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N O L I K U M S 

PAR STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANU 

LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJĀ 
 

1. Studējošie, kuri uzņemti Latvijas Mākslas akadēmijā (turpmāk tekstā – LMA) konkursa kārtībā, un studē 
valsts finansētajās studiju vietās stipendiju saņem no LMA stipendiju fonda, kuru izveido no valsts 
budžeta līdzekļiem – no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem. 

2. Stipendiju konkursa kārtībā var saņemt šo noteikumu 1. punktā minētais studējošais, kurš sekmīgi 
noteiktajā termiņā nokārto nepieciešamos pārbaudījumus un pilnībā iegūst attiecīgajam akadēmiskā gada 
semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu. 

 
3. No LMA stipendiju fonda var piešķirt 

3.1. stipendiju studiju programmas apguvei: 

3.1.1. bakalaura studiju programmas un maģistra studiju programmas studentam – 10 mēnešus gadā 
(stipendiju nepiešķir jūlijā un augustā); 

3.1.2. doktora studiju programmas studentam – 11 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir augustā); 

3.2. vienreizēju stipendiju reizi semestrī. Vienreizējās stipendijas apmērs nepārsniedz divu minimālo 
stipendiju apmēru; 

3.3. paaugstinātu stipendiju. Paaugstinātās stipendijas apmērs nepārsniedz minimālās stipendijas divkāršu 
apmēru. 

4. Vienreizējo un paaugstināto stipendiju piešķir, lai veicinātu studējošo sekmes, zinātnisko pētniecību, 
izaugsmi un līdzdalību LMA sabiedriskajā dzīvē, kā arī augstākās izglītības pieejamību. 

5. LMA Senāts izveido stipendiju piešķiršanas komisiju. Komisijas sastāvā iekļauj LMA administrācijas, 
akadēmiskā personāla un studējošo pašpārvaldes pārstāvjus. 

6. LMA stipendiju fondu izveido, paredzot: 

6.1.  katrai pilna laika bakalaura studiju programmas vietai un maģistra studiju programmas vietai – 
251,98 EUR gadā; 

6.2. katrai pilna laika doktora studiju programmas vietai – 996,01 EUR gadā; 
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7. Vienreizējām stipendijām paredz ne vairāk kā piecus procentus no LMA stipendiju fonda apmēra. 

8. Šo noteikumu 1. punktā minētajam studējošajam par izcilām sekmēm un vai izcilu māksliniecisko jaunradi 
var tikt piešķirta vienreizēja (vārdā nosauktā) stipendija: 
8.1. V i l h e l m a P u r v ī š a vārdā nosauktā stipendija EUR 200,- apmērā, kuru piešķir vienu reizi 

akadēmiskajā gadā vi zuā l  ās m āks l as s t udi j u nozar  es diplomandam; 
8.2. K ā r ļ a Z ā l e s vārdā nosauktā stipendija EUR 200,- apmērā, kuru piešķir vienu reizi 

akadēmiskajā gadā vi zuā l  i pl as t i s kās m āks l as s t udi j u nozar  es diplomandam; 
8.3. Ā d o l f a I r b ī t e s vārdā nosauktā stipendija EUR 200,- apmērā, kuru piešķir vienu reizi 

akadēmiskajā gadā di zai na s t udi j u n ozar es diplomandam; 
8.4. UNTITLED stipendija EUR 200,- apmērā, kuru piešķir vienu reizi akadēmiskajā gadā audi o - 

vi zuā l  ās m edi j u m āks l as s t udi j u nozar  es diplomandam; 
8.5.  Bo r i s a Vi p e r a vārdā nosauktā stipendija EUR 200,- apmērā, kuru piešķir vienu reizi 

akadēmiskajā gadā mā k s l a s z i n ā t n e s s t u d i j u n o z a r e s diplomandam. 

9. Studējošajiem minimālās mēneša stipendijas nosaka šādā apmērā: 

9.1. bakalaura studiju programmas un maģistra studiju programmas studentam – 140,00 EUR mēnesī; 

9.2. doktora studiju programmas studentam: 

9.2.1. studiju programmas apguvei – 140,00 EUR mēnesī; 

10. Studiju programmās, kurās ir radies finanšu līdzekļu    pārpalikums,   kas   nav    pietiekams, lai 
nodrošinātu   vēl vienas   stipendijas   izmaksu   atbilstoši   šo noteikumu 3.1. apakšpunktam un 9. 
punktam, Akadēmijai ir tiesības piešķirt: 

10.1. stipendiju uz īsāku laiku, nekā minēts šo noteikumu 3.1. apakšpunktā; 

10.2. vienu vai vairākas vienreizējas stipendijas, uz kurām neattiecas šo noteikumu 7. punktā 
noteiktais stipendiju fonda apmēra ierobežojums vienreizējām stipendijām. 

