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Vispārīgie jautājumi.
Autora stipendija nodibināta un Autora stipendiju konkursa norises nolikums
apstiprināts 2015.gada 21.maijā ar biedrības Autortiesību un komunikācijas
konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autoru apvienība (turpmāk – AKKA/LAA) padomes
lēmumu.
Autora stipendiju konkurss atbilst AKKA/LAA Kultūras un izglītības fonda mērķiem
un uzdevumiem.
Autora stipendiju konkurss tiek rīkots divas reizes gadā. Ar AKKA/LAA padomes
lēmumu Autora stipendiju konkursu konkrētā gada ietvaros var rīkot arī biežāk, bet
ne biežāk kā četras reizes viena gada laikā. Par papildu stipendiju konkursa rīkošanu
lemj AKKA/LAA padome, pieņemot īpašu lēmumu.
Autora stipendiju mērķis.
Autora stipendiju mērķis ir atbalstīt Latvijas autoru jaunu darbu radīšanu.

Stipendiātu pieteikšanās kārtība.
Pieteikšanās Autora stipendijai tiek izsludināta, vismaz vienu kalendāro mēnesi
pirms iesniegšanas termiņa beigām publiskojot attiecīgu paziņojumu biedrības
AKKA/LAA mājaslapā.
3.2. Stipendiju konkursā var piedalīties tikai individuāli Latvijas autori, kuri saņem
atlīdzību no AKKA/LAA.
3.3. Stipendijas pretendentiem jāiesniedz AKKA/LAA padomei parakstīts pieteikums –
iecerētā darba apraksts vienas A4 lapas apjomā (maksimums), norādot arī darba
mērķi, auditoriju, īstenošanas gaitu, īpašās kvalitātes. (Aprakstam vēlams pievienot
pielikumus.) Pieteikums jāiesniedz arī elektroniski – adrese: info@akka-laa.lv.
Iesniedzot pieteikumu atkārtoti, to norādīt.
3.4. Autora stipendiju konkursu projektu iesniegšanas termiņi – katra gada 1. marts un 1.
septembris. Ja konkrētā gada ietvaros Autora stipendiju konkurss tiek rīkots vairāk
nekā divas reizes, projektu iesniegšanas termiņi papildu konkursiem tiek noteikti ar
AKKA/LAA padomes lēmumu, ar kuru tiek pieņemts lēmums par šādu papildu
konkursu rīkošanu. Nosakot termiņus projektu iesniegšanai papildu konkursiem, tie
nedrīkst būt īsāki kā viens kalendārais mēnesis no attiecīgo konkursu izsludināšanas
dienas.
3.5. Autora stipendiju konkursam nevar iesniegt iesāktus vai jau īstenotus darbus. Autoru
stipendija netiek piešķirta zinātnisku vai pētniecisku darbu īstenošanai.
3.6. Autora stipendiju konkursā nav tiesīgi piedalīties:
3.6.1. AKKA/LAA darbinieki;
3.6.2. AKKA/LAA padomes locekļi;
3.6.3. autori, kuri saņēmuši stipendiju iepriekš un nav pagājis gads kopš tās
piešķiršanas.
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Stipendiju piešķiršanas kārtība.
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Autora stipendija tiek piešķirta konkrēta darba īstenošanas radošajam procesam.
Stipendija nav paredzēta autora darba publicēšanas, pavairošanas vai radīšanas
tehnisko izmaksu segšanai, tajā skaitā fonogrammu un sarīkojumu producēšanai,
izstāžu iekārtošanai.
Biedrības AKKA/LAA padome iesniegtos stipendiju pieteikumus izskata nākamajā
padomes sēdē pēc iesniegšanas termiņa. Stipendiju konkursam iesniegtos
pieteikumus AKKA/LAA padome izvērtē, atbalstot tos ar vienkāršu balsu
vairākumu. AKKA/LAA padome ir tiesīga nepiešķirt nevienu stipendiju.
