APSTIPRINĀTS
ar LKA Senāta sēdes Nr. 9
lēmumu Nr. 9
2016. gada 19. decembrī

LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumiem
Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām”

1. Latvijas Kultūras akadēmijas (turpmāk – Akadēmija) bakalaura, maģistra un doktora studiju
programmās par valsts budžeta līdzekļiem studējošie var pretendēt uz
1.1. mēneša stipendiju, ko piešķir no jauna katrā semestrī, izmaksā katru mēnesi, izņemot
jūliju un augustu (doktorantiem 11 mēnešus gadā – stipendiju neizmaksā augustā) vienas
minimālās mēneša stipendijas apmērā;
1.2. paaugstināto stipendiju, kuras apmērs nepārsniedz divu minimālo mēneša stipendiju
apmēru;
1.3. vienreizējo stipendiju, ko piešķir vienu reizi semestrī un kuras summa nepārsniedz divu
minimālo mēneša stipendiju apmēru;
1.4. stipendiju grūtniecības atvaļinājuma laikā, ko piešķir minimālās stipendijas apmērā un
izmaksā uzreiz par diviem grūtniecības atvaļinājuma mēnešiem.
2. Minimālā mēneša stipendija bakalaura un maģistra studiju programmās studējošajiem ir
99,60 EUR (deviņdesmit deviņi eiro sešdesmit centi) mēnesī, doktora studiju programmā
studējošajiem 113,83 EUR (viens simts trīspadsmit eiro astoņdesmit trīs centi) mēnesī.
3. Akadēmijas stipendiju fondu veido no valsts budžeta līdzekļiem Ministru kabineta 2004. gada
24. augusta noteikumu Nr. 740 ”Noteikumi par stipendijām” 6. punktā noteiktajā kārtībā,
atbilstoši valsts budžeta finansēto studiju vietu skaitam un piešķirtajiem budžeta finanšu
līdzekļiem kārtējam gadam un iedalās šādi:
3.1. stipendijas bakalaura studiju programmās un maģistra studiju programmā studējošajiem;
3.2. stipendijas doktora studiju programmā studējošajiem;
3.3. stipendijas grūtniecības atvaļinājuma laikā.
4. Stipendiju fondam paredzētos līdzekļus apstiprina Akadēmijas Senāts finanšu gada budžeta
ietvaros.
5. Uz stipendiju var pretendēt Akadēmijas bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās
studējošie, kuri konkursa kārtībā uzņemti vai pēc ikgadējās rotācijas ieskaitīti valsts budžeta
finansētajās studiju vietās un izpildījuši iepriekšējā semestra studiju plānā paredzētās saistības
6. Mēneša stipendiju stipendiātu skaits ir proporcionāls valsts finansēto studiju vietās studējušo
skaitam attiecīgajā studiju programmā, apakšprogrammā un specializācijā attiecīgajā studiju
gadā.
7. Mēneša stipendijas tiek piešķirtas konkursa kārtībā attiecīgā stipendiju fonda līdzekļu ietvaros.
Konkursa pamatkritērijs (izņemot 1.4. punktā minētajām stipendijām) ir studējošā sekmes. Ja
diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz stipendiju, ir līdzvērtīgi sekmju un
zinātniskās darbības rādītāji, Stipendiju piešķiršanas komisija stipendiju vispirms piešķir:
7.1. invalīdam;
7.2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
7.3. studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju konkursa
norises dienu piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;
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7.4. 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);
7.5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.
8. Pretendenti, kuri vēlas saņemt mēneša stipendiju, 10 dienu laikā no semestra sākuma
8.1. piesakās stipendijas saņemšanai Akadēmijas informatīvajā sistēmā un sava profila
attiecīgajā sadaļā ievada informāciju par norēķinu kontu, uz kuru pārskaitīt stipendiju.
8.2. uzrāda pieteikšanās brīdī derīgus dokumentus, kas apliecina tiesības pretendēt uz
stipendiju saskaņā ar nolikuma 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. vai 7.5. punktā minētajiem kritērijiem,
un iesniedz to kopijas Akadēmijas Studiju departamentā, kur lietvedis nekavējoties atzīmē
attiecīgo dokumentu saņemšanu studējošā profilā Akadēmijas informatīvajā sistēmā. Ja
attiecīgie dokumenti nav iesniegti, pretendenta atbilstība minētajam kritērijam netiek
izvērtēta.
9. Paaugstinātu stipendiju var piešķirt
9.1. pamatojoties uz katedras rakstveida rekomendāciju par sasniegumiem zinātniski
pētnieciskajā darbā un mākslinieciskajā jaunradē, ja studenta pēdējā pabeigtā semestra
vidējā svērtā atzīme, ņemot vērā sekmes A un B daļas studiju kursos, nav zemāka par 8;
9.2. pamatojoties uz studējošo pašpārvaldes rakstveida rekomendāciju par līdzdalību
Akadēmijas sabiedriskajā dzīvē, ja studenta pēdējā pabeigtā semestra vidējā svērtā atzīme,
ņemot vērā sekmes A un B daļas studiju kursos, nav zemāka par 8.
10. Vienreizēju stipendiju var piešķirt sekmīgam studentam, kuram ir augsta vidējā svērtā atzīme
vai apgrūtināti materiālie apstākļi, kas ietekmē studijas.
11. Pretendenti, kuri vēlas saņemt nolikuma 10. punktā noteikto vienreizējo stipendiju, 10 dienu
laikā no semestra sākuma
11.1. iesniedz pieteikumu (1. pielikums) Studiju departamentā.
11.2. uzrāda pieteikšanās brīdī derīgus dokumentus, kas apliecina apgrūtinātos materiālos vai
