšanai.
2.3. Koledžas direktors izdod rīkojumu par stipendiju izmaksu.
3. Koledžas stipendiju fonda veidošana
3.1.

Koledžas stipendiju fondu veido Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirtais

finansējums - ne mazāks kā 14,23 euro (četrpadsmit euro, 23 centi) mēnesī katram
izglītojamam un, pamatojoties uz Valsts budžeta stipendijas papildus finansējumu 2015. gada
septembrī, katram izglītojamam 30,78 euro (trīsdesmit euro 78 centi).

4. Koledžas stipendiju fonda sadale
4.1. No Koledžas stipendiju fonda izglītojamajiem tiek izmaksātas ikmēneša stipendijas,
kuru apmērs tiek noteikts saskaņā ar šī nolikuma 5. punktu.
4.2. No Koledžas stipendiju fonda var tikt izmaksātas:
4.2.1. paaugstinātas stipendijas;
4.2.2. vienreizējas stipendijas un pabalstus.

5.

Ikmēneša stipendijas apmēra noteikšana

5.1. Minimālā ikmēneša stipendija izglītojamajam ir 10,00 euro (desmit euro, 00 centi).
5.2. Jaunuzņemtiem izglītojamiem pirmā kursa pirmā semestra septembra un oktobra mēnesī
piešķir ikmēneša stipendiju 14,23 euro (četrpadsmit euro, 23 centi) apmērā un papildus
stipendiju 14,23 euro (četrpadsmit euro, 23 centi).
5.3. Stipendiju komisija lēmumu par katram izglītojamam rekomendējamo stipendijas
lielumu katrā kalendārā mēnesī pieņem, pamatojoties uz iepriekšējā mēneša atestācijas
rezultātiem, mācību nodarbību apmeklējumiem, sabiedriskajām aktivitātēm un Ministru
kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumi Nr. 740 „Noteikumi par stipendijām” prasībām un
šiem noteikumiem.
5.4. Grupas audzinātājs sagatavo stipendiju pieteikumu (1.pielikums), ko un līdz nākamā
mēneša 15 (piecpadsmitajam) datumam iesniedz stipendiju komisijas priekšsēdētājam
elektroniski pēc noteiktas formas un arī kā izdruku, kas apstiprināta ar parakstu
5.5. Izglītojamiem mēneša stipendijas apmērs tiek diferencēts atbilstoši iegūtajiem mācību
sasniegumu vidējiem vērtējumiem, starp kuriem nav nesekmīgu vērtējumu atsevišķos mācību
priekšmetos un ne vairāk kā divas neattaisnotas stundas nedēļā:
5.5.1. 9.00 balles un vairāk – 120.00 euro (viens simts divdesmit euro);
5.5.2. 8.00 balles un vairāk – 100.00 euro (viens simts euro);
5.5.3. 7.00 balles un vairāk – 80.00 euro (astoņdesmit euro);
5.5.4. 6.00 balles un vairāk – 60.00 euro (sešdesmit euro);
5.5.5. 5.00 balles un vairāk – 50.00 euro (piecdesmit euro);
5.5.6. 4.00 balles un vairāk – 40.00 euro (čertdesmit euro);
5.6. Ja stipendiju fondā ir līdzekļi, tad audzēkņiem ikmēneša stipendijas apmērs tiek
koriģēts:
5.6.1. Izglītojamais ir sekmīgs un mēneša neattaisnotie kavējumi nepārsniedz 24
stundas - 30 euro (trīsdesmit euro)
5.6.2. Izglītojamam nav neattaisnotu kavējumu, bet ir viens nv- nav vērtējuma – 30
euro (trīsdesmit euro)
5.7. Attaisnoti tiek kavējumi, kurus apliecina:
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5.7.1. Ārsta zīme.
5.7.2. Viena vecāku zīme mēnesī, kas attaisno vienu dienu.
5.7.3. Piedalīšanās ar koledžas darbību saistītos pasākumos (konkursi, skates, sporta
sacensības, karjeras dienas, sadarbības dienas projektu ietvaros uc.) – administrācijas
rīkojums.
5.8. Izglītojamiem var tikt samazināta ikmēneša stipendija līdz minimālajam apjomam 10,00
euro (desmit euro, 00 centi) par neattaisnotiem kavējumiem (sk. 5.7. punktu), Koledžas
iekšējās kārtības pārkāpumiem vai nepietiekamiem mācību vērtējumiem.
5.9. Vasaras brīvlaikā izmaksājamās stipendijas lielumu nosaka, ņemot vērā pēdējā mācību
mēneša atestācijas rezultātus.
5.10. Mācību un kvalifikācijas prakses laikā izglītojamie saņem stipendiju, ņemot vērā pēdējā
