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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Rīgā 
 
18.05.2022. Nr. 22/9-1.3/7 
            

Mācību maksas atlaižu piešķiršanas noteikumi 
 

 
1. Vispārējā informācija 

 
1.1. Šie noteikumi reglamentē pieteikšanos uz konkursu, tā norises gaitu un kritērijus; 
1.2. Profesionālās vidusskolas “Victoria” mācību  maksas atlaižu veidi un apmēri katru gadu 

tiek pārskatīti un noteikti Profesionālās vidusskolas “Victoria” mācību  maksas atlaižu programmā, 
kurus reizi gadā apstiprina skolas direktors;  

1.3. Attiecīgā mācību gada budžetā var tikt paredzēti līdzekļi mācību maksas atlaižu 
piešķiršanai;  

1.4. Divu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vadība nodrošina rīkojuma 
sagatavošanu par piešķirtajām mācību maksas atlaidēm konkrētajiem pretendentiem;  

1.5. Profesionālās vidusskolas “Victoria” mācību  maksas atlaižu piešķiršanas konkursa gaita 
un rezultāti ir atklāti.  

 
2. Prasības personām, kas var pretendēt uz Profesionālās vidusskolas “Victoria” mācību  

maksas atlaidēm 
 
2.1. Iesniegt pieteikumu uz mācību maksas atlaidēm ir tiesības jebkuram audzēknim, ja vien 

viņš atbilst konkrētās atlaides piemērošanas kritērijiem, kas definēti šo noteikumu pielikumā 
“Mācību maksas atlaižu programma”.  

2.2. Izglītojamie iesniedz administrācijā  iesniegumu  par  mācību maksas atlaidēm līdz kārtējā 
gada 10.augustam un/vai 10.janvārim, atbilstoši Mācību maksas atlaižu programmai.  

2.3. Līdz kārtējā gada 13.augustam un/vai 13.janvārim izglītojamie un vecāki tiek informēti 
par atlaides piešķiršanu vai zaudēšanu skolvadības sistēmā MYKOOB.  
 

3. Vērtēšanas kritēriji 
 
3.1. Profesionālās vidusskolas “Victoria” atlaižu  apmēri un kritēriji katru gadu tiek pārskatīti 

un noteikti Mācību maksas atlaižu programmā konkrētajam mācību gadam (Noteikumu 1.pielikums);  
3.2. Vērtē pretendenta atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām un Profesionālās 

vidusskolas “Victoria” mācību maksas atlaižu programmā minētajām prasībām;  
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4. Profesionālās vidusskolas “Victoria” direktores tiesības un pienākumi  lēmumu pieņemšanā 
4.1. Direktore izvērtē reflektantu pieteikumu apkopojumu un pieņem lēmumu par mācības 

maksas atlaides piešķiršanu, atbilstoši noteiktajiem kritērijiem līdz 2.3. punktā noteiktajam datumam;  
4.2. Direktora lēmumu nevar apstrīdēt un tas ir galīgs.  
4.3. Nepieciešamības gadījumā Direktors ir tiesīgs pieprasīt no reflektanta vai izglītojamā 

papildus dokumentus, kas apliecina atlaides pamatotību, piemēram, izcilus panākumus olimpiādēs, 
sportā utt. 

 
5. Noslēguma noteikumi 

 
5.1. Atzīt par spēku zaudējušiem  Nolikumu par konkursu uz mācību maksas atlaidēm Nr. 

19/9-1.4/01 no 2019.gada 4.februāra. 
 

 
Pielikumā: Profesionālās vidusskolas “Victoria” maksas atlaižu programma 

  
 

Profesionālās vidusskolas “Victoria” direktore Andžela Dubinska 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATLAiDES NOSAUKUMS
ATLAiDES 
APMĒRS

ATLAiDES 
PiEMĒROŠANAS 

PERiODS

ATLAiDES PRETENDENTU 
KRiTĒRiJi

NOSACĪJUMi ATLAiDES 
PiEŠĶiRŠANAi

NOSACĪJUMi ATLAiDES 
SAGLABĀŠANAi

RADINIEKI

Profesionālās vidusskolas 
"Victoria" izglītības programmas 
un Biznesa, mākslas un 
tehnoloģiju augstskolas RISEBA 
studiju programmas.

