
 

LaIPA STIPENDIJU KONKURSA II KĀRTAS NOLIKUMS 

 

1. Vispārējie jautājumi. 

1.1. LaIPA stipendija nodibināta un LaIPA stipendiju konkursa norises nolikums apstiprināts 

2020. gada 12. maijā ar biedrības „Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” 

(turpmāk – LaIPA) Padomes lēmumu. 

 

1.2. LaIPA stipendiju konkurss atbilst LaIPA fonda „Izglītības un kultūras atbalstam” mērķiem 

un uzdevumiem. 

 

1.3. LaIPA stipendiju konkursa II kārtas norise paredzēta no 2020. gada 9. novembra līdz 

2020. gada 9. decembrim, par aktivitātēm, kuras tiks realizētas līdz 2021. gada 31. martam. 

2020. gada stipendiju konkursā pieejams finansējums 25 000 EUR apmērā. Par papildu 

stipendiju konkursa rīkošanu lemj LaIPA Padome, pieņemot īpašu lēmumu. 

 

2. LaIPA stipendiju mērķis. 

2.1. LaIPA stipendiju mērķis ir atbalstīt Latvijas izpildītāju un mūzikas ierakstu producentu 

radošo darbību, piešķirot finansējumu jaunu fonogrammu (mūzikas ierakstu) radīšanai, tai 

skaitā sedzot sekojošas izmaksas: 

2.1.1. mūzikas ieraksta radīšanas izdevumi (honorāri piesaistītajiem darba radītājiem – 

teksta un/vai vārdu autori, mūzikas izpildītāji);  

2.1.2. ierakstu studijas pakalpojumi; 

2.1.3. skaņu inženiera pakalpojumi; 

2.1.4. pēcapstrādes izdevumi (mūzikas ieraksta miksēšana, māsterēšana). 

 

2.2. LaIPA stipendiju konkursa ietvaros tiek noteikts sekojošs pieprasītā finansējuma 

ierobežojums: 

2.2.1. viena (1) mūzikas ieraksta (fonogrammas) radīšanas izmaksu segšanai ne vairāk kā 

500 EUR; 

2.2.2. viens stipendiju pretendents var iesniegt projekta pieteikumu viena (1) mūzikas 

ieraksta (fonogrammas) radīšanas izmaksu segšanai. 

 

3. Stipendiātu pieteikšanās kārtība. 

3.1. Pieteikšanās LaIPA stipendijai tiek izsludināta vismaz vienu kalendāro mēnesi pirms 

iesniegšanas termiņa beigām, publiskojot attiecīgu paziņojumu LaIPA mājaslapā. 

 

3.2. Stipendiju konkursā var piedalīties LaIPA biedri – izpildītāji un fonogrammu producenti, 

kuri saņem atlīdzību no LaIPA un nav saņēmuši stipendiju LaIPA stipendiju konkursa 

I kārtā. 

 

3.3. Stipendijas pretendentiem jāiesniedz parakstīts projekta pieteikums LaIPA Padomei. 

Projekta pieteikums iesniedzams PDF formātā, vienā failā, vienā eksemplārā un latviešu 

valodā. Visiem dokumentiem, kas nav latviešu valodā, obligāti jāietver tulkojums (var būt 

bez notariālā apliecinājuma). Pieteikums jāiesniedz elektroniski, sūtot to uz e-pasta adresi: 

laipa@laipa.org 

 

Lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem: 

1) tekstam jābūt datorrakstā; 

2) PDF failā visām projekta pieteikuma lapām jābūt secīgi numurētām un sakārtotām, t.i., 

pirmā lapa ir pieteikuma veidlapa (pieteikuma veidlapa atrodama www.laipa.org, sadaļas 

“LaIPA” apakšsadaļā “LAIPA STIPENDIJU KONKURSS”), otrā – iecerētā darba 

http://www.laipa.org/


 

apraksts vienas A4 lapas apjomā (maksimums), norādot arī darba mērķi, auditoriju, 

īstenošanas gaitu, īpašās kvalitātes. 

3) trešā lapa ir projekta tāme, kurā jānorāda LaIPA prasītā summa un tās sadalījums pa 

pozīcijām saskaņā ar šī nolikuma 2.1. punktu. Tāmē nedrīkst iekļaut tādas tāmes pozīcijas, 

kurās nav norādīts konkrēts izdevumu veids (piemēram, „Citi izdevumi”, „Neparedzētie 

izdevumi” u. tml.); 

 

3.4. LaIPA stipendiju konkursa projektu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 9. decembris. 

 

3.5. LaIPA stipendiju konkursam nevar iesniegt iesāktus vai jau īstenotus darbus. LaIPA 

stipendija netiek piešķirta zinātnisku vai pētniecisku darbu īstenošanai. 

 

3.6. LaIPA stipendiju konkursā un tā projektu īstenošanā nav tiesīgi piedalīties: 

3.6.1. LaIPA darbinieki; 

3.6.2. LaIPA Padomes locekļi. 

 

4. Projektu vērtēšanas kvalitatīvie kritēriji. 

4.1. Iesniedzamajiem projektiem ir noteikti šādi kritēriji: 

4.1.1. iesniedzēja iepriekšējā pieredze, t.sk. izpildītāja (solo vai apvienību) un/vai 

fonogrammas producenta līdzšinējā darbības pieredze, publiskoto un LaIPA 

fonogrammu datu sistēmā reģistrēto fonogrammu katalogs. 

