LATVIJAS REPUBLIKAS IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA

RĪGAS CELTNIECĪBAS KOLEDŽA
Reģ. Nr. 3347001284
Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050; tālrunis un fakss: 67229714; e-pasts: sekretare@rck.lv

Rīgā,

2017.gada 02.janvāris

Iekšējie noteikumi Nr. 5
Stipendiju piešķiršanas kārtība
Rīgas Celtniecības koledžas vidusskolas izglītojamiem
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
2004.gada 24.augusta noteikumu Nr.740
“Noteikumi par stipendijām” 27.punktu un
Ministru kabineta 2007.gada 8.maija
noteikumu Nr.297 "Rīgas Celtniecības
koledžas nolikums" 54.punktu
I

Vispārīgie jautājumi

1.

Iekšējie noteikumi “Stipendiju piešķiršanas kārtība Rīgas Celtniecības koledžas
vidusskolas izglītojamiem” nosaka stipendiju piešķiršanas komisijas sastāvu un
lēmumu pieņemšanas kārtību, stipendiju fonda veidošanas un sadales principus,
kā arī ikmēneša stipendijas izmaksas apmēru Rīgas Celtniecības koledžas
(turpmāk – RCK) vidusskolas izglītojamiem.
Stipendiju fondu veido valsts budžeta līdzekļi, un tas paredzēts valsts finansētās
akreditētās profesionālās vidējās izglītības programmās uzņemto izglītojamo
stipendijām.
Izglītojamais, kurš profesionālās izglītības iestādē klātienē apgūst profesionālās
pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu
(izglītības programmas īstenošanas ilgums ir vismaz viens gads), no stipendiju
fonda var saņemt ikmēneša stipendiju.

2.

3.

II

Stipendiju komisijas sastāvs un lēmumu pieņemšanas kārtība

4.

RCK direktors katra mācību gada sākumā apstiprina stipendiju piešķiršanas
komisiju šādā sastāvā:
direktora vietnieks mācību darbā – komisijas priekšsēdētājs;
direktora vietnieks audzināšanas darbā – komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

4.1.
4.2.
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4.3.
4.4.
5.

8.

Mācību daļas vadītājs – komisijas sekretārs;
divi izglītojamo pašpārvaldes pārstāvji.
Komisijas priekšsēdētājs sasauc Stipendiju komisijas sēdes vienu reizi mēnesī,
un tās tiek protokolētas. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnē sēdes sasauc un
vada komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no komisijas sastāva.
Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi,
izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja (priekšsēdētāja prombūtnes gadījumā –
vietnieka) balss.
Stipendiju komisijas lēmumu par izmaksājamās stipendijas apmēru katram
izglītojamam attiecīgajā kalendārajā mēnesī fiksē protokolā. Protokolu iesniedz
RCK direktoram galīgā lēmuma pieņemšanai.
Direktors izdod rīkojumu par stipendijas izmaksu.

III

Stipendiju fonda veidošana, sadale un izmaksa

6.

7.

9.

RCK vidusskolas stipendiju fondu kalendārajam gadam veido, paredzot katram
izglītojamam vidēji ne mazāk kā 14,31 euro mēnesī.
10.
Kalendārā gada sākumā izveido stipendiju rezerves fondu, paredzot to piecu
procentu apmērā no stipendiju fonda vienreizēju stipendiju izmaksai
izglītojamiem.
11.
Izglītojamiem izmaksājamās ikmēneša stipendijas periods ir viens kalendārais
mēnesis.
12.
Izglītojamiem izmaksājamā ikmēneša stipendija sastāv no minimālās stipendijas
un paaugstinātās stipendijas atbilstoši izglītojamā vidējam ikmēneša atestācijas
vērtējumam:
Ikmēneša
Ikmēneša
atestācijas
stipendijas
vidējais
apmērs, Euro
vērtējums
10
150,00
9,00-9,99
130,00
8,00-8,99
105,00
7,00-7,99
85,00
6,00-6,99
65,00
5,00-5,99
50,00
4,00-4,99
40,00
13.
Gadījumos, kad izveidojies stipendiju fonda uzkrājums vai tiek piešķirts papildus
finansējums stipendiju izmaksām, visiem sekmīgajiem izglītojamajiem
paaugstinātā stipendija tiek proporcionāli palielināta atbilstoši vidējam
vērtējumam.
14.
Izglītojamiem minimālo stipendiju nosaka 10 euro apmērā.
14.
Komisija lēmumu par katram izglītojamam rekomendējamo stipendijas lielumu
katrā kalendārajā mēnesī pieņem, pamatojoties uz ikmēneša atestācijas
rezultātiem, mācību nodarbību apmeklējumu, sabiedriskajām aktivitātēm un
Ministru kabineta 2004.gada augusta noteikumos Nr. 740 „Noteikumi par
stipendijām ” noteiktajām prasībām, ievērojot šādus pamatnoteikumus:
14.1. jaunuzņemtie 1.kursa izglītojamie septembrī saņem divas minimālās stipendijas;
2