15% 1 semestris

1. Augtskolas RISEBA studiju 
programmu un Profesionālās 
vidusskolas "Victoria" 
studējošie / izglītojamie, kuri 
ir pirmās pakāpes radinieki;
2. Profesionālās vidusskolas 
"Victoria" izglītojamie, kuri ir 
pirmās pakāpes radinieki.

1. Jāizpilda Uzņemšanas 
noteikumu prasības 
(reflektantiem);
2. Jānoslēdz līgums par 
augstākās un/vai 
profesionālās vidējās 
izglītības iegūšanu;
3. Jāiesniedz iesniegums par 
atlaides piešķiršanu 
Komisijai;
4. Pie iesnieguma jāpievieno 
radniecību apliecinoši 
dokumenti.

1.Uz semestra beigām nav 
akadēmiskie un finanšu 
parādi;
 2.Ja kāds no radiniekiem 
izmanto mācību/studiju 
pārtraukumu, atlaidi zaudē 
arī otrs radinieks;
3.Ja kāds no radiniekiem 
tiek atskaitīts, atlaidi zaudē 
arī otrs radinieks. 

SEKMES 8+

Profesionālās vidusskolas 
"Victoria" izglītības programmu 
izglītojamie, kas uzņemti pēc 
01.06.2022. 

20% 1 semestris

Ataide tiek piešķirta 
izglītojamiem, kas uzņemti 
mācībām ar 2022./2023.m.g. 
(līgums noslēgts pēc 
01.06.2022.) un kuriem:
   1. 2022./2023. m.g. 
I.semestrī 9.klases atestāta 
vidējais vērtējums ir vismaz 
8,00 balles.
   2. Turpmākajos semestros 
(sākot no II.semestra) atlaide 
tiek piešķirta izglītojamiem, 
kam iepriekšējā semestra 
vidējais vērtējums ir vismaz 
8,00 balles. 

1. Atlaide tiek automātiski 
piešķirta izglītojamiem, 
pamatojoties uz mācību 
sasniegumiem (semestra 
vērtējumu) visos mācību 
priekšmetos iepriekšējā 
periodā. 
2. 1.kursa 1.semestrī tiek 
aprēķināts vidējais 
vērtējums atestātā par 
pamatizglītību; Vidējam 
vērtējumam jābūt vismaz 
8,00 balles.
3. Sākot ar 1.kursa 2.semestri 
tiek aprēķināts iepriekšējā 
semestra vidējais vērtējums, 
kuram jābūt vismaz 8,00 
balles.
4. Lai saņemtu atlaidi 
iepriekšējā semestrī nedrīkst 
būt vairāk par 2 
neattaisnotiem 
kavējumiem. 
5. Informācija par atlaides 
piešķiršanu tiks nosūtīta 
izglītojamiem un vecākiem 
MYKOOB vietnē līdz 
10.augustam un 10.janvārim.

1. Atlaide tiek automātiski 
piešķirta ik semestri, ņemot 
vērā izglītojamā 
sasniegumus iepriekšējā 
semestrī. Vidējam semestra 
vērtējumam jābūt ne 
zemākam par 8,00 ballēm. 
2. Uz semestra beigām nav 
akadēmiskie un finanšu 
parādi;
3. Izglītojamam nedrīkst būt 
vairāk, kā 2 neattaisnoti 
kavējumi iepriekšējā 
semestrī.
4. Informācija par atlaides 
piešķiršanu tiks nosūtīta 
izglītojamiem un vecākiem 
MYKOOB vietnē līdz 
10.augustam un 10.janvārim.

SEKMES 7+

Profesionālās vidusskolas 
"Victoria" izglītības programmu 
izglītojamie, kas uzņemti pēc 
01.06.2022. 

15% 1 semestris

Ataide tiek piešķirta 
izglītojamiem, kas uzņemti 
mācībām ar 2022./2023.m.g. 
(līgums noslēgts pēc 
01.06.2022.) un kuriem:
   1. 2022./2023. m.g. 
I.semestrī 9.klases atestāta 
vidējais vērtējums ir vismaz 
7,00 balles.
   2. Turpmākajos semestros 
(sākot no II.semestra) atlaide 
tiek piešķirta izglītojamiem, 
kam iepriekšējā semestra 
vidējais vērtējums ir vismaz 
7,00 balles. 