4.1.2. projekta pieteikuma apraksts ir sagatavots kvalitatīvi un atbilstoši nolikumam, 

projekta paredzamais rezultāts (pārliecinošs projekta nepieciešamības pamatojums, 

skaidri formulēta mērķauditorija, realizācijas gaita un atbilstība stipendiju konkursa 

mērķim); 

4.1.3. projekta tāmes precizitāte un pamatotība (projekta kopējā tāme ir balstīta uz reālām 

izmaksām; tāmē nav iekļautas nepamatotas izmaksas, izmaksas nav mākslīgi 

paaugstinātas un atbilst vidējām izmaksām nozarē; tāme atbilst projekta mērķos un 

uzdevumos paredzētā veikšanai). 

 

5. Stipendiju piešķiršanas kārtība. 

5.1. LaIPA stipendija tiek piešķirta jauna darba – (1) vienas fonogrammas – radīšanas 

procesam. 

 

5.2. LaIPA stipendija nav paredzēta: 

5.2.1. iepriekš publicētas fonogrammas pavairošanas vai reproducēšanas izmaksu 

segšanai; 

5.5.2. reklāmas izdevumu segšanai; 

5.5.3. tipogrāfijas izdevumu segšanai; 

5.5.4. sarīkojumu producēšanas izdevumu segšanai; 

5.5.5. koncertdarbību izmaksu segšanai.  

 

5.3. Biedrības LaIPA Padome iesniegtos stipendiju pieteikumus izskata nākamajā Padomes 

sēdē pēc iesniegšanas termiņa. Stipendiju konkursam iesniegtos pieteikumus LaIPA 

Padome izvērtē, atbalstot tos ar vienkāršu balsu vairākumu. LaIPA Padome ir tiesīga 

nepiešķirt nevienu stipendiju. 

 

5.4. Biedrības LaIPA Padome drīkst uzaicināt stipendiju pretendentus uz pārrunām klātienē. 

Nepieciešamības gadījumā LaIPA Padome ir tiesīga no pretendenta pieprasīt papildu 

informāciju par iecerēto darbu. 

 



 

5.5. Neatbalstītie pieteikumi netiek recenzēti, atteikuma iemesli netiek formulēti. 

 

5.6. Pēc iesniegto stipendiju pieteikumu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas LaIPA Padomes 

sēdē, stipendiju ieguvušie pieteikumi un to pielikumi tiek uzglabāti LaIPA lietvedībā trīs 

gadus. Pēc trīs gadu termiņa notecēšanas attiecīgie pieteikumi un to pielikumi tiek 

iznīcināti. 

 

5.7. Ja stipendijas pieteikumu ir iesniedzis LaIPA Padomes locekļa laulātais, radinieks vai 

svainis, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei, 

attiecīgajam LaIPA Padomes loceklim ir pienākums par to informēt pārējos Padomes 

locekļus. Pieņemot lēmumu par stipendijas piešķiršanu vai nepiešķiršanu šādam 

pieteikumam, attiecīgais Padomes loceklis nepiedalās balsojumā. 

 

6. Stipendiju finansējuma avots, skaits, apmērs un izmaksas kārtība. 

6.1. Stipendiju finansējuma avots, atbilstoši Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 12., 

19., 24. pantam un LaIPA kopsapulces lēmumiem, ir LaIPA fonds „Izglītības un kultūras 

atbalstam”. 

 

6.2. Stipendiju skaits tiek noteikts ar biedrības LaIPA Padomes lēmumu, ņemot vērā LaIPA 

fonda „Izglītības un kultūras atbalstam” budžeta iespējas. 

 

6.3. Stipendija ir vienreizēja un tās apmērs vienam stipendiātam nepārsniedz 500 EUR viena 

LaIPA stipendiju konkursa norises periodā. 

 

6.4. Stipendijas izmaksa tiek veikta, pārskaitot naudu uz stipendiāta norādīto kontu 5 (piecu) 

darba dienu laikā pēc biedrības LaIPA Padomes lēmuma par stipendijas piešķiršanu 

pieņemšanas un līguma noslēgšanas ar stipendiātu. 

 

7. Stipendiāta pārskats par stipendijas izmantojumu. 

7.1. Stipendiātam ir jāslēdz līgums ar LaIPA, kurā tas uzņemas stipendijas saņemšanas faktu 

minēt visās ar savu konkrēto darbu saistītajās publikācijās un reklāmas materiālos. 

 

7.2. Stipendiātam trīs mēnešu laikā no stipendijas piešķiršanas datuma, bet ne vēlāk kā līdz 

2021. gada 31. martam, LaIPA fonogrammu datu sistēmā jāreģistrē jaunradītā 

fonogramma un jāiesniedz pārskats par stipendijas izmantojumu, pašam novērtējot savu 

darbu, kura radīšanai saņemta stipendija. 

 

8. Stipendiju konkursa nolikuma pieņemšana un grozīšana. 

8.1. LaIPA stipendiju konkursa nolikumu un tā grozījumus pieņem un apstiprina biedrības 

LaIPA Padome. Veicot grozījumus LaIPA stipendiju konkursa nolikumā, pēc to 

pieņemšanas, LaIPA stipendiju konkursa nolikums tiek iesniegts Latvijas Republikas 

Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēšanai. 