11. Lai saņemtu šo noteikumu 3. punktā minēto stipendiju, studējošais iesniedz LMA Stipendiju piešķiršanas 
komisijai iesniegumu stipendijas saņemšanai (sk. pielikumu) un dokumentus, kas apliecina iesniegumā 
norādītos datus. 

12. Stipendiju piešķiršanas komisija pēc katra akadēmiskā gada semestra un imatrikulācijas: 

12.1. izskata iesniegumus stipendiju saņemšanai, izvērtē pretendenta atbilstību šo noteikumu 2. punktā 
minētajiem kritērijiem, kā arī sekmes vai iestājpārbaudījumu rezultātus un zinātniskās darbības 
rādītājus (publikācijas, piedalīšanos konferencēs, līdzdalību projektos un citus rādītājus)1; 

12.2. sagrupē iesniegumus atbilstoši noteiktajiem kritērijiem, nepārsniedzot LMA stipendiju fonda 
līdzekļus un nosaka stipendiātu skaitu katrai apakšnozarei atsevišķi. Informācija par apstiprinātajiem 
stipendiju iesniegumiem ir atklāta. 

13. Ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz šo noteikumu 3. punktā minēto stipendiju, ir 
līdzvērtīgi sekmju un zinātniskās darbības rādītāji, Stipendiju piešķiršanas komisija stipendiju vispirms 

                                                   
1 vidējā atzīme tiek aprēķināta no vērtējumiem, kas iegūti pēdējā apgūtajā semestrī vai iestājpārbaudījumos; 
• tiek ņemti vērā visi LMA iegūtie vērtējumi, taču netiek ņemti vērā pārskaitīto priekšmetu vērtējumi 
no citām augstskolām; 
• nedrīkst būt studiju parādi iepriekšējos semestros un nesekmīgas atzīmes; 
• studējošiem, kuri bijuši ERASMUS studijās, vērtējumi tiek ņemti vērā no pēdējā semestra, kas tika 
pabeigts LMA; 
• studenti, kuri vēlas doties ERASMUS, var pieteikties valsts stipendijai, ja ir izpildīti iepriekšējie kritēriji. 
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piešķir: 

13.1. personai ar invaliditāti; 

13.2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai; 

13.3. studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju konkursa 
norises dienu pašvaldības sociālais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteicis atbilstību trūcīgas ģimenes 
(personas) statusam; 

13.4. 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); 

13.5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni; 

13.6. studējošajam, kuram ir labāki sekmju rezultāti apakšnozarē: 

13.6.1. vizuālās mākslas, vizuāli plastiskās mākslas, dizaina un audiovizuālās mākslas nodaļas 
studējošajiem kompozīcijā; 

13.6.2. mākslas vēstures un teorijas apakšnozares studējošajiem mākslas vēstures un teorijas 
priekšmetos; 

13.6.3. restaurācijas apakšnozares studējošajiem restaurācijā. 

14. LMA stipendijas piešķir un izmaksā saskaņā ar rektora vai viņa pilnvarotas amatpersonas rīkojumu līdz 
katra mēneša 20. datumam. 

15. Studējošajam, kuram ir piešķirta mērķstipendija no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu līdzekļiem, 
LMA stipendijas izmaksu pārtrauc ar pirmo mēnesi pēc mērķstipendijas piešķiršanas. 

16. Šo noteikumu 2. punktā minētajai personai grūtniecības atvaļinājuma laikā piešķir minimālo stipendiju, 
pamatojoties uz darbnespējas lapu, kas izsniegta darbnespējas apliecināšanu reglamentējošajos 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šo stipendiju izmaksā uzreiz par diviem grūtniecības atvaļinājuma 
mēnešiem. 

 

17. Papildus 19. punktā noteiktajam, šo noteikumu 2. punktā minētajai personai pēcdzemdību atvaļinājuma 
laikā var piešķirt vienreizēju stipendiju (līdz 2 minimālo stipendiju apmērā), pamatojoties uz 
darbnespējas lapu (pēcdzemdību periodam), kas izsniegta darbnespējas apliecināšanu reglamentējošajos 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

18. Šo noteikumu 2. punktā minētajai personai, kas darbojas studējošo pašpārvaldē par aktīvu darbu 
pārstāvot studējošo intereses akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos akadēmijā un 
citās valsts institūcijās, organizējot ārpusstudiju pasākumus u.c. aktivitātes, var piešķirt vienreizēju 
stipendiju līdz divu minimālo stipendiju apmērā. Stipendiju var piešķirt vienam vai vairākiem studējošo 
pašpārvaldes dalībniekiem reizi semestrī. Stipendiju kandidātus ar pamatojuma vēstuli izvirza studējošo 
pašpārvalde. 