1. Atlaide tiek automātiski 
piešķirta izglītojamiem, 
pamatojoties uz mācību 
sasniegumiem (semestra 
vērtējumu) visos mācību 
priekšmetos iepriekšējā 
periodā. 
2. 1.kursa 1.semestrī tiek 
aprēķināts vidējais 
vērtējums atestātā par 
pamatizglītību; Vidējam 
vērtējumam jābūt vismaz 
7,00 balles.
3. Sākot ar 1.kursa 2.semestri 
tiek aprēķināts iepriekšējā 
semestra vidējais vērtējums, 
kuram jābūt vismaz 7,00 
balles.
4. Lai saņemtu atlaidi 
iepriekšējā semestrī nedrīkst 
būt vairāk par 2 
neattaisnotiem 
kavējumiem. 
5. Informācija par atlaides 
piešķiršanu tiks nosūtīta 
izglītojamiem un vecākiem 
MYKOOB vietnē līdz 
10.augustam un 10.janvārim.

1. Atlaide tiek automātiski 
piešķirta ik semestri, ņemot 
vērā izglītojamā 
sasniegumus iepriekšējā 
semestrī. Vidējam semestra 
vērtējumam jābūt ne 
zemākam par 7,00 ballēm. 
2. Uz semestra beigām nav 
akadēmiskie un finanšu 
parādi;
3. Izglītojamam nedrīkst būt 
vairāk, kā 2 neattaisnoti 
kavējumi iepriekšējā 
semestrī.
4. Informācija par atlaides 
piešķiršanu tiks nosūtīta 
izglītojamiem un vecākiem 
MYKOOB vietnē līdz 
10.augustam un 10.janvārim.

PROFESiONĀLĀS ViDUSSKOLAS "ViCTORiA"

MĀCĪBU MAKSAS ATLAIŽU PROGRAMMA
2022./2023.MĀCĪBU GADAM



PAŠPĀRVALDE

Profesionālās vidusskolas 
"Victoria" izglītojamo 
pašpārvaldes ievēlētajiem 
dalībniekiem.

10% 1 semestris

Atlaide tiek piešķirta 
Profesionālās vidusskolas 
"Victoria" izglītojamiem, kuri 
ir ievēlēti Izglītojamo 
pašpārvaldē un tajā aktīvi 
darbojas.

1. Izglītojamā ievēlēšanu 
izglītojamo pašpārvaldē 
apliecina vēlēšanu 
protokols. 
2. Atlaide stājas spēkā 
nākamajā mēnesī no 
ievēlēšanas brīža.
3. Līdz katra gada 
10.augustam un 10.janvārim 
Komisija izvērtē izglītojamā 
darbu pašpārvaldē un 
pieprasa izglītojamo 
pašpārvaldes prezidentam 
dalībnieka izvērtējumu.
4. Izglītojamam nedrīkst būt 
akadēmisku un finanšu 
parādu. 

1. Atlaide tiek pagarināta 
nākošajam periodam, ja 
izglītojamais turpina darbu 
izglītojamo pašpārvaldē vai 
tajā ir pārvēlēts.
2. Izglītojamam nedrīkst būt 
akadēmisku un finanšu 
parādu. 
3. Izglītojamā iesaisti 
izglītojamo pašpārvaldē 
vērtē skolas administrācija 
un izglītojamo pašpārvaldes 
prezidents. 
4. Ja izglītojamā darbs 
pašpārvaldē tiek novērtēts 
negatīvi, atlaide tiek 
zaudēta. 

PAŠPĀRVALDES PREZIDENTS

Profesionālās vidusskolas 
"Victoria" izglītojamo 
pašpārvaldes ievēlētam 
prezidentam

15% 1 semestris

Atlaide tiek piešķirta 
Profesionālās vidusskolas 
"Victoria" izglītojamam, kurš 
ievēlēts Izglītojamo 
pašpārvaldes prezidenta 
amatā. 

1. Izglītojamā ievēlēšanu 
izglītojamo pašpārvaldes 
prezidenta amatā apliecina 
vēlēšanu protokols. 
2. Atlaide stājas spēkā 
nākamajā mēnesī no 
ievēlēšanas brīža.
3. Līdz katra gada 
10.augustam un 10.janvārim 
Komisija izvērtē izglītojamā 
darbu pašpārvaldē.
4. Izglītojamam nedrīkst būt 
akadēmisku un finanšu 
parādu. 

