APSTIPRINĀTS
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
atbalsta fonda 2022.gada 04.janvāra
valdes sēdē (protokols nr.1)

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas atbalsta fonda
AS “Latvijas Finieris” stipendijas izglītības ieguvei nepieciešamā tehniskā parīkojuma vai mūzikas
instrumenta iegādei stipendiju nolikums
I Vispārīgie noteikumi
1. Šis nolikums nosaka Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas atbalsta fondā (turpmāk –
JVLMA AF) saņemto AS “Latvijas Finieris” ziedojuma ar mērķi Stipendija izglītības ieguvei
nepieciešamā tehniskā aprīkojuma vai mūzikas instrumenta iegādei izlietojumu:
1.1. Stipendija tiek piešķirta kā vienreizēja izmaksāta naudas summa pieteikuma iesniedzēja
norādītajam mērķim, kurš atbilst noteiktajam stipendijas veidam;
1.2. Stipendijas apmērs nepārsniedz trīs minimālās valstī noteiktās mēneša darba algas.
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II Pieteikšanās uz stipendijām
Pieteikšanos uz stipendijām izsludina JVLMA AF valde, informāciju, publicējot vietnē:
https://www.jvlma.lv/atbalsta-fonds.
Pieteikumu, sludinājumā norādītajā termiņā, iesniedz elektroniski, norādot JVLMA AF
sludinājumā prasīto informāciju un aizpildot pieteikumu.
Pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz:
4.1. noteikta parauga pieteikuma anketa (elektroniski aizpildot google forms pieteikumu);
4.2. rekomendācijas vēstule no specialitātes pedagoga vai katedras vadītāja;
4.3. motivācijas vēstule;
4.4. pēc pieteikuma iesniedzēja ieskatiem arī citi dokumenti, kas pilnīgāk raksturo viņa
līdzšinējos sasniegumus, motivāciju stipendijas saņemšanai u.c. informāciju.
Pieteikuma iesniedzēja iesniegts pieteikums ir apliecinājums tam, ka viņš ir iepazinies ar
stipendiju nolikuma nosacījumiem, apņemas tos ievērot un uzņemas atbildību par patiesas
informācijas sniegšanu, kā arī ir gatavs pēc JVLMA AF pieprasījuma uzrādīt iesniegto
dokumentu oriģinālus un neiebilst, ja, stipendijas saņemšanas gadījumā JVLMA AF vietnē:
https://www.jvlma.lv/atbalsta-fonds publiskos atbalsta saņēmēja vārdu, uzvārdu, izglītības
iestādi, studiju periodu, kā arī tam piešķirtās stipendijas veidu, mērķi un apmēru.
Ja pieteikuma iesniedzējs piesakās uz stipendiju pēc sludinājumā norādītā termiņa, vai ja nav
iesniegti 4.1., 4.2., 4.3. punktā minētie dokumenti, pieteikums netiek izskatīts.

III Stipendijas piešķiršanas noteikumi
7. Pieteikumus uz stipendijām izskata JVLMA AF valdes apstiprināta stipendijas komisija, kuras
sastāvā ir AS “Latvijas Finieris” pārstāvis, JVLMA rektors Guntars Prānis , JVLMA AF valdes
priekšsēdētāja Vita Daudiša, JVLMA Studiju daļas vadītāja un JVLMA juriste, mēneša laikā pēc
sludinājumā noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.
8. Pieteikumus izvērtē ievērojot šajā nolikumā noteikto kritērijus:
8.1. sekmes studijās -vidējā atzīme iepriekšējā semestrī:
8.2. radošie, profesionālie, zinātniskie sasniegumi;
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8.3. atbalsta nepieciešamība, kas izriet no motivācijas vēstulē paustā, tai skaitā par
pieteikuma iesniedzēja sociālajiem apstākļiem.
Stipendijas apmērs un izmaksas kārtība:
9.1. stipendijas apmērs tiek noteikts līdz trīs minimālajām valstī noteiktajām mēnešalgām;
9.2. stipendijas izmaksa tiek veikta uz stipendijas komisijas lēmuma pamata;
9.3. stipendija tiek izmaksāta viena (viena) mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas, pārskaitot
stipendiju uz pieteikuma iesniedzēja norādīto konta numuru kredītiestādē EURO valūtā.
trīs mēnešu laikā no stipendijas saņemšanas dienas stipendiātam ir pienākums iesniegt
atskaiti par naudas izlietojumu JVLMA AF, iesniedzot izdevumus apliecinošus dokumentus.
Gadījumā, ja JVLMA AF konstatēs, ka pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis nepatiesu
informāciju, vai Pieteikuma iesniedzējs neiesniedz 10.punktā noteikto atskati nolikumā
noteiktajā termiņā, pieteikuma iesniedzējs 10 (desmit) darba dienu laikā atmaksā JVLMA AF
visu saņemto atbalstu, kā arī JVLMA AF valde var lemt par pieteikuma iesniedzēja turpmāko
pieteikumu noraidīšanu.
JVLMA AF var publiskot vietnē: https://www.jvlma.lv/atbalsta-fonds visus atbalsta saņēmējus,
kā arī tiem piešķirto stipendiju veidu un apmēru.
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