teorētiskā mācību mēneša atestācijas rezultātus.
5.11. Koledžas izglītojamai grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā piešķir minimālo
ikmēneša stipendiju, pamatojoties uz darbnespējas lapu, kas izsniegta darbnespējas
apliecināšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5.12. Ja izglītojamais veselības stāvokļa dēļ ir akadēmiskajā atvaļinājumā, viņam stipendiju
nepiešķir.
6. Paaugstinātas stipendijas apmēra noteikšana
6.1. Stipendiju sekmīgiem izglītojamiem mēnesī var palielināt, ja stipendiju fondā ir
līdzekļi.
6.2. Stipendiju komisija lemj par stipendijas paaugstinājumu pamatojoties uz administrācijas
iesniegumu, kurā norādīts palielinājuma iemesls:
6.2.1. Par aktīvu dalību koledžas Audzēkņu pašpārvaldē - 10.00 euro (desmit euro)
6.2.2. Par aktīvu dalību koledžas vokālajā ansamblī - 10.00 euro (desmit euro)
6.2.3. Par aktīvu dalību sporta aktivitātēs – 10.00 euro (desmit euro)
6.2.4. Par aktīvu dalību koledžas teātra pulciņā – 10.00 euro (desmit euro)
6.2.5. Par aktīvu dalību koledžas vārda popularizēšanā (ārpus koledžas pasākumi) –
10.00 euro (desmit euro)
6.3. Paaugstinātu stipendiju piešķir arī gadījumos, ja persona:
6.3.1. ir bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, kurš nav nodots audzināšanā
bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai aizbildņa ģimenē;
6.3.2. ir pilngadīgs, sekmīgs bez vecāku gādības palicis izglītojamais vai bārenis.
6.4. Ikmēneša stipendijas un paaugstinātās stipendijas apmērs kopā nepārsniedz 150.00 euro
(viens simts piecdesmit euro).
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7. Vienreizējas stipendijas un pabalsta apmēra noteikšana
7.1. Koledža no stipendiju fonda var piešķirt vienreizēju stipendiju, ja izglītojamais iesniedz
attiecīgu iesniegumu par nepieciešamajiem papildu izdevumiem, par kuriem nav paredzēta
kompensācija no valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas. Vienreizējām stipendijām paredz ne
vairāk kā piecus procentus no stipendiju fonda apmēra.
7.2. Ja diviem vai vairākiem audzēkņiem, kuri pretendē uz vienreizēju stipendiju, ir
līdzvērtīgi sekmju vērtējumi, stipendiju piešķiršanas komisija stipendiju vispirms piešķir:
7.2.1. invalīdam, bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam, kā arī audzēknim no
trūcīgas ģimenes;
7.2.2. audzēknim no ģimenes, kurā audzina trīs vai vairāk bērnu.
7.3. Maznodrošināto audzēkņu materiālo pabalstu piešķir, pamatojoties uz grupas
audzinātāja rakstisku iesniegumu.
7.4. Vienreizēju materiālu palīdzību piešķir īpašos gadījumos, pamatojoties uz grupas
audzinātāja pamatotu rakstisku iesniegumu.
7.5. Ikmēneša stipendijas un paaugstinātās stipendijas apmērs kopā nepārsniedz 150.00 euro
(viens simts piecdesmit euro).

8.

Koledžas stipendiju izmaksa

8.1. Koledža stipendijai paredzēto summu ieskaita stipendijas saņēmēja norēķinu kontā vai
norēķinu kartes kontā:
8.1.1. uzsākot mācību gadu un turpmāk reizi mēnesī;
8.1.2. reizi mēnesī prakses laikā;
8.1.3. dienu pirms vasaras brīvlaika sākuma.

9.

Noslēguma jautājumi

9.1. Finansējumu stipendijām piešķir no attiecīgajam gadam paredzētajiem valsts budžeta
līdzekļiem.
9.2. Mainoties valsts budžeta stipendiju piešķirtam apmēram uz vienu izglītojamo mācību
gadā, stipendiju diferencēšana atbilstoši iegūtajiem kalendārā mēneša mācību sasniegumiem
var tikt pārskatīta.
9.3. Audzēkņu stipendiju apmēru nosaka ar Koledžas direktora rīkojumu.

Direktora vietniece izglītības darbā

Dainuvīte Linde
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