19. LMA stipendijai paredzēto summu ieskaita stipendijas saņēmēja norēķinu kontā vai norēķinu kartes 
kontā. 

20. LMA semestra laikā var atcelt lēmumu par stipendijas piešķiršanu, ja tā konstatē, ka persona, kurai 
piešķirta stipendija: 

1.1 sniegusi nepatiesu informāciju; 

1.2 nepilda studiju plānā paredzētās akadēmiskās saistības; 

1.3 pārkāpj LMA iekšējās kārtības noteikumus, kas ietilpst NOLIKUMĀ PAR STUDIJU 
KĀRTĪBU LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJĀ. 

21. LMA stipendiju pārtrauc izmaksāt studiju pārtraukuma laikā. Stipendijas izmaksu var atjaunot pēc 
studiju pārtraukuma, ja persona sekmīgi turpina studijas. 
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Par stipendijas "Studētgods" piešķiršanas kārtību. 

22. Sociālo stipendiju "Studētgods" var saņemt studējošais, kurš studē valsts budžeta finansētajā studiju 
vietā vai par maksu un: 

22.1. ir Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis; 

22.2. ir līdz 25 gadus vecs (ieskaitot); 

22.3. atbilst vienam no šādiem kritērijiem: 

22.3.1. Fizisko personu reģistrā ir reģistrēts ģimenē, kurā vismaz vienam no studējošā 
vecākiem ir trīs bērni vai vairāk, tai skaitā audžuģimenē ievietoti vai aizbildnībā esoši 
bērni (vismaz trīs bērni Fizisko personu reģistrā reģistrēti ar statusu "aktīvs"; minēto 
bērnu skaitā neieskaita bērnus, par kuriem personai ir pārtrauktas vai atņemtas 
aizgādības tiesības), vai pašam studējošajam ir trīs bērni vai vairāk, tai skaitā 
audžuģimenē ievietoti vai aizbildnībā esoši bērni (vismaz trīs bērni Fizisko personu 
reģistrā reģistrēti ar statusu "aktīvs"; minēto bērnu skaitā neieskaita bērnus, par kuriem 
personai ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības); 

22.3.2. studējošais līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai bija reģistrēts Fizisko personu reģistrā 
kā bārenis (Fizisko personu reģistrā ir reģistrēts studējošā vecāku miršanas fakts) vai 
bez vecāku apgādības palicis bērns (Fizisko personu reģistrā nav norādīti vecāki vai ir 
reģistrētas ziņas par vecāku aizgādības tiesību pārtraukšanu vai vecāku aizgādības 
tiesību atņemšanu, kas bija spēkā līdz studējošā 18 gadu vecuma sasniegšanai); 

22.3.3. studējošais ir persona ar I vai II invaliditātes grupu;  

22.4. vienam no studējošā vecākiem, kuram ir trīs bērni vai vairāk, vai studējošajam nav 
uzturlīdzekļu parādu, izņemot Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanu 
reglamentējošajos normatīvajos aktos paredzēto izņēmuma gadījumu (kritērijs attiecas uz 
studējošiem, kas piesakās saskaņā ar nolikuma 22.c.1. apakšpunktu; 

22.5. ir imatrikulēts pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmā, otrā līmeņa 
profesionālā studiju programmā ar piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo 
bakalaura grādu un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai akadēmiskā bakalaura studiju 
programmā; 

22.6. studē pilna laika klātienē; 

22.7. neatrodas studiju pārtraukumā; 

22.8. studē Latvijā valsts vai citu juridisko un fizisko personu dibinātajā augstākās izglītības iestādē; 

22.9. saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmā pieejamo informāciju iepriekš nav ieguvis 
augstāko izglītību, izņemot gadījumu, ja studējošais iepriekš ieguva pirmā līmeņa profesionālo 
augstāko izglītību ārvalstī vai ieguva to Latvijā un turpina studijas otrā līmeņa profesionālajā 
studiju programmā ar piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo bakalaura grādu 
un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai akadēmiskā bakalaura studiju programmā; 

