SEB BANKAS STIPENDIJAS KONKURSA
„SEB STIPENDIJA GLEZNIECĪBĀ”
NOLIKUMS
1. STIPENDIJAS PIEŠĶIRŠANAS MĒRĶIS
1.1. „SEB stipendija glezniecībā” (turpmāk tekstā - stipendija) mērķis ir sekmēt Latvijas Mākslas
akadēmijas studentu profesionālo kvalitāti glezniecībā un radošo aktivitāti ārpus studiju
mākslas procesos. Konkursa / izstādes „Dienaskārtība” mērķis ir sekmēt mākslas kā nozīmīgu
un trāpīgu medija lomu sabiedrībā.
2. Stipendijas finansēšanas avots
2.1.1. Stipendijas finansēšanas avots ir AS „SEB bankas” ziedojums Latvijas Mākslas
akadēmijai.
3. Prasības stipendijas pretendentiem
3.1.1. Stipendijai var pieteikties studenti, kuri sekmīgi studē Latvijas Mākslas akadēmijas
Vizuālās mākslas, Vizuāli plastisko mākslu, Dizaina, Audio-vizuālās mediju mākslas vai
Mākslas zinātnes nodaļā.
4. Konkursa tēma „Vērtība”
Studenta uzdevums ir:
4.1.1. Radīt asprātīgu, konceptuāli un radošu kompozīciju glezniecībā. Atraktīvā veidā
interpretēt jēdzienu, paužot vēstījumu ar mākslas darba starpniecību. Radoši un
daudzveidīgi traktēt dotā jēdzienu „DIENASKĀRTĪBA” nozīmi, saistot to ar aktuāliem
notikumiem personīgā, lokālā vai globālā kontekstā.
5. Stipendijas konkursa izsludināšana
5.1. Stipendijas konkurss tiek izsludināts Latvijas Mākslas akadēmijas mājas lapā (www.lma.lv),
LMA sociālajos tīklos un stipendiju konkursa informatīvajos materiālos.
5.2. Paziņojumā par konkursu tiek norādītas prasības pretendentiem, pieteikšanās kārtība,
iesniedzamā dokumentācija, pieteikšanās termiņš un adrese, kā arī tiek sniegta cita
stipendijas konkursa norisei nepieciešamā informācija.
5.3. Pieteikuma anketa un darba koncepcija jāiesniedz elektroniski un jānosūta kā pieteikums uz
e-pasta adresi: welcome@lma.lv līdz 2020. gada 4. matam (ieskaitot). Elektroniskā anketa
nav jāparaksta.
5.4. Pretendentiem 1 glezna un konkursa pieteikuma anketa un īss darba koncepcijas apraksts
un/vai pārdomas par izstādes tēmu jāiesniedz 2020. gada 11. martā no plkst. 11:00 līdz
14:00 LMA aulā. Konkursa pieteikumi pēc norādītā laika netiek pieņemti.
5.5. Detalizēta informācija par konkursu un konkursa nolikums ir pieejams Latvijas Mākslas
akadēmijas Ārlietu un izstāžu daļā, Kalpaka bulvārī 13, Rīgā, LV – 1867 un mājas lapā
www.lma.lv.
6. Pieteikšanās dalībai stipendijas konkursā
6.1. Piesakoties stipendijas konkursam, Latvijas Mākslas akadēmijas izsludinātajā konkursa darbu
iesniegšanas dienā pretendentam jāiesniedz:
6.1.1. aizpildīta pieteikuma anketa un darba koncepcija atbilstoši konkursa tēmai;

6.1.2. glezna - radoša kompozīcija glezniecībā;
6.1.3. darba izmēri nav ierobežoti, bet darbs nedrīkst sastāvēt no vairāk kā trim daļām;
6.1.4. Konkursam netiek pieņemti studiju uzstādījumi (klusās dabas, akti un bakalaura,
maģistra diplomdarbi);
6.1.5. Visi iesniegtie darbi tiek vērtēti konkursā, neatkarīgi no tā vai darbi tiek eksponēti
izstādē.
6.1.6. Pretendentu iesniegtie darbi tiek izstādīti Latvijas Mākslas akadēmijas un SEB bankas
organizētā konkursa SEB stipendija glezniecībā izstādē „Dienaskārtība” Latvijas Mākslas
akadēmijas aulā;
6.1.7. Latvijas Mākslas akadēmijai ir tiesības konkursa izstādē neizlikt visus iesniegtos darbus.
Organizatori patur tiesības izstādē neiekļaut darbus, kas nav piemēroti eksponēšanai vai
nav tehniski kvalitatīvi, vai arī neatbilst konkursa tēmai;
7. Pretendentu pieteikumu vērtēšana un stipendijas piešķiršanas kārtība
7.1. Visus iesniegtos glezniecības darbus vērtē žūrijas komisija, kuras sastāvā ir pārstāvji no
Latvijas Mākslas akadēmijas, SEB bankas;
7.2. Lēmumu par stipendijas piešķiršanu pieņem žūrijas komisija, vērtējot pretendenta
māksliniecisko profesionalitāti un atbilstību konkursa tēmai;
7.3. Žūrijas komisijas lēmums par konkursa „SEB stipendija glezniecībā” laureātu tiek paziņots
izstādes noslēgumā.
8. Stipendijas apmērs un izmaksas kārtība
8.1. Piešķirtās stipendijas apmērs konkursa laureātam – 1850 EUR. Stipendijas tiek izmaksāta ne
vēlāk kā 15 dienas pirms radošās darbnīcas sākuma.
8.2. Laureātam SEB banka piešķir braucienu uz kādu no Eiropas laikmetīgās mākslas mesām un
radošā darbnīca mesas norises pilsētā, garantējot ceļa izdevumu un īres izdevumu apmaksu.
8.3. Radošās darbnīcas norises vietu un laiku laureāts vienojas konkursa organizētājiem.
8.4. Laureāts pēc SEB izvēles SEB īpašumā nodod 1 no saviem radošajiem darbiem, iepriekš par to
vienojoties ar SEB bankas pārstāvjiem.