citus apstākļus, kas ietekmē studijas, un iesniedz to kopijas Akadēmijas Studiju
departamentā, kur lietvedis nekavējoties atzīmē attiecīgo dokumentu saņemšanu studējošā
profilā Akadēmijas informatīvajā sistēmā. Ja attiecīgie dokumenti nav iesniegti, pieteikums
netiek izvērtēts.
11.3. Akadēmijas informatīvajā sistēmā sava profila attiecīgajā sadaļā ievada informācija par
norēķinu kontu, uz kuru pārskaitīt stipendiju.
12. Studējošie, kuriem ir tiesības saņemt stipendiju grūtniecības atvaļinājuma laikā,
12.1. iesniedz pieteikumu (2. pielikums) Studiju departamentā, pievienojot izrakstu no
stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes vai darbnespējas lapu;
12.2. Akadēmijas informatīvajā sistēmā sava profila attiecīgajā sadaļā ievada informācija par
norēķinu kontu, uz kuru pārskaitīt stipendiju.
13. Bakalaura studiju programmā un maģistra studiju programmā studējošajiem konkursa
kritērijs ir pretendenta Akadēmijas iepriekšējā semestra sekmes, kas izteiktas kā vidējā svērtā
atzīme, ņemot vērā sekmes visos A un B daļas studiju kursos (izmantojot Akadēmijas
noteikto vidējās svērtās atzīmes aprēķināšanas kārtību ikgadējam konkursam/rotācijai uz
valsts budžeta finansētajām vietām). Pirmā studiju semestra studējošie konkursā piedalās ar
iestājpārbaudījuma rezultātiem.
14. Vienreizējām un paaugstinātām stipendijām izlieto ne vairāk kā piecus procentus no
Akadēmijas stipendiju fonda apmēra.
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15. Doktora studiju programmā studējošajiem konkursa kritērijs ir Akadēmijas Zinātniskās un
mākslinieciskās padomes izvērtētie pretendenta iepriekšējā semestra studiju un pētniecības
darba rezultāti. Pirmā studiju semestra studējošie doktoranti konkursā piedalās ar
iestājpārbaudījuma rezultātiem.
16. Doktora studiju programmā studējošie var pretendēt arī uz stipendiju zinātniskā grāda
ieguvei (turpmāk – kredītam pielīdzinātā stipendija) 85,37 EUR (astoņdesmit pieci eiro
trīsdesmit septiņi centi) mēnesī, ja Akadēmijas doktora studiju programma iekļauta izglītības
un zinātnes ministra apstiprinātajā izglītības tematisko jomu sarakstā, kurās studējošais var
pretendēt uz kredītam pielīdzināto stipendiju.
16.1. Lai saņemtu kredītam pielīdzināto stipendiju, pretendents slēdz līgumu ar Akadēmiju.
Līgumā norāda Akadēmijas saistības studiju, pētniecības darba un radošā darba
nodrošinājumam; pretendenta saistības promocijas darbu izstrādei un zinātniskā grāda
ieguvei, paredzot, ka saistības izpildāmas piecu gadu laikā pēc imatrikulācijas; strīdu un
domstarpību risināšanas kārtību; informācijas apmaiņas kārtību.
16.2. Ja piecu gadu laikā pēc imatrikulācijas doktora studiju programmā studējošais neiegūst
zinātnisko grādu vai pārtrauc studijas, kredītam pielīdzinātā 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 ir jāatmaksā.
17. Stipendiju pieteikumu izvērtēšanai ar Akadēmija rektora rīkojumu tiek izveidota Akadēmija
Stipendiju piešķiršanas komisija (turpmāk – Stipendiju komisija), kuras sastāvā ir
1 administrācijas pārstāvis, 4 akadēmiskā personāla pārstāvji (no katras katedras pa vienam
pārstāvim) un 3 studējošo pašpārvaldes pārstāvji.
18. Stipendiju komisija ne vēlāk kā semestra trešajā nedēļā izskata iesniegumus, izvērtē
pretendentu atbilstību šajā nolikuma minētajiem attiecīgajiem kritērijiem un konkursa
rezultātus atbilstoši šī nolikuma 7., 13., 15. vai 10. punktā noteiktajiem kritērijiem,
nepārsniedzot Akadēmijas stipendiju fonda līdzekļus. Izveidoto stipendiju saņemšanas
pretendentu sarakstu iesniedz Akadēmijas rektoram apstiprināšanai.
19. Pēc Akadēmijas rīkojuma izdošanas Studiju departaments nodrošina rezultātu publiskošanu
Akadēmijas informatīvajā sistēmā.
20. Akadēmijas grāmatvedība studējošā stipendijai paredzēto summu ieskaita stipendijas
saņēmēja norēķinu kontā vai norēķinu kartes kontā.
21. Pretendents ir atbildīgs par stipendijas saņemšanai sniegtās informācijas patiesumu un
atbilstību Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumiem Nr. 740 “Noteikumi par
stipendijām” un šai nolikumā minētajām prasībām.
22. Lēmumu par stipendijas piešķiršanu ar Akadēmijas rīkojumu var atcelt, ja konstatēts, ka
persona:
22.1. sniegusi nepatiesu informāciju;
22.2. nepilda studiju plānā paredzētās akadēmiskās saistības;
22.3. pārkāpj Akadēmijas iekšējās kārtības noteikumus.
23. Studējošajam, kuram ir piešķirta mērķstipendija no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu
līdzekļiem, stipendijas izmaksu pārtrauc ar pirmo mēnesi no mērķstipendijas piešķiršanas
datuma.
24. Stipendiju pārtrauc izmaksāt studiju pārtraukuma laikā.
25. Šis nolikums stājas spēkā ar 2017. gada 1. janvāri, un līdz ar to vairs nav spēkā Senāta
2013. gada 21. janvārī pieņemtais Nolikums par stipendijām.
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1. pielikums