22.10. iestājoties augstākās izglītības iestādē, centralizēto eksāmenu rezultāti procentuālajā 
novērtējumā nav zemāki par 30 % matemātikā un par 40 % latviešu valodā, bet, ja 
centralizētie eksāmeni nav kārtoti vai kārtots tikai viens centralizētais eksāmens, – mācību 
priekšmetu vidējā atzīme vidējās izglītības dokumentā nav zemāka par sešām ballēm; 
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22.11. studiju laikā augstākās izglītības iestādē ir sekmīgs, bez akadēmiskajiem parādiem, un vidējā 
svērtā atzīme iepriekšējā semestrī vai iepriekšējā studiju gada (kursa) posmā no visiem 
semestrī vai studiju gadā (kursā) paredzētajiem studiju kursiem nav zemāka par sešām ballēm 
(kritēriju piemēro no 01.01.2022.); 

22.12. studiju laikā nav konstatēti augstākās izglītības iestādes iekšējos normatīvajos aktos norādītie 
pārkāpumi (kritēriju piemēro no 01.01.2022.); 

22.13. vērtējot saņemto pieteikumu atbilstību uz 20. februāri, kopējie studējošā ieņēmumi iepriekšējā 
taksācijas gadā nepārsniedz 12 000 euro bruto, bet, vērtējot saņemto pieteikumu atbilstību uz 
20. septembri, kopējie studējošā ieņēmumi attiecīgajā gadā nepārsniedz 8 000 euro bruto 
saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju (kritēriju piemēro no 
01.01.2022.). 

23. Nolikuma 22.10. apakšpunktā minētos kritērijus nepiemēro studējošajiem, kuri iepriekšējo izglītību 
ieguva ārvalstīs. Studējošajiem, kuri imatrikulēti nolikuma 22.5. .punktā minētajās programmās 
vēlākos studiju posmos vai atsākuši studijas pēc studiju pārtraukuma vai pēc apmaiņas programmas 
vai programmas maiņas, kā arī pieteikušies sociālajai stipendijai "Studētgods" studiju laikā, tai 
skaitā atkārtoti pēc sociālās stipendijas "Studētgods" izmaksas izbeigšanas, piemēro nolikuma 
22.11. punktā minēto kritēriju par pēdējo (iepriekšējo) studiju posmu (semestri vai studiju gadu 
(kursu)) Latvijas augstākās izglītības iestādē, izņemot studējošos, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši 
vai studiju programmas daļu apguvuši ārvalstīs. 

24. Stipendijas "Studētgods" piešķiršanu, pamatojoties uz studējošā pieteikumu un ievērojot šī 
nolikuma 22. un 23. punktā minētos nosacījumus, administrē LMA Stipendiju piešķiršanas 
komisija. 

25. Sociālās stipendijas "Studētgods" apmērs ir 160 euro mēnesī. 

26. Sociālo stipendiju "Studētgods" izmaksā reizi mēnesī (līdz mēneša pēdējai dienai), pārskaitot to uz 
studējošā pieteikumā norādīto norēķinu kontu Latvijā reģistrētā kredītiestādē. Sociālo stipendiju 
"Studētgods" par septembri un februāri var izmaksāt nākamajā mēnesī. Sociālo stipendiju 
"Studētgods" maksā mācību (studiju) gada ietvaros, bet ne vairāk kā 10 mēnešus mācību (studiju) 
gada laikā. Sociālo stipendiju "Studētgods" neizmaksā studiju pārtraukuma laikā, bet izmaksā 
studiju mobilitātes laikā. Sociālo stipendiju "Studētgods" LMA nevar saņemt ja studējošais jau 
saņem šādu stipendiju citā augstākās izglītības iestādē un/vai citā studiju programmā. 

27. Studējošais, kas pretendē uz sociālo stipendiju "Studētgods", katru mācību (studiju) gadu līdz 20. 
septembrim un 20. februārim elektroniski iesniedz pieteikumu sociālās stipendijas "Studētgods" 

saņemšanai, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, ievērojot MK 
Noteikumos Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām" noteikto kārtību. 

28. Sarakstu ar tiem augstākās izglītības iestādes studējošajiem, kuri ir pieteikušies sociālās stipendijas 
"Studētgods" saņemšanai LMA saņem Valsts izglītības informācijas sistēmā. 

a. Ja šī nolikuma 22.10. punktā minēto mācību priekšmetu atzīmes no vidējās izglītības 
dokumenta nav ievadītas Valsts izglītības informācijas sistēmā, tad mācību priekšmetu 
vidējo atzīmi, pamatojoties uz studējošā lietā esošajiem dokumentiem, aprēķina LMA 
stipendiju piešķiršanas komisija un aprēķināto vidējo atzīmi ievada Valsts izglītības 
informācijas sistēmā. 

