APSTIPRINĀTS
ar LKA Senāta sēdes Nr. 4
lēmumu Nr. 3
2016. gada 18. aprīlī
LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS NOLIKUMS PAR
SNIEGUMA FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU UN IZLIETOJUMU
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Nolikumā lietotie termini:
1.1.1. Snieguma finansējums ir valsts pamatbudžetā zinātniskajai darbībai paredzētā
augstskolas finansējuma daļa, ko augstskolām piešķir par rezultātiem pētniecībā
balstītas augstākās izglītības nodrošināšanā.
1.1.2. Snieguma finansējuma mērķis ir stimulēt augstākās izglītības iestādes uzlabot savas
darbības rezultātus, tiecoties uz izcilību izglītības procesā. Saņemto finansējumu
augstskolas var izmantot attīstības vajadzībām, tai skaitā, atbalstot studentu īstenotos
inovāciju projektus, pētniecību un radošo darbu.
1.1.3. Latvijas Kultūras akadēmijas snieguma finansējuma piešķiršanas Padomi (turpmāk
Padome) izveido un sasauc Latvijas Kultūras akadēmijas (turpmāk: Akadēmijas)
rektors, lai nodrošinātu demokrātisku, mērķtiecīgu un rezultātos balstītu snieguma
finansējuma piešķiršanu un izlietojumu.
1.1.4. Latvijas Kultūras akadēmijas pētniecības un pētniecībā balstītu jaunrades darbu
atbalsta stipendiju piešķiršanas komisiju (turpmāk: Komisija) izveido un pēc
nepieciešamības sasauc Akadēmijas rektors, lai nodrošinātu demokrātisku, mērķtiecīgu
un rezultātos balstītu snieguma finansējuma izlietojumu.
1.2. Nolikums izstrādāts saskaņā ar Augstskolu likumu un Ministru kabineta 2006. gada
12. decembra noteikumiem Nr. 994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek
finansētas no valsts budžeta līdzekļiem". Nolikuma izstrāde balstīta Latvijas Kultūras
akadēmijas stratēģijā 2015–2020.
1.3. Akadēmijas snieguma finansējuma izlietojuma mērķis ir nodrošināt Akadēmijas
zinātniskās darbības attīstību un pētniecībā, radošā un mākslinieciskā darbībā balstītu
augstāko izglītību.
1.4. Nolikums nosaka
1.4.1. snieguma finansējuma izlietojuma mērķus;
1.4.2. snieguma finansējuma piešķiršanas kārtību.
2. Akadēmijas snieguma finansējuma izlietojuma mērķi:
2.1. Atbilstoši normatīvajiem aktiem, Padomes rekomendācijām un rektora lēmumam,
nodrošināt
2.1.1. Akadēmijas studējošo (bakalaura un maģistra studiju līmenī) zinātniskās darbības un
pētniecībā balstītu jaunrades darbu finansiālo atbalstu;
2.1.2. zinātnē nodarbināto (Zinātniskās pētniecības centra vadošo pētnieku, pētnieku un
zinātnisko asistentu) atalgojumu un vismaz 5 pilna laika ekvivalentu nodarbinātību
Zinātniskās pētniecības centrā;
2.1.3. finansiālo atbalstu dalībai starptautiskās konferencēs Akadēmijas akadēmiskajam
personālam, Zinātniskās pētniecības centra vadošajiem pētniekiem, pētniekiem un
zinātniskajiem asistentiem un Akadēmijas doktora studiju programmā studējošajiem;

2.1.4. finansiālo atbalstu dalībai jaunrades skatēs, konkursos, festivālos;
2.1.5. finansiālo atbalstu Akadēmijas zinātnisko rakstu krājuma (Kultūras krustpunkti) un
pētnieku monogrāfiju izdošanai;
2.1.6. finansiālo atbalstu Akadēmijas zinātniski pētniecisko konferenču un semināru
organizēšanai;
2.1.7. finansiālo atbalstu zinātniskās darbības kapacitātes stiprināšanas, tai skaitā
tālākizglītības pasākumiem Akadēmijas akadēmiskajam un zinātniskajam personālam;
2.1.8. finansējumu vai līdzfinansējumu Akadēmijas zinātnieku veiktajiem līgumdarbiem
(pētniecības projekti, attīstības projekti, jaunrades projekti), kā arī jaunu projektu
pieteikumu izstrādei;
2.1.9. balvu fondu, no kura piešķir naudas balvu akadēmiskajam personālam un Zinātniskās
pētniecības centra darbiniekiem par publikācijām (par zinātnisko rakstu zinātnisko
rakstu krājumā, kas iekļauts Web of Science vai SCOPUS datu bāzē) un
starptautiskajiem radošajiem sasniegumiem;
2.1.10. atbalstu ārvalstu speciālistu iesaistei Akadēmijas zinātniskās darbības attīstības
aktivitātēs, pētniecībā, radošajā un mākslinieciskajā darbībā.
2.2. Snieguma finansējuma izlietojuma mērķi var tikt papildināti atbilstoši Akadēmijas
snieguma finansējuma apjoma izmaiņām, saskaņā ar Padomes rekomendācijām un
rektora lēmumu.
3. Snieguma finansējuma piešķiršanas kārtība
3.1. Finansiālais atbalsts studējošo (bakalaura un maģistra studiju līmenī) zinātniskajai
darbībai un pētniecībā balstītai jaunradei tiek izmaksāts kā Latvijas Kultūras akadēmijas
stipendija (turpmāk Stipendija) vai autoratlīdzības formā.