14.2. izglītojamie, kuri turpina mācības 2., 3., 4.kursā, septembrī saņem stipendiju, ko
nosaka, ņemot vērā iepriekšējā semestrī uzrādītos mācību sasniegumus;
14.3. iepriekšējā mēneša sekmju vērtējuma (atestācijas) rezultātiem:
14.3.1.izglītojamā mācību sasniegumi vismaz trijos mācību priekšmetos atestācijā
novērtēti ne zemāk par četrām ballēm vai ir ieskaitīts;
14.3.2.ja atestēti ir mazāk nekā 3 mācību priekšmeti, t.sk. arī praktiskās mācības,
vidējais vērtējums tiek aprēķināts, ņemot vērā iepriekšējā mēneša atestācijas
vērtējumus;
14.3.3.septembrī un janvārī, ja atestēti ir mazāk nekā 3 mācību priekšmeti, t.sk. arī
praktiskās mācības, vidējais vērtējums tiek aprēķināts, ņemot vērā iepriekšējā
semestra vidējo vērtējumu;
14.3.4.oktobrī 1. kursu izglītojamiem, ja septembrī atestēti mazāk nekā 3 mācību
priekšmeti, tiek ņemts vērā visu mācību priekšmetu vidējais vērtējums;
14.4. mācību nodarbību apmeklējumu – nav neattaisnotu mācību stundu kavējumu
vairāk par astoņām mācību stundām mēnesī (attaisnoti ir kavējumi, ko apliecina
ārstniecības iestādes, valsts vai pašvaldības iestādes izsniegts dokuments).
14.5. mācību prakses laikā, ja atestēti mazāk nekā 3 mācību priekšmeti, t.sk. arī
praktiskās mācības, izglītojamie saņem stipendiju pēc pēdējā teorētiskā mēneša
mācību rezultātu vērtējuma un prakšu vērtējuma;
14.6. kvalifikācijas prakses laikā izglītojamiem izmaksājamās stipendijas lielumu
nosaka pēc 1.semestra mācību vērtējumiem;
14.7. vasaras brīvlaikā izmaksājamās stipendijas lielumu nosaka, ņemot vērā mācību
gada nobeigumā uzrādītos mācību rezultātus;
14.8. Mēneša atestācija tiek izlikta ne vēlāk kā katra mēneša pēdējā mācību stundā.
14.9. Izglītojamam ir iespēja uzlabot nepietiekamos mācību priekšmetu atestāciju
vērtējumus līdz nākamā mēneša 3. (trešajai) darba dienai.
14.10. Ja izglītojamais ir slimojis, atestācijas periods tiek pagarināts. Izglītojamais
iesniedz iesniegumu par atestācijas perioda pagarinājumu un medicīnisko izziņu
Mācību daļā.
15.
Stipendiju komisija pieņem lēmumu par izglītojamajam rekomendējamo
ikmēneša paaugstinātās stipendijas apmēru, ja stipendiju fondā ir līdzekļi,
pamatojoties uz grupas audzinātāja vai cita pedagoģiskā darbinieka iesniegumu
par :
15.1. sabiedrisko aktivitāti mācību grupā vai koledžā – līdz 7 euro;
15.2. piedalīšanos olimpiādēs, profesionālajos konkursos, kultūrizglītības aktivitātēs
vai sporta sacensībās - līdz 7 euro;
15.3. iegūto godalgoto vietu reģionālajos konkursos, valsts mēroga un starptautiskajās
olimpiādēs, profesionālajos konkursos, kultūrizglītības aktivitātēs vai sporta
sacensībās: 1. vieta – 20 euro;
2. vieta – 17 euro;
3. vieta – 15 euro;
15.4. atzinības rakstu – līdz 7 euro, pamatojoties uz RCK direktora izdotu rīkojumu.
IV