Latvijas Kultūras akadēmija
Iesniegums stipendijas saņemšanai 20__./20__. studiju gada __________ semestrī
Studējošais

1.

vārds

2.

Pieprasītais stipendijas apmērs semestrī (eiro)

3.

Stipendijas veids
Stipendijas pieprasījuma pamatojums:

uzvārds

□ pamata stipendija

□ vienreizējā

4.
5.

Personas kods:

6.

Augstskolas nosaukums

7.

□ bakalaura
Studiju programma:
Progr./apakšprogr. nosaukums
Dzīvesvieta:
e-pasts, tālrunis:
Ziņas par studējošo

8.
9.
10
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

Latvijas Kultūras akadēmija
□ maģistra

Nr. p. k.

15.

Kurss

invalīds
bārenis vai bez vecāku palīdzības palicis bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai
ģimenei, ar kuru studējošajam ir nedalīta saimniecība, stipendijas
pieteikuma laikā piešķirts trūcīgas ģimenes statuss
studējošajam ir viens vai vairāki bērni
Bērna vārds un uzvārds

10.5.

□ doktora

Dzimš. gads

□ jā
□ jā

□ nē
□ nē

□ jā
□ jā

□ nē
□ nē

Dzimšanas gads un datums

studējošais ir no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumā, 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)
Vārds/uzvārds

1. 2. 3. 4.

Radniecība

□ jā

□ nē

Mācību iestādes nosaukums

Stipendijas pieprasītāja apliecinājums: Ar savu parakstu apliecinu ka visas šeit sniegtās ziņas ir patiesas.
Nepieciešamības gadījumā ar šo es pilnvaroju Stipendiju piešķiršanas komisiju pārbaudīt un precizēt sniegtās
ziņas, kā arī iegūt informāciju no pirmavotiem. Esmu informēts/a, ka nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā
Stipendiju piešķiršanas komisija var atteikties piešķirt stipendiju vai pieprasīt atmaksāt nepamatoti saņemto
stipendiju.
Pieteicēja paraksts un atšifrējums

Datums
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2. pielikums

Pieteikums stipendijas saņemšanai grūtniecības atvaļinājuma laikā
1.

Pieteicējs
Uzvārds

2.

Personas kods:

3.

Studenta ID.

4.

Augstskolas nosaukums:

5.

Studiju programma:

6.

Kurss, apakšprogramma:

7.

Dzīvesvieta:

8.

e-pasts, tālrunis:

Vārds

Latvijas Kultūras akadēmija

□ bakalaura

□ maģistra

□ doktora

Pieteikumam ir pievienots izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes
vai normatīvos aktos noteiktā kārtībā izsniegta darba nespējas lapa.
9.

Izraksta/veidlapas numurs _____________, izsniegšanas datums ___.___._____.
Darba nespējas lapas numurs _____________, izsniegšanas datums ___.___._____.

10.

Stipendijas pieprasītāja apliecinājums:
Ar savu parakstu apliecinu, ka visas šeit sniegtās ziņas ir patiesas.
Nepieciešamības gadījumā ar šo es pilnvaroju Stipendiju piešķiršanas komisiju pārbaudīt un
precizēt sniegtās ziņas, kā arī iegūt informāciju no pirmavotiem. Esmu informēts/a/, ka
nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā Stipendiju piešķiršanas komisija var atteikties piešķirt
vai pieprasīt atmaksāt nepamatoti saņemto stipendiju.
Pieteicēja paraksts un atšifrējums

Datums
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