
Paaugstinātā 
stipendija 

(3.-4. kursam)

visos mācību 
priekšmetos/moduļos 
mēneša vidējais 
vērtējums vismaz 4 balles

NAV n/v nevienā 
pārbaudes darbā mēnesī

NAV neattaisnoti 
kavētu stundu

NAV rakstisku 
brīdinājumu vai rājienu 
par iekšējās kārtības 
noteikumu pārkāpumu

latviešu valoda un literatūra,
matemātika,
svešvalodas,
izlīdzinošais kurss,
fizika,
ķīmija,
sports,
bioloģija,
sociālās zinības un vēsture,
dabaszinības,
kultūras pamati,
valsts aizsardzības mācība

KOPĀ profesionālie moduļi, 
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas,  
sabiedrība un cilvēka drošība,   
valodas, kultūras izpratne un izpausmes,     
iniciatīva un uzņēmēj darbība

Paaugstinātā 
stipendija 
(1. un 2. 
kursam)

vispārējās vidējās izglītības 
moduļos mēneša vidējais 
vai galīgais vērtējums 
vismaz 4 balles

NAV n/v nevienā 
pārbaudes darbā mēnesī

profesionālajos un 
mūžizglītības moduļos 
mēneša vidējais vai galīgais 
vērtējums vismaz 5 balles

NAV n/v nevienā 
pārbaudes darbā mēnesī

NAV neattaisnoti 
kavētu stundu

NAV rakstisku 
brīdinājumu vai rājienu 
par iekšējās kārtības 
noteikumu pārkāpumu

Minimālā 
stipendija 
(15 euro) 

3.-4.kursam

1 mācību 
priekšmetā/modulī  
mēneša vidējais 
vērtējums zem 4 ballēm

1 n/v pārbaudes darbā

neattaisnoti 
kavētas 1-8 stundas

ne vairāk kā 1 
rakstisks brīdinājums 
vai rājiens par iekšējās 
kārtības noteikumu 
pārkāpumu

Minimālā 
stipendija 
(15 euro) 
1. in 2. 
kursam

1 vispārējās vidējās 
izglītības modulī mēneša 
vidējais vai galīgais 
vērtējums zem 4 ballēm

1 n/v pārbaudes darbā

1 profesionālajā vai 
mūžizglītības modulī 
mēneša vidējais vai 
galīgais vērtējums zem 
5 ballēm

1 n/v pārbaudes darbā

ne vairāk kā 1 rakstisks 
brīdinājums vai rājiens 
par iekšējās kārtības 
noteikumu pārkāpumu
 
neattaisnoti kavētas 
1-8 stundas

Stipendiju 
NEPIEŠĶIR  
3.-4. kursam

ja vairāk, kā 1 mācību 
priekšmetā/modulī iegūts 
vidējais vērtējums 
zem 4 ballēm

ja vairāk, kā 1 n/v 
pārbaudes darbā

ja neattaisnoti 
kavētas vairāk, kā 
8  stundas

ja ir vairāk kā 1 
rakstisks brīdinājums 
vai rājiens par iekšējās 
kārtības noteikumu 
pārkāpumiem

Stipendiju 
NEPIEŠĶIR
1. un 2. 
kursam

ja iegūts vairāk, kā 1 
mēneša vidējais vai galīgais 
vērtējums zem 4 ballēm
 vispārējās vidējās 
izglītības modulī 
 
ja vairāk, kā 1 n/v 
pārbaudes darbos

ja iegūts vairāk, kā 1 
mēneša vidējais vai 
galīgais vērtējums zem 
5 ballēm profesionālajā
vai mūžizglītības modulī
 
ja vairāk, kā 1 n/v 
pārbaudes darbos

ja vairāk, kā 1 rakstisks 
brīdinājums vai rājiens par 
iekšējās kārtības 
noteikumu pārkāpumiem
 
ja neattaisnoti kavētas 
vairāk, kā 8 stundas


