APSTIPRINĀTS
LKA Latvijas Kultūras koledžas
Padomes
2013.gada 02.maija sēdē

STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS NOLIKUMS
Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 52.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 14.panta 23.ounktu, 55.panta 4.punktu,
Ministru kabineta 24.08.2004. noteikumu Nr.740 „Noteikumi par stipendijām” 5.punktu,
Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas nolikuma 5.7.18. apakšpunktu,
Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas Padomes darbības nolikuma
19.18.apakšpunktu
I Vispārīgie noteikumi
1. Nolikums nosaka stipendiju minimālo apmēru un kārtību, kādā stipendijas saņem
Latvijas Kultūras akadēmijas aģentūras “Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras
koledža” (turpmāk tekstā – Koledža) studējošie, kuri uzņemti konkursa kārtībā un studē
valsts finansētajās studiju vietās.
2. Koledžā studējošais stipendiju saņem no Koledžas stipendiju fonda.
II Stipendiju pretendenti
3.
4.

Stipendiju konkursa kārtībā var saņemt šī nolikuma 1.punktā minētais studējošais, kurš
noteiktajā termiņā ir sekmīgi nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus un ieguvis
attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu.
Stipendiju nevar saņemt studējošie, kuram ir piešķirta mērķstipendija no Eiropas Sociālā
fonda finansēto projektu līdzekļiem. Koledžas stipendijas izmaksu šiem studentiem
pārtrauc ar pirmo mēnesi pēc mērķstipendijas piešķiršanas.
III Stipendiju fonds

