Nolikuma grozījumi apstiprināti
Latvijas Mākslas akadēmijas
2014. gada 14. janvārī Senāta sēdē;
Protokols Nr. 3

NOLIKUMS
PAR STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANU
LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJĀ
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.740 no 24.08.2004.; ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 28.12.2006. noteikumiem Nr.1067;
MK 01.02.2005. noteikumiem Nr. 94; MK 02.10.2007. noteikumiem Nr. 654; MK 02.06.2009. noteikumiem Nr.511; MK
09.08.2011. noteikumiem Nr. 626; MK 19.11.2013. noteikumiem Nr.1331

1. Studējošie, kuri uzņemti Latvijas Mākslas akadēmijā (turpmāk tekstā – LMA) konkursa kārtībā,
un studē valsts finansētajās studiju vietās stipendiju saņem no LMA stipendiju fonda, kuru
izveido no valsts budžeta līdzekļiem – no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.
2. Stipendiju konkursa kārtībā var saņemt šo noteikumu 1. punktā minētais studējošais, kurš
sekmīgi noteiktajā termiņā nokārto nepieciešamos pārbaudījumus un pilnībā iegūst attiecīgajam
akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu.
3. No LMA stipendiju fonda var piešķirt
3.1. stipendiju studiju programmas apguvei:
3.1.1. bakalaura studiju programmas un maģistra studiju programmas studentam – 10
mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir jūlijā un augustā);
3.1.2. doktora studiju programmas studentam – 11 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir
augustā);
3.2. vienreizēju stipendiju reizi semestrī. Vienreizējās stipendijas apmērs nepārsniedz minimālās
stipendijas apmēru;
3.3. paaugstinātu stipendiju. Paaugstinātās stipendijas apmērs nepārsniedz minimālās stipendijas
divkāršu apmēru.
4. LMA Senāts izveido Stipendiju piešķiršanas komisiju. Komisijas sastāvā iekļauj LMA
administrācijas, akadēmiskā personāla un studējošo pašpārvaldes pārstāvjus.
5. LMA stipendiju fondu izveido, paredzot:
5.1. katrai pilna laika bakalaura studiju programmas vietai un maģistra studiju programmas
vietai – 145.13 euro gadā;
5.2. katrai pilna laika doktora studiju programmas vietai – 990.32 euro gadā;
5.3. katrai pilna laika doktora studiju programmas vietai izglītības un zinātnes ministra
apstiprinātajā izglītības tematiskajā jomā – 1024.47 euro gadā;
5.4. katram pilna laika augstākās izglītības programmā studējošajam – 5.69 euro gadā stipendijas
izmaksām grūtniecības atvaļinājuma laikā.
6. Vienreizējām stipendijām paredz piecus procentus no LMA stipendiju fonda apmēra.
7. Šo noteikumu 1. punktā minētajam studējošajam par izcilām sekmēm un vai izcilu māksliniecisko
jaunradi var tikt piešķirta vienreizēja (vārdā nosauktā) stipendija:

1

7.1. V i l h e l m a P u r v ī š a vārdā nosauktā stipendija EUR 150,- apmērā, kuru piešķir vienu
reizi akadēmiskajā gadā vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas studiju nozares diplomandam;
7.2. Ā d o f a I r b ī t e s vārdā nosauktā stipendija EUR 150,- apmērā, kuru piešķir vienu reizi
akadēmiskajā gadā dizaina un audio-vizuālās mediju mākslas studiju nozares diplomandam;
7.3. B o r i s a V i p e r a vārdā nosauktā stipendija EUR 150,- apmērā, kuru piešķir vienu reizi
akadēmiskajā gadā mākslas zinātnes studiju nozares diplomandam.
8. Studējošajiem minimālās mēneša stipendijas nosaka šādā apmērā:
8.1. bakalaura studiju programmas un maģistra studiju programmas studentam – 99.60 euro
mēnesī;
8.2. doktora studiju programmas studentam:
8.2.1. studiju programmas apguvei – 113.83 euro mēnesī;
8.2.2. zinātniskā grāda ieguvei – 85.37 euro mēnesī.
9.