Biedrības AKKA/LAA padome drīkst uzaicināt stipendiju pretendentus uz pārrunām
klātienē. Nepieciešamības gadījumā AKKA/LAA padome ir tiesīga no pretendenta
pieprasīt papildu informāciju par iecerēto darbu.
Neatbalstītie pieteikumi netiek recenzēti, atteikuma iemesli netiek formulēti.
Pēc iesniegto stipendiju pieteikumu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas
AKKA/LAA padomē stipendiju ieguvušie pieteikumi un to pielikumi tiek uzglabāti
AKKA/LAA lietvedībā trīs gadus. Pēc trīs gadu termiņa notecēšanas attiecīgie
pieteikumi un to pielikumi tiek iznīcināti.
Pēc iesniegto stipendiju pieteikumu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas
AKKA/LAA padomē stipendiju neieguvušie pieteikumi un to pielikumi tiek
uzglabāti AKKA/LAA lietvedībā trīs mēnešus un pēc iesniedzēja pieteikuma tiek
viņam atdoti. Ja pieprasījums par pieteikuma un to pielikumu atdošanu iesniedzējam
netiek saņemts, attiecīgie pieteikumi un to pielikumi tiek iznīcināti.
Ja stipendijas pieteikumu ir iesniedzis AKKA/LAA padomes locekļa laulātais,
radinieks vai svainis, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai
pakāpei, attiecīgajam AKKA/LAA padomes loceklim ir pienākums par to informēt
pārējos padomes locekļus. Pieņemot lēmumu par stipendijas piešķiršanu vai
nepiešķiršanu šādam pieteikumam, attiecīgais padomes loceklis nepiedalās
balsojumā.
Stipendiju finansējuma avots, skaits, apmērs un izmaksas kārtība.
Stipendiju finansējuma avots atbilstoši Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma
12., 19. 24.pantam un AKKA/LAA kopsapulces lēmumiem ir AKKA/LAA Kultūras
un izglītības fonds.
Stipendiju skaits katrā kalendārajā gadā tiek noteikts ar biedrības AKKA/LAA
padomes lēmumu, ņemot vērā AKKA/LAA Kultūras un izglītības fonda attiecīgā
gada budžeta iespējas.
Stipendija ir vienreizēja un tās apmērs vienam stipendiātam ir 700 EUR.
Stipendijas izmaksa tiek veikta, pārskaitot naudu uz stipendiāta norādīto kontu 5
darba dienu laikā pēc biedrības AKKA/LAA padomes lēmuma par stipendijas
piešķiršanu pieņemšanas un līguma noslēgšanas ar stipendiātu.
Stipendiāta pārskats par stipendijas izmantojumu.
Stipendiātam ir jāslēdz līgums ar AKKA/LAA, kurā tas uzņemas stipendijas
saņemšanas faktu minēt visās ar savu konkrēto darbu saistītās publikācijās un
reklāmas materiālos.
Stipendiātam pēc trīs mēnešiem no stipendijas piešķiršanas datuma jāiesniedz
AKKA/LAA pārskats par stipendijas izmantojumu, pašam novērtējot savu darbu,
kura radīšanai saņemta stipendija.
Stipendiju finansējuma avots.
Autora stipendiju finansējumu nodrošina AKKA/LAA Kultūras un izglītības fonds.
Izdevumi saistībā ar biedrības AKKA/LAA stipendiju piešķiršanu tiek atspoguļoti
AKKA/LAA Kultūras un izglītības fonda budžetā.

8. Stipendiju konkursa nolikuma pieņemšana un grozīšana.
8.1. Autora stipendiju konkursa nolikumu un tā grozījumus pieņem un apstiprina
biedrības AKKA/LAA padome.
Veicot grozījumus Autora stipendiju konkursa nolikumā, pēc to pieņemšanas Autora
stipendiju konkursa nolikums tiek iesniegts Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu
dienestā reģistrēšanai.

