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Stipendiju piešķiršanas nolikums  
 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 24.08.2004. 

noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām” 

 

1. Nolikums nosaka stipendiju piešķiršanas kārtību un stipendiju fonda sadali 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā. Iekšējie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Ministru 

kabineta 2004. gada 24.augusta noteikumiem Nr.740 “Noteikumi par stipendijām”. 

2. Stipendijas piešķiršana: 

2.1. Stipendiju piešķir atklāta konkursa kārtībā un izmaksā ar Jēkabpils 

Agrobiznesa koledžas direktora vai tā pilnvarotas personas lēmumu (rīkojumu), 

pamatojoties uz stipendiju piešķiršanas komisijas lēmumu, no Jēkabpils Agrobiznesa 

koledžas (turpmāk – Koledža) stipendiju fonda, kurš izveidots no valsts budžeta 

līdzekļiem (no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem). Stipendiju komisijas sastāvā ir 

direktors vai direktora pilnvarots administratīvā personāla pārstāvis, akadēmiskā 

personāla pārstāvis un trīs studējošo pašpārvaldes pārstāvji. 

2.2. Stipendijas piešķiršana notiek 2 reizes gadā: februārī pēc 1.pusgada 

rezultātiem otrajam pusgadam, septembrī – pēc 2.pusgada rezultātiem. Pretendents 

stipendijas saņemšanai iesniedz iesniegumu Studiju daļā 10 darba dienu laikā no semestra 

reģistrācijas nedēļas sākuma. 

2.3. Vienreizējo stipendiju piešķiršana notiek 2 reizes gadā: decembrī un jūnijā. 

Pretendents stipendijas saņemšanai iesniedz iesniegumu Studiju daļā decembrī no 1. līdz 

10.decembrim un jūnijā no 5.jūnija līdz 15.jūnijam. Stipendiju piešķiršanas apmēru vērtē 

stipendiju komisija saskaņā ar šī nolikuma 5.punkta kritērijiem. 

3. Stipendiju piešķiršanas komisija pēc katra studiju gada semestra un 

imatrikulācijas izskata iesniegumus un pievienotos dokumentus stipendiju saņemšanai, 

izvērtē pretendenta sekmes – vidējo galīgo vērtējumu un zinātniskās darbības rādītājus 

(publikācijas, ziņojumi konferencēs, sasniegumi profesionālos konkursos), bet pirmajā 

kursā imatrikulētajiem studējošajiem vidējo Izglītības satura un eksaminācijas centra 

(ISEC) pārbaudījumu rezultātus un gala vērtējumu matemātikā no vidējo izglītību 

apliecinošā dokumenta. 
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4. Paaugstinātās stipendijas apmērs nepārsniedz minimālās stipendijas divkāršu 

apmēru – 199.20 euro. Paaugstināto stipendiju piešķir uz semestri, ja pretendenta sekmes 

– semestra vidējais galīgais vērtējums ir 9.5 balles un augstāks, un veikta zinātniskā 

darbība (publikācijas, ziņojumi konferencēs, godalgoti sasniegumi profesionālos 

konkursos). 

5. Stipendiju komisija drīkst lemt par vienreizējo stipendiju piešķiršanas apmēru, 

vērtējot katra studenta iesnieguma atbilstību sekojošiem kritērijiem: 

5.1. Sekmes (4,00 – 7,99 balles) – 1 punkts; 

5.2. Sekmes (8,00 – 10,00 balles) – 3 punkti; 

5.3. Dalība konferencēs un pētījumos koledžas vajadzībām – 2 punkti; 

5.4. Dalība koledžas publicitātes pasākumos (tajā skaitā – apmācības, nodarbību 

un pasākumu vadīšana, dalība konkursos, atvērto durvju dienu, karjeras dienu pasākumos 

u.tml.) – 2 punkti; 

5.5. Studējošais ir invalīds, bārenis, palicis bez vecāku gādības, studējošā 

ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, 

studējošā ģimenē ir bērni, studējošais ir no ģimenes, kurā audzina trīs vai vairāk bērnus, 

par aizbildnībā esošām personām, dalība sporta sacensībās, aktīva dalība studējošo 

pašpārvaldē – 1 punkts. 

6. Koledžas grāmatvedība 3 (trīs) darba dienas pirms stipendiju komisijas sēdes 

iesniedz finansējuma apmēru (summu) konkrētajam stipendiju piešķiršanas periodam. 

7. Stipendiju komisija pēc situācijas analīzes var veikt šī nolikuma grozījumus. 

8. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 01.11.2016. 

iekšējos noteikumus Nr.1.-8/10 “Stipendiju piešķiršanas iekšējie noteikumi”. 
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