Lai saņemtu šo noteikumu 3. punktā minēto stipendiju, studējošais iesniedz LMA Stipendiju
piešķiršanas komisijai iesniegumu stipendijas saņemšanai (pielikums) un dokumentus, kas
apliecina iesniegumā norādītos datus.
10. Stipendiju piešķiršanas komisija pēc katra akadēmiskā gada semestra un imatrikulācijas:
10.1. izskata iesniegumus stipendiju saņemšanai, izvērtē pretendenta atbilstību šo noteikumu
2. punktā minētajiem kritērijiem, kā arī sekmes vai iestājpārbaudījumu rezultātus un
zinātniskās darbības rādītājus (publikācijas, piedalīšanos konferencēs, līdzdalību projektos
un citus rādītājus);
10.2. sagrupē iesniegumus atbilstoši noteiktajiem kritērijiem, nepārsniedzot LMA stipendiju
fonda līdzekļus un nosaka stipendiātu skaitu katrai apakšnozarei atsevišķi. Informācija par
apstiprinātajiem stipendiju iesniegumiem ir atklāta.

11. Ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz šo noteikumu 3. punktā minēto
stipendiju, ir līdzvērtīgi sekmju un zinātniskās darbības rādītāji, stipendiju piešķiršanas komisija
stipendiju vispirms piešķir:
11.1. invalīdam;
11.2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
11.3. studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju konkursa
norises dienu piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;
11.4. studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau
pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai
profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
11.5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.
11.6. studējošajam, kuram ir labāki sekmju rezultāti apakšnozarē:
11.6.1. vizuālās mākslas, vizuāli plastiskās mākslas, dizaina un audiovizuālās mākslas
nodaļas studējošajiem kompozīcijā;
11.6.2. vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozares studējošajiem mākslas
vēstures un teorijas priekšmetos;
11.6.3. restaurācijas apakšnozares studējošajiem restaurācijā.
12. LMA stipendijas piešķir un izmaksā saskaņā ar rektora vai viņa pilnvarotas amatpersonas
rīkojumu līdz katra mēneša 20. datumam.
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13. Studējošajam, kuram ir piešķirta mērķstipendija no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu
līdzekļiem, LMA stipendijas izmaksu pārtrauc ar pirmo mēnesi pēc mērķstipendijas
piešķiršanas.
14. Lai saņemtu stipendiju zinātniskā grāda ieguvei (turpmāk – kredītam pielīdzinātā stipendija),
pretendents noslēdz līgumu ar LMA. Līgumā norāda:
14.1. LMA saistības studiju, pētniecības darba un radošā darba nodrošinājumam;
14.2. pretendenta saistības promocijas darbu izstrādei un zinātniskā grāda ieguvei, paredzot, ka
saistības izpildāmas piecu gadu laikā pēc imatrikulācijas;
14.3. termiņa pagarinājuma nosacījumus;
14.4. strīdu un domstarpību risināšanas kārtību;
14.5. informācijas apmaiņas kārtību.
15. Ja piecu gadu laikā pēc imatrikulācijas šo noteikumu 5.3. apakšpunktā minētajā doktora studiju
programmā studējošais neiegūst zinātnisko grādu vai pārtrauc studijas, viņš atmaksā kredītam
pielīdzināto stipendiju Ministru kabineta 2001. gada 29.maija noteikumos Nr.219 “Kārtība,
kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem” noteiktajā
kārtībā.
16. Izglītības un zinātnes ministrs ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. martam ar rīkojumu apstiprina
nākamā saimnieciskā gada izglītības tematisko jomu sarakstu doktora studiju programmām,
kurās studējošais var pretendēt uz kredītam pielīdzināto stipendiju.
17. Šo noteikumu 2. punktā minētajai personai grūtniecības atvaļinājuma laikā piešķir minimālo
stipendiju, pamatojoties uz darbnespējas lapu, kas izsniegta darbnespējas apliecināšanu
reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
18. Šo noteikumu 15. pantā minēto stipendiju izmaksā uzreiz par diviem grūtniecības atvaļinājuma
mēnešiem.
19. LMA stipendijai paredzēto summu ieskaita stipendijas saņēmēja norēķinu kontā vai norēķinu
kartes kontā.
20. LMA semestra laikā var atcelt lēmumu par stipendijas piešķiršanu, ja tā konstatē, ka persona,
kurai piešķirta stipendija:
20.1. sniegusi nepatiesu informāciju;
20.2. nepilda studiju plānā paredzētās akadēmiskās saistības;
20.3. pārkāpj LMA iekšējās kārtības noteikumus, kas ietilpst NOLIKUMĀ PAR STUDIJU KĀRTĪBU
LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJĀ.
21. LMA stipendiju pārtrauc izmaksāt studiju pārtraukuma laikā. Stipendijas izmaksu var
atjaunot pēc studiju pārtraukuma, ja persona sekmīgi turpina studijas.
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