1. Atlaide tiek pagarināta 
nākošajam periodam, ja 
izglītojamais turpina darbu 
izglītojamo pašpārvaldes 
prezidenta amatā vai tajā ir 
pārvēlēts.
2. Izglītojamam nedrīkst būt 
akadēmisku un finanšu 
parādu. 
3. Izglītojamā iesaisti 
izglītojamo pašpārvaldē 
vērtē skolas administrācija.
4. Ja izglītojamā darbs 
pašpārvaldes prezidenta 
amatā tiek novērtēts 
negatīvi, atlaide tiek 
zaudēta. 

SPORTS

Profesionālās vidusskolas 
"Victoria" izglītības programmas 
un Biznesa, mākslas un 
tehnoloģiju augstskolas RISEBA 
studiju programmas.

LĪDZ 10% 1 semestris
Reflektanti un studējošie, 
kuriem ir izcili panākumi 
sportā.

1. Jāizpilda Uzņemšanas 
noteikumu prasības 
(reflektantiem);
2. Jānoslēdz līgums par  
profesionālās vidējās 
izglītības iegūšanu;
3. Jābūt samaksātai mācību  
maksai par 2 pirmajiem 
mēnešiem;
4. Jāiesniedz iesniegums 
Komisijai;
5. Jāiesniedz panākumus 
(Latvijas  izlases un/vai 
Olimpiskās vienības 
dalībnieks; Eiropas un/vai 
Pasaules čempionātu 
laureāts) apliecinoši 
dokumenti par pēdējiem 3 
gadiem. 

1. Uz semestra beigām nav 
akadēmiskie un finanšu 
parādi.
2. Turpina aktīvu sportošanu.

GODA ĢIMENE

Profesionālās vidusskolas 
"Victoria" izglītojamie, kam ir 3+ 
Ģimenes karte

10% 1 gads

1. Profesionālās vidusskolas 
"Victoria" izglītojamie, 
kuriem piešķirta 3+ Ģimenes 
karte.
2. Atlaide tiek piešķirta uz 
mācību gadu. 

1. Jāiesniedz iesniegums par 
atlaides piešķiršanu 
Komisijai;
2. Pie iesnieguma jāpievieno 
Goda ģimenes (3+) kartes 
kopija. 
3. Izglītojamam nedrīkst būt 
akadēmisku un finansiālu 
parādu.
4. Izglītojamam nedrīkst būt 
vairāk, kā 4 neattaisnoti 
kavējumi iepriekšējā 
mācību gadā. 

1. Jāiesniedz iesniegums par 
atlaides piešķiršanu 
Komisijai;
2. Pie iesnieguma jāpievieno 
3+ ģimenes (Goda ģimenes)  
kartes kopija. 
3. Izglītojamam nedrīkst būt 
akadēmisku un finansiālu 
parādu.
4. Izglītojamam nedrīkst būt 
vairāk, kā 4 neattaisnoti 
kavējumi iepriekšējā 
mācību gadā. 

SADARBĪBAS PARTNERIS

Profesionālās vidusskolas 
"Victoria" sadarbības partneru, 
ar kuriem noslēgts sadarbības 
līgums, darbinieku bērniem.

LĪDZ 25%

Atbilstoši 
sadarbības 

līgumā 
noteiktajam

Atbilstoši Sadarbības līgumā noteiktajam



SOCIĀLAIS ATBALSTS

Profesionālās vidusskolas 
"Victoria" izglītojamiem, kas 
kļuvuši par bāreņiem.

LĪDZ 25% 1 gads

1. Jāizpilda Uzņemšanas 
noteikumu prasības 
(reflektantiem); 
2.Jānoslēdz līgums par 
profesionālās vidējās 
izglītības iegūšanu; 
3. Jāiesniedz dokuments, kas 
apliecina atlaides 
nepieciešamību. Atlaide 
tiek piemērota bāreņiem, 
vecāku zaudējuma 
gadījumā u.tml. , ja 
studējošam nav algots darbs 
un vecums ir līdz 20 gadiem.  

1. Uz semestra beigām nav 
akadēmiskie un finanšu  
parādi.

PiRMĀS UZVARAS FONDA 
ATLAiDE

Atlaides, ko, atbilstoši fonda 
programmām, piešķir Pirmās 
uzvaras fonds.

LĪDZ 100%
1 semestris vai 

atbilstoši konkursa 
nolikumam

Atlaide tiek piemērota 
Profesionālās vidusskolas 
"Victoria" izglītojamiem, kuri 
uzvarējuši Pirmās uzvaras 
fonda izsludinātajos 
konkursos. 

Atbilstoši PUF konkursu 
nolikumiem.

Atbilstoši PUF konkursu 
nolikumiem.