Nobeiguma jautājumi

16.

RCK no stipendiju fonda piešķir:
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16.1. paaugstinātu stipendiju, ja izglītojamais ir bārenis vai bez vecāku gādības palicis
bērns, kurš nav nodots audzināšanā bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē,
audžuģimenē vai aizbildņa ģimenē;
16.2. paaugstinātu stipendiju, ja izglītojamais ir pilngadīgs, sekmīgs bez vecāku
gādības palicis izglītojamais vai bārenis;
16.3. vienreizēju stipendiju, ja izglītojamais iesniedz iesniegumu par
nepieciešamajiem papildu izdevumiem, par kuriem nav paredzēta kompensācija
no valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas.
17.
Vienreizējās un paaugstinātās ikmēneša stipendijas apmērs nepārsniedz 150
euro.
18.
Izglītojamam stipendiju samazina, ja:
18.1. kādā no ikmēneša atestējamiem mācību priekšmetiem ieguvis sekmju vidējo
vērtējumu 1 – 3 balles – 10 euro;
18.2. par katru neattaisnoto mācību stundu kavējumu, kas pārsniedz 8 stundas mēnesī,
stipendiju samazina par 1,00 euro;
18.3. ja izglītojamais saņēmis rakstisku piezīmi, brīdinājumu vai rājienu;
18.4. par RCK Iekšējās kārtības noteikumu vai dienesta viesnīcas Iekšējās kārtības
noteikumu pārkāpumu, pamatojoties uz pedagoģiskā darbinieka rakstisku
iesniegumu.
19.
Mācību akadēmiskā atvaļinājuma laikā izglītojamais stipendiju nesaņem.
20.
Ikmēneša stipendijas izmaksa tiek veikta, pamatojoties uz RCK direktores
rīkojumu, vienu reizi mēnesī, ar pārskaitījumu uz stipendijas saņēmēja norēķinu
kontu, ne vēlāk kā līdz mēneša 25. (divdesmit piektajam) datumam.
21.
Izglītojamai grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā piešķir minimālo
ikmēneša stipendiju, pamatojoties uz darbnespējas lapu, kas izsniegta
darbnespējas apliecināšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
22.
Stipendiju protokola noformēšana:
22.1. priekšmetu skolotāji katra mēneša pēdējā mācību stundā izliek ikmēneša
atestāciju;
22.2. grupu audzinātāji katra mēneša pēdējā darba dienā pārbauda grupas izglītojamo
mācību rezultātus un apmeklējumus elektroniskajā mācību rezultātu uzskaites
žurnālā Mykoob;
22.3. grupu audzinātāji sadarbībā ar priekšmetu skolotājiem un izglītojamo līdz
mēneša trešajai darba dienai plkst.16.00 koordinē mācību rezultātu uzlabošanu
un ierakstu precizēšanu;
22.4. grupu audzinātāji katra mēneša trešajā darba dienā līdz plkst. 16.30 iesniedz
sagatavoto stipendiju piešķiršanas sekmju lapu (pielikumā Nr.1) elektroniskā
veidā un parakstītu papīra formātā Mācību daļā.
23.
Atzīt par spēku zaudējušiem 2016.gada 1.februāra iekšējos noteikumus Nr. 0145/1 “Stipendiju piešķiršanas kārtība Rīgas Celtniecības koledžas vidusskolas
izglītojamiem”.

Direktore

I.Lūse

Cipruse 67211103
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