3.1.1. Par Akadēmijas studējošo (bakalaura un maģistra studiju līmenī) zinātniskās darbības
un pētniecībā balstītas jaunrades finansiālo atbalstu lemj Akadēmijas rektora
apstiprināta Komisija.
3.1.2. Stipendiju mērķis ir veicināt Latvijas Kultūras akadēmijas bakalaura un maģistra
studiju programmu studējošo pētniecisko un radošo darbību bakalaura vai maģistra
darba izstrādes laikā.
3.1.3. Stipendijas tiek piešķirtas Akadēmijas bakalaura un maģistra studiju programmās
studējošajiem, kuri studē par valsts budžeta līdzekļiem finansētajās studiju vietās. Pēc
Komisijas ieteikuma Akadēmijas rektors izņēmuma kārtā var apstiprināt stipendijas
piešķiršanu studējošajam, kurš studē par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem.
3.1.4. Katras bakalaura un maģistra studiju programmas apakšprogrammas vai
specializācijas ietvaros tiek piešķirta viena stipendija. Akadēmijas bakalaura un
maģistra darba ietvaros veiktā pētniecības darba atbalstam piešķirtās stipendijas apjoms
nepārsniedz EUR 200,00. Pētniecībā balstīta jaunrades darba atbalsta stipendijas
apjomu un kandidātu deleģēšanas kritērijus nosaka atbilstošo katedru pārraudzībā
esošo apakšprogrammu un specializāciju vadība.
3.1.5. Stipendijas tiek piešķirtas konkursa kārtībā.
3.1.6. Kandidātu izvirzīšana Akadēmijas studējošo pētnieciskās darbības atbalsta stipendijas
saņemšanai notiek bakalaura un maģistra darbu priekšaizstāvēšanas laikā.
3.1.7. Priekšaizstāvēšanas komisija, pamatojoties uz priekšaizstāvēšanas vērtējuma
kritērijiem, pieņem koleģiālu lēmumu par studējošajiem, kuri tiek izvirzīti kā kandidāti
stipendijas saņemšanai. Komisijas vērtējumā tiek ņemta vērā studējošā spēja raksturot:
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3.1.7.1. pētījuma aktualitāti,
3.1.7.2. pētījuma fenomenu,
3.1.7.3. pētījuma problēmu,
3.1.7.4. pētījuma jautājumu un/vai hipotēzi,
3.1.7.5. pētījuma mērķi un uzdevumus,
3.1.7.6. pētījuma teorētisko pamatojumu,
3.1.7.7. plānoto empīrisko pētījumu (ja tāds ir iecerēts).
3.1.8. Kad noslēgusies visu pretendentu bakalaura un maģistra grāda priekšaizstāvēšana,
tiek sasaukta Komisija, kuras sastāvā tiek iekļauti Akadēmijas prorektori, katedru
vadītāji, atbilstošā studiju gada Akadēmijas bakalaura un maģistra programmu
abiturientu apakšprogrammu/specializāciju vadītāji, Studiju departamenta vadītājs un
Studiju departamenta vadītāja vietnieks darbā ar studējošajiem, Akadēmijas Studējošo
pašpārvaldes pārstāvis.
3.1.9. Komisija pieņem lēmumu par vienas stipendijas piešķiršanu pētnieciskās darbības
atbalstam katras apakšprogrammas/specializācijas vienam studējošajam bakalaura un
maģistra studiju līmenī bakalaura un maģistra darba izstrādei.
3.1.10. Komisija pieņem lēmumu par stipendiju piešķiršanu pētniecībā balstītas jaunrades
atbalstam atbilstošo studiju programmu, apakšprogrammu un specializāciju
studējošajiem saskaņā ar atbildīgo katedru, apakšprogrammu un specializāciju vadības
rekomendācijam.
3.1.10. Komisija pieņem lēmumu par stipendiju piešķiršanu ar ieteikumu, ka stipendijas
saņēmējam bakalaura/maģistra darba titullapā, audiovizuālā darba titros un/vai
skatuves mākslas jaunrades darba informatīvajos un reklāmas materiālos jābūt norādei,
ka darbs izstrādāts ar Akadēmijas finansiālu atbalstu.
3.1.11. Komisijas sēdes tiek protokolētas, sēžu protokolus apstiprina Komisijas
priekšsēdētājs un paraksta Komisijas sekretārs.
3.1.12. Izveidoto stipendijas saņemšanas pretendentu sarakstu Komisija iesniedz
Akadēmijas
rektoram
apstiprināšanai.
Studiju
programmas/apakšprogrammas/specializācijas vadītājs informē pretendentu par
stipendijas piešķiršanu. Informācija par piešķirtajām stipendijām ir atklāta.
3.1.13. Pretendents iesniedz Akadēmijas rektoram adresētu iesniegumu par stipendijas
saņemšanu, iesniegumam pievienojot bakalaura/maģistra darba priekšaizstāvēšanas
ziņojumu.
3.1.14. Piešķirto stipendiju Akadēmijas Grāmatvedība ieskaita stipendijas saņēmēja
norēķinu kontā vai norēķinu kartes kontā.
3.2. Snieguma finansējuma piešķiršana 2.1.1. – 2.1.9. stratēģiskajiem mērķiem notiek
saskaņā ar Padomes rekomendācijām un rektora lēmumu vai rektora lēmumu.
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