29. Sociālo stipendiju "Studētgods" piešķir un izmaksā saskaņā ar rektora vai viņa pilnvarotas 
amatpersonas rīkojumu līdz katra mēneša 20. datumam pie nosacījuma, ka saņemts attiecīgs 
finansējums sociālās stipendijas izmaksai no Izglītības un Zinātnes ministrijas. 

30. LMA Studiju daļa paziņo stipendiju saņēmējiem par stipendijas "Studētgods" piešķiršanu un 
informāciju par studējošajiem, kuriem ir piešķirta sociālā stipendija "Studētgods", ievada Valsts 
izglītības informācijas sistēmā. 

31. LMA Studiju daļa, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma pieņemšanas par sociālās stipendijas 
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"Studētgods" piešķiršanu, turpmāk katru mēnesi Valsts izglītības informācijas sistēmā saņem 
sarakstu ar LMA studējošajiem, kuriem ir apstiprināta sociālas stipendijas "Studētgods" piešķiršana. 
Sarakstā ir informācija par studējošā atbilstību vai neatbilstību šī nolikuma 22.2., 22.5., 22.6., 22.7. 
un 22.8. punktā minētajiem kritērijiem. LMA stipendiju piešķiršanas komisija, pamatojoties uz šajā 
punktā minēto informāciju, divas reizes studiju gadā (kursā) pārbauda studējošā atbilstību šo 
noteikumu 22.1., 22.3., 22.4., 22.11., 22.12. un 22.13. punktā minētajiem kritērijiem. Ja ir 
konstatēta neatbilstība vismaz vienam no šajā punktā minētajiem kritērijiem, ar LMA rektora vai 
viņa pilnvarotas amatpersonas rīkojumu sociālās stipendijas "Studētgods" izmaksa tiek apturēta vai 
izbeigta. LMA Studiju daļa paziņo lēmumu studējošajam un informāciju par pieņemto lēmumu 
ievada Valsts izglītības informācijas sistēmā. 

32. Sociālās stipendijas "Studētgods" izmaksu aptur ar rektora viņa pilnvarotas amatpersonas rīkojumu, 
ja studējošais atrodas studiju pārtraukumā. 

33. Sociālās stipendijas "Studētgods" izmaksu pēc studējošā iesnieguma saņemšanas atjauno ar rektora 
viņa pilnvarotas amatpersonas rīkojumu ar to mēnesi, kurā studējošais ir atsācis studijas, pēc tam, 
kad Valsts izglītības informācijas sistēmā atkārtoti pārbaudīta studējošā atbilstība šī nolikuma 22.5. 
punktā minētajiem kritērijiem. 

34. Šo noteikumu 22.11. un 22.12. punktā minētos kritērijus piemēro ar 2022. gada 1. janvāri, un tie 
tiek attiecināti uz sociālās stipendijas "Studētgods" piešķiršanu nākamajiem studiju semestriem vai 
studiju gadiem (kursiem). 

35. Sociālo stipendiju "Studētgods" sāk piešķirt 2021. gada rudens pirmajā semestrī vai pirmajā studiju 
gadā (kursā) imatrikulētiem studējošiem vai tiem studējošajiem, kuri atsākuši studijas pirmajā 
studiju gadā (kursā) 2021./2022. mācību gadā neatkarīgi no imatrikulācijas datuma, pirmā līmeņa 
profesionālā studiju programmā, otrā līmeņa profesionālā studiju programmā ar piektā līmeņa 
profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo bakalaura grādu un piektā līmeņa profesionālo 
kvalifikāciju vai akadēmiskā bakalaura studiju programmā pēc vidējās izglītības vai pēc pirmā 
līmeņa profesionālās izglītības iegūšanas turpmākā līmeņa studijām. Turpmākajos gados sociālo 
stipendiju "Studētgods" sāk piešķirt attiecīgā gada rudens pirmajā semestrī vai pirmajā studiju gadā 
(kursā) imatrikulētiem studējošiem vai tiem studējošajiem, kuri atjaunojās studijās attiecīgajā 
studiju gadā (kursā) neatkarīgi no imatrikulācijas datuma. 

36. Studējošais var vienlaicīgi saņemt stipendiju studiju programmas apguvei un sociālo stipendiju 
"Studētgods". 

 
Pārejas noteikums 

 
Ikmēneša stipendijas, kas piešķirtas par 2021. /2022. studiju gada 1. semestri par 2022. gada janvāri 
bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās tiek izmaksātas EUR 140,00 apmērā. 