5. Stipendijas tiek piešķirtas no Koledžas stipendiju fonda, kuru izveido no valsts budžeta
piešķirtajiem līdzekļiem.
6. Studējošajiem no Koledžas stipendiju fonda var piešķirt:
6.1. stipendiju studiju programmas apguvei – 10 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir
jūlijā un augustā). Minimālais stipendijas apmērs – 70 latu mēnesī.
6.2. vienreizēju stipendiju reizi semestrī. Vienreizējās stipendijas apmērs nepārsniedz
minimālās stipendijas apmēru;
6.3. paaugstinātu stipendiju. Paaugstināto stipendiju var piešķirt studējošajam, kuram
divus semestrus pēc kārtas ir augstākā vidējā atzīme Koledžā. Paaugstinātās
stipendijas apmērs nepārsniedz minimālās stipendijas divkāršu apmēru.
7. Kopējais stipendiju skaits un apmērs tiek noteikts stipendiju fonda ietvaros atbilstīgi
Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem un pieejamajiem finanšu
līdzekļiem.
8.Stipendiju skaits katrai studiju programmai tiek noteikts, ievērojot Latvijas Republikā
spēkā esošos normatīvos aktus, valsts finansēto studiju vietu skaitu attiecīgajā studiju
programmā un to attiecību pret valsts finansēto studiju vietu skaitu visās Koledžas studiju
programmās.
8.1.Stipendiju sadalījumu pa studiju programmām un kursiem nosaka Studiju daļa,
kura potenciālo studentu skaitā neiekļauj studiju pārtraukumā esošos studējošos un
tos, kuri tiek atjaunoti studijās studiju parādu kārtošanai.
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IV Stipendiju piešķiršanas kārtība
10. Lai varētu saņemt šā nolikumā 6.punktā minēto stipendiju, studējošais iesniedz Koledžas
stipendiju piešķiršanas komisijai šādus dokumentus:
10.1. aizpildītu noteiktas formas iesniegumu stipendijas saņemšanai (1., 2.
pielikums);
10.2. dokumentus, kas apliecina iesniegumā norādītos datus.
11. Stipendija tiek piešķirta, ņemot vērā pretendenta sekmju rādītājus. Vienreizējās
stipendijas piešķiršanai tiek izvērtēta arī pretendenta iesaistīšanās Koledžas pasākumu
organizēšanā, realizēšanā, Koledžas vārda popularizēšanā.
12. Ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz nolikumā 6.punktā minēto
stipendiju, ir līdzvērtīgi sekmju un zinātniskās darbības rādītāji, Koledžas Stipendiju
piešķiršanas komisija stipendiju vispirms piešķir:
12.1. invalīdam;
12.2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma
sasniegšanai;
12.3. studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju
konkursa norises dienu piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;
12.4. 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);
12.5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.
13. Par nolikuma 10.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem un dokumentiem, kuri
apliecina nolikuma 12.punktā noteiktos kritērijus uzskatāmas:
13.1. attiecīgo iestāžu izsniegtas apliecības kopijas (uzrādot oriģinālu);
13.2. attiecīgo iestāžu izsniegtas izziņas vai to kopijas (uzrādot oriģinālu);
13.3. citi Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegti un/vai
apstiprināti dokumenti, vai to kopijas (uzrādot oriģinālu).
14. Dokumentu iesniegšanas termiņš pretendēšanai uz minimālās stipendijas saņemšanu ir
līdz attiecīgā semestra pirmā mēneša 15.datumam un uz vienreizējo stipendiju līdz attiecīgā
semestra katra mēneša 15.datumam.
15. Stipendiju piešķiršanas komisija pēc katra akadēmiskā gada semestra un imatrikulācijas,
ievērojot Koledžas stipendiju fonda līdzekļu apjoma robežas:
15.1. izskata iesniegumus stipendiju saņemšanai, izvērtē pretendenta atbilstību šo
noteikumu 6.punktā minētajiem kritērijiem, kā arī sekmes vai iestājpārbaudījumu
rezultātus;
15.2. sagrupē iesniegumus, ņemot vērā stipendijas saņēmēja – pretendenta iepriekšējā
semestra sekmes, kas izteiktas kā vidējā atzīme un pirmā studiju semestra
studējošajiem vērtējot uzņemšanas rezultātus, kas izteikti 10 ballu skalā un punktos.
15.3. Pirmā semestra studējošajiem stipendijas tiek piešķirtas atbilstoši
iestājpārbaudījumos iegūtajam novērtējumam (vai attiecīgās studiju programmas
uzņemšanas noteikumos noteiktajiem reflektantu vērtēšanas kritērijiem un attiecīgajai
imatrikulācijas secībai).
16. Vidējo atzīmi aprēķina, par pamatu ņemot semestra pārbaudījumu kārtošanas reizē
sesijas laikā saņemto vērtējumu, vai ārpus sesijas, ja studējošais sesijas laikā pārbaudījumu
nav varējis kārtot attaisnojošu iemeslu dēļ. Semestra pārbaudījumu kārtošanas reizes sesijās
tiek noteiktas Studiju grafikā.
17. Stipendijas piešķiršana, ja studējošais studējis ārvalstu augstskolā ERASMUS vai citu
starptautisko apmaiņas programmu ietvaros:
17.1. iesniedz dokumentus nolikuma 10.punktā noteiktajā kārtībā;
17.2. ja students ilgāk nekā vienu semestri studē ārvalstu augstskolā, tad studējošā
sekmju izvērtēšanai var tikt izmantoti ārvalstu augstskolā iegūtie vērtējumi.
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Ārvalstu augstskolā iegūtie vērtējumi tiek salīdzināti ar Koledžas vērtējumiem,
pamatojoties uz ECTS atzīmju (ECTS grade sistēmu (A-F);
17.3. semestri pēc atgriešanās no studijām ārvalstu augstskolā, studenta vidējā atzīme
tiek aprēķināta no studiju kursiem, kuri jāapgūst pēc individuālā plāna.
18. Tiem studentiem, kuri atjaunojas studijās no studiju pārtraukuma vidējo atzīmi aprēķina
pēc pēdējās nokārtotās sesijas rezultātiem.
19. Atjaunojoties no studiju pārtraukuma, uz ikmēneša stipendiju nevar pretendēt tie
studenti, kuri jau ir saņēmuši stipendiju par to semestri, no kura ir aizgājuši studiju
pārtraukumā.
20. Stipendiju piešķiršanas komisija vienreizējo vai paaugstināto stipendiju piešķiršanai var
sanākt pēc Stipendiju komisijas priekšsēdētāja iniciatīvas.
21. Koledžas stipendijas izmaksā ar Koledžas direktores vai viņas pilnvarotās personas
rīkojumu.
22. Stipendijas tiek piešķirtas uz vienu semestri.
23. Informācija par apstiprinātajiem stipendiju iesniegumiem ir atklāta.
V Stipendiju piešķiršanas izņēmumi, lēmumu atcelšanas un
stipendiju izmaksas pārtraukšana
24. Koledža semestra laikā var atcelt lēmumu par stipendijas piešķiršanu, ja tā konstatē, ka
persona, kurai piešķirta stipendija:
24.1.sniegusi nepatiesu informāciju;
24.2.nepilda studiju plānā paredzētās akadēmiskās saistības;
24.3. pārkāpj Koledžas iekšējās kārtības noteikumus;
25. Koledža stipendiju pārtrauc izmaksāt studiju pārtraukuma laikā.
26. Ja persona, kurai nolemts piešķirt stipendiju, no tās saņemšanas atsakās vai atkrīt sakarā
ar neatbilstību šajā nolikumā noteiktajiem kritērijiem, stipendija tiek piešķirta nākamajam
atbilstošajam pretendentam.
VI Stipendiju paziņošanas kārtība
27. Stipendiju piešķiršanas komisijas lēmumu paziņo Studiju daļas vadītāja 3 darba dienu
laikā, apkopojot informāciju šifrētā veidā tabulā, kurā stipendiju saņēmēji identificēti ar
studenta apliecības numuriem. Rezultāti tiek publiskoti drukātā formātā pie koledžas Studiju
daļas informācijas stenda.
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1.pielikums
LKA Latvijas Kultūras koledžas valsts budžeta finansēto
stipendiju piešķiršanas nolikumam
APSTIPRINĀTS
ar LKA Latvijas Kultūras koledžas Padomes 2.05.2013.
lēmumu Nr.4

Pieteikums stipendijas saņemšanai
1
2

3.

