
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, radošo aktivitāti ārpus studiju mākslas 
procesos, kā arī atbalstīt jauno mākslinieku talantu un meistarību, motivēt radīt darbus, 
kuru kvalitāte tiks novērtēta starptautiski un ilgtermiņā. Spēlējoties ar klasiskajām 
glezniecības metodēm un tehnikām, attīstīt laikmetīgo glezniecību kā nozīmīgu un 
paliekošu mākslas mediju. 

 
2. Stipendijas finansēšanas avots 

2.1. Stipendijas finansēšanas avots ir AS „SEB bankas” ziedojums Latvijas Mākslas akadēmijai. 
 

3. Prasības stipendijas pretendentiem 
3.1. Stipendijai var pieteikties studenti, kuri sekmīgi studē Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura, 

maģistra un doktorantūras programmās – Vizuālās mākslas, Vizuāli plastiskās mākslas, 
Dizaina, Audio-vizuālās mediju mākslas vai Mākslas zinātnes nodaļā. 

 
4. Stipendijas konkursa izsludināšana un dalība stipendijas konkursā 

4.1. Stipendijas konkurss tiek izsludināts Latvijas Mākslas akadēmijas mājas lapā (www.lma.lv), 
LMA sociālajos tīklos un stipendiju konkursa informatīvajos materiālos. 

4.2. 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. 

4.3. Pieteikuma dokumenti – pieteikuma anketa, CV, portfolio un radošās darbības izklāsts 
jāiesniedz elektroniski un jānosūta kā pielikums uz e-pasta adresi: inese.rozentala@lma.lv līdz 
2022. gada 26. aprīlim (ieskaitot).  

4.3.1. Elektroniskā pieteikuma anketa nav jāparaksta. 
4.3.2. Pieteikuma dokumenti (CV, portfolio un radošās darbības izklāsts) jāsagatavo latviešu 

un angļu valodā. 
4.3.3. Pieteikuma anketā jānorāda motivācija dalībai stipendijas konkursā. 
4.3.4. Portfolio jāietver pēdējo trīs gadu radošās darbības atspoguļojums glezniecībā, dzīves 

gaitas apraksts un radošās darbības apskats. 
4.3.5. Darbiem ir jābūt pieejamiem un jābūt tehniski sagatavotiem eksponēšanai, sākot no 

2022. gada maija līdz augustam.  
4.4. Detalizēta informācija par konkursu un konkursa nolikums ir pieejams Latvijas Mākslas 

akadēmijas mājas lapā www.lma.lv. 
 
5. Pretendentu pieteikumu vērtēšana un stipendijas piešķiršanas kārtība 

5.1. Visus iesniegtos pieteikumus vērtē žūrijas komisija, kuras sastāvā ir pārstāvji no Latvijas 
Mākslas akadēmijas, SEB bankas un pieaicināti mākslas nozares eksperti. 

5.2. Žūrijas komisijas locekļi, kuri vērtēs „SEB stipendija glezniecībā ” pretendentu pieteikumus, 
tiks paziņoti līdz 2022. gada 9. maijam. 



5.3. Sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmijas eksperimentālo mākslas telpu “Pilot”, tiks 
organizēta konkursa finālistu darbu izstāde „Pilot” telpās, Vāgnera iela 3, Rīgā. 

5.4. Žūrijas komisija atlasa darbus, ņemot vērā sekojošus kritērijus: pretendenta iesnieguma 
atbilstība konkursa nolikumam, mākslas darba mākslinieciskā profesionalitāte un atbilstība 
stipendijas mērķim, kā arī tā laikmetīgums un kvalitāte; konkursa pretendenta izvēlētie darba 
materiāli, tehnikas izmantojums, izmantotās autortehnikas pielietojums, oriģinalitāte un 
mākslinieciskā kvalitāte.  

5.5. Konkursā iesniegtie pretendentu pieteikumi tiek vērtēti pārrunu veidā un žūrijas komisijas 
balsojumā. 

5.6. Konkursa pirmajā kārtā žūrijas komisija atlasa finālistus (3 līdz 5 finālisti), kuriem sadarbībā ar 
izstādes scenogrāfu un organizatoriem būs iespēja eksponēt darbus izstādē „SEB stipendija 
glezniecībā” Latvijas Mākslas akadēmijas eksperimentālajā mākslas telpā “Pilot” no 2022. 
gada 19. maija līdz 19. jūlijam. 

5.7. Žūrijas komisijas lēmums par konkursa „SEB stipendija glezniecībā” laureātu tiks paziņots 
izstādes noslēgumā 2022. gada 15. jūnijā. 

5.8. Konkursa darbi, kas iesniegti pēc norādītā termiņa, netiks vērtēti. 
5.9. Nepieciešamības gadījumā žūrijas komisija izsludina konkursa otro kārtu vai papildkonkursu. 

 
6. Konkursa izstāde un stipendijas apmērs 

6.1. Sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmijas eksperimentālo mākslas telpu “Pilot”, tiks 
organizēta konkursa finālistu darbu izstāde „SEB stipendija glezniecībā”.  

6.2. Laureātam SEB banka piešķir stipendiju un braucienu uz kādu no Eiropas laikmetīgās mākslas 
mesām, kā arī radošo darbnīcu mesas norises pilsētā, garantējot ceļa izdevumu un īres 
izdevumu apmaksu. Par radošās darbnīcas norises vietu un laiku laureāts vienojas ar 
konkursa organizētājiem. 

6.3. Piešķirtās stipendijas apmērs konkursa laureātam – 2000.00 EUR. Stipendija tiek izmaksāta ne 
vēlāk kā 15 dienas pirms radošās darbnīcas sākuma. 

6.4. Laureāts pēc SEB bankas izvēles tās īpašumā nodod vienu no saviem radošajiem darbiem, 
iepriekš par to vienojoties ar SEB bankas pārstāvjiem. 

 
 
 
 


