VALDEMĀRA TONES STIPENDIJAS NOLIKUMS
1. Stipendijas mērķis:
1.1. Valdemāra Tones stipendijas (turpmāk tekstā – Stipendija) mērķis ir veicināt mākslas
izglītību Latvijā. Stipendijas piešķir talantīgiem, sekmīgiem Latvijas Mākslas akadēmijas
bakalauru, maģistratūras, doktorantūras programmas studentiem mācību braucienam uz
ārvalstīm profesionālās kvalifikācijas celšanai:
1.1.1.1. studijām muzejā;
1.1.1.2. studijām ārvalstu augstskolās;
1.1.1.3. studijām privātās meistardarbnīcās;
1.1.1.4. dalībai citās radošās aktivitātēs.
2. Prasības Stipendijas pretendentiem:
2.1. Uz Stipendiju var pretendēt tikai Latvijas Mākslas akadēmijā studējošais;
2.2. Uz Stipendiju var pretendēt tikai sekmīgs students.
3. Stipendijas piešķiršanas noteikumi:
3.1. Stipendija tiek piešķirta ņemot vērā šādus kritērijus:
3.1.1. Studentam ir labi mācību rezultāti;
3.1.2. Studentam ir īpaši labi rezultāti speciālajos mākslas priekšmetos;
3.1.3. Students ir izstādījis savus darbus izstādēs vai piedalījies izstāžu
organizēšanā.
3.2. Studiju laikā ir tiesības pretendēt tikai uz vienu Stipendiju.
3.3. Pretendentam jāiesniedz šajā nolikumā norādītie dokumenti Latvijas Mākslas akadēmijas
noteiktajos vai izsludinātajos termiņos. Latvijas Mākslas akadēmija un Stipendijas
piešķiršanas komisija (Komisija) ir tiesīga pieprasīt citus dokumentus un informāciju;
3.4. Ar katru stipendiātu tiek slēgts atsevišķs līgums.
4. Stipendijas termiņš:
4.1. Stipendija tiek piešķirta vienu reizi un tā piešķirtajam mērķim izlietojama viena gada
laikā.
4.2. Stipendijas izlietojuma termiņš var tikt pagarināts attaisnojošu iemeslu dēļ.
5. Stipendijas apmērs un izmaksas kārtība:
5.1. Stipendijas apmērs ir EUR 2000, un tā tiek izmaksāta vienā maksājumā avansā, pārskaitot
uz studenta bankas kontu;
5.2. Stipendijas izmaksa tiek veikta ar Komisijas lēmumu;
5.3. Vienā reizē var tikt piešķirtas no 1 līdz 3 stipendijām, atkarībā no pretendentu skaita un
radošā snieguma;
5.4. Stipendijas saņēmējam ir pienākums atmaksāt Stipendiju, ja:
5.4.1. Stipendiāts neizlieto Stipendiju piešķirtajam mērķim viena gada laikā bez
attaisnojošiem iemesliem;
5.4.2. Stipendija nav izlietota ārvalstu braucienam profesionālās kvalifikācijas
celšanai;
5.4.3. Ja mainās pieteikumā norādītais Stipendijas mērķis, un tā izmaiņas nav
saskaņotas ar Stipendijas Komisiju;
5.4.4. 6 mēnešu periodā pēc Stipendijas izlietošanas t.i. 1,5 gada laikā no
Stipendijas piešķiršanas brīža, nav iesniegta atskaite atbilstoši paraugam, kas
tiek pievienots kā pielikums ar stipendiātu noslēgtajam līgumam (šī Nolikuma
3.4.punkts);
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5.4.5. Ja Stipendiāts nevar uzrādīt attaisnojuma dokumentus par Stipendijas
izlietošanu, atbilstoši stipendijas piešķiršanas mērķim;
5.4.6. Gadījumā, ja Komisija atklāj tādus apstākļus, kas Stipendiātam liek atmaksāt
Stipendiju.
Stipendijas finansēšanas avots un kārtība:
6.1. Stipendijas fondu veido Valdemāra Tones mantojuma bankas procenti un citi ienākumi;
6.2. Stipendiju līdzekļi, kuri netiek izmantoti attiecīgajā gadā, tiek izmantoti nākamo gadu
Stipendiju piešķiršanai;
6.3. Ja attiecīgajā gadā Stipendiju fonds nav pietiekošs, to var uzkrāt nākamajiem gadiem un
piešķirt Stipendiju, kad tas ir iespējams.
Stipendijas komisija:
7.1. Stipendijas Komisiju veido Gleznotāja Valdemāra Tones fonds, pieaicinot Latvijas Mākslas
akadēmijas pasniedzējus, nodibinājuma “Gleznotāja Valdemāra Tones fonds” pārstāvjus
un ar Gleznotāja Valdemāra Tones fondu un Latvijas Mākslas akadēmiju nesaistītus
māksliniekus;
7.2. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse locekļu. Komisija savus
lēmumus pieņem ar klātesošo Komisijas locekļu balsu vairākumu. Ja balsu skaits „par” un
„pret” ir vienāds, noteicošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss, vai viņa prombūtnes laikā –
Komisijas priekšsēdētāja vietnieka balss;
7.3. Komisija no sava vidus ievēl Komisijas priekšsēdētāju un Komisijas priekšsēdētāja
vietnieku;
7.4. Komisijas sēdes sasauc un vada Komisijas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā –
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
Pieteikšanās kārtība stipendijas konkursam:
8.1. Stipendiju izsludina Gleznotāja Valdemāra Tones fonds sadarbībā ar Latvijas Mākslas
akadēmiju. Paziņojums satur informāciju par attiecīgā gada Stipendijas lielumu un to
daudzumu, dokumentu iesniegšanas termiņu, adresi, kā arī sniedz citu Stipendijas
konkursa norisei nepieciešamo informāciju.
8.2. Piesakoties uz Stipendiju, pretendentam jāiesniedz:
8.2.1. Pieteikuma anketa
8.2.2. CV;
8.2.3. Pieredzes aprakstu (portfolio) ar radošās darbības attēliem u.tml.;
8.2.4. Motivācijas vēstule par iecerēto darbību ārvalstīs profesionālās kvalifikācijas
celšanai;
8.2.5. Citi dokumenti pēc pretendenta paša ieskatiem, kas varētu palīdzēt izvērtēt
pieteikumu.
8.3. Komisija ir tiesīga pieprasīt papildus dokumentus.
8.4. Iesniedzamo dokumentu saraksts katru gadu var atšķirties.
Stipendijas piešķiršanas ētiskie apsvērumi:
9.1. Stipendijas komisijas locekļu ģimenes locekļi nav tiesīgi pretendēt uz Stipendiju;
9.2. Komisijas locekļi nesniedz rekomendācijas pretendentiem.
Stipendijas nolikumu un tā grozījumus apstiprina nodibinājums “Gleznotāja Valdemāra Tones
fonds”.
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