Pieteicējs
Uzvārds
Vārds
Pieprasītais stipendijas apjoms semestrī LVL:
70,- LVL
(profesionālajās un maģistra studiju programmās vienreizējās stipendijas maksimālais apjoms – Ls 70
semestrī, ikmēneša stipendijas – Ls 70 mēnesī)
Stipendijas veids
□ ikmēneša
□ vienreizējā
Vienreizējās stipendijas pieprasījuma pamatojums:

4.
5.
6.
7.

Personas kods:
Studenta apliecības Nr.
Augstskolas nosaukums:

Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža
X
profesionālās
8.
Studiju programma:
□ bakalaura
□ maģistra □ rezidenta □ doktora
augstākās izglītības
9.
Studiju programmas nosaukums:
10
Dzīvesvieta:
11. e-pasts, tālrunis:
Jā □
12. Vai pieteicēja ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss?
Nē □
13. Apgādājamie:
Apgādājamā
Dzimšanas
Nr. p. k.
Radniecība Nodarbošanās/mācību iestādes nosaukums
vārds/uzvārds
gads

Uzrādīto datu pamatojums /pielikumi/ - norādīt dokumentus, kas tiek pievienoti pieteikumam un apliecina
stipendijas piešķiršanai nepieciešamo pamatojumu.
□ _____________________________
□ _____________________________
□ _____________________________
Stipendijas pieprasītāja apliecinājums:
Es, ___________________________ , apliecinu, ka atbilstu Ministru kabineta noteikumos
(vārds, uzvārds)
Nr. 740 „Noteikumi par stipendijām” minētajiem stipendijas piešķiršanas kritērijiem un ka visas šajā
pieprasījumā sniegtās ziņas ir patiesas. Nepieciešamības gadījumā ar šo es pilnvaroju Stipendiju piešķiršanas
15.
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. Esmu informēts/a/, ka nepatiesu ziņu sniegšana ir LKA Latvijas
Kultūras koledžas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpums, par kuru var tikt piemērots disciplinārsods
(brīdinājums par eksmatrikulāciju, eksmatrikulācija).
16. Informācija par norēķinu kontu, kurā ir ieskaitāma stipendija
Bankas nosaukums
Konta numurs
14.

Pieteicēja paraksts un
atšifrējums:

Datums: ..........................

Pieteikumā minētās ziņas apstrādās LKA Latvijas Kultūras koledža un izmantos tikai stipendiju
administrēšanas nolūkā.
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2.pielikums
LKA Latvijas Kultūras koledžas valsts budžeta finansēto
stipendiju piešķiršanas nolikumam
APSTIPRINĀTS
ar LKA Latvijas Kultūras koledžas Padomes 2.05.2013.
lēmumu Nr.4

Pieteikums stipendijas saņemšanai grūtniecības atvaļinājuma laikā
1.

Pieteicējs

2.
3.
4.

Personas kods:

Uzvārds

Vārds

Studenta apliecības Nr.
Augstskolas nosaukums:

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža
□
X
profesionālās
Studiju programma:
□ maģistra
□ rezidenta
□ doktora
bakalaura
augstākās izglītības
Studiju programmas nosaukums:
Dzīvesvieta:
e-pasts, tālrunis:
Pieteikumam ir pievienots izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes vai normatīvos
aktos noteiktā kārtībā izsniegta darba nespējas lapa.
Izraksta/veidlapas numurs _____________, izsniegšanas datums ___.___._____.
Darba nespējas lapas numurs _____________, izsniegšanas datums ___.___._____.
Stipendijas pieprasītāja apliecinājums:
Es, ___________________________ , apliecinu, ka atbilstu Ministru kabineta noteikumos
(vārds, uzvārds)
Nr. 740 „Noteikumi par stipendijām” minētajiem stipendijas piešķiršanas kritērijiem un ka visas šajā
pieprasījumā 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. Esmu informēts/a/, ka nepatiesu ziņu sniegšana ir LKA Latvijas
Kultūras koledžas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpums, par kuru var piemērot disciplinārsodu
(brīdinājumu par eksmatrikulāciju, eksmatrikulāciju).
Informācija par norēķinu kontu, kurā ir ieskaitāma stipendija
Bankas nosaukums
Konta numurs

Pieteicēja paraksts un
atšifrējums :

Datums: ....................

Pieteikumā minētās ziņas apstrādās LKA Latvijas Kultūras koledža un izmantos tikai stipendiju
administrēšanas nolūkā.
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