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Nodibinājuma „Vides risinājumu institūts” stipendijas fonda nolikums

1. Stipendijas mērķis
Finansiāli atbalstīt radošo darbību zinātnes, mākslas un kultūras jomās. Veicināt
starpdisciplinaritāti, inovācijas, zināšanu pārnesi, konkurētspēju un aktīvu darbību ārpus
konkrēto nozaru materiālās zonas.
2. Prasības stipendijas pretendentiem
2.1. Uz stipendiju var pretendēt fiziskas personas, kuras darbojas zinātnes, mākslas un
kultūras nozarēs.
2.2. Par pretendentu atbilstību lemj nodibinājuma „Vides risinājumu institūts” (turpmāk –
Nodibinājums) valde, ņemot vērā mecenātu priekšlikumus.
2.3. Stipendijai var pretendēt atkārtoti.
3. Stipendijas piešķiršanas noteikumi un pieteikšanās kārtība
3.1. Stipendijas pretendentus izvērtē Nodibinājuma valdes pilnvarotas personas, kuras ir
profesionāļi attiecīgajās zinātnes, mākslas vai kultūras nozarēs. Nozares eksperti sniedz
rekomendējoša rakstura pretendentu vērtējumu Nodibinājuma valdei.
3.2. Stipendija tiek piešķirta konkursa kārtībā, balstoties uz šādiem kritērijiem:
3.2.1. viedokļa izklāsts projekta vai pētījuma pieteikuma veidā, pievienojot vizuālo informāciju
(pētījuma satura plāns, darbu skices, fotogrāfijas, iesāktā darba fragments un citi
dokumenti pēc stipendijas pretendenta paša ieskatiem, kas varētu palīdzēt izvērtēt
pieteikumu);
3.2.2. intervijas rezultāti.
3.3. Stipendijas konkursam pretendenti piesakās, aizpildot noteikta parauga pieteikuma
veidlapu, kura publicēta Nodibinājuma mājas lapā http://www.videsinstituts.lv/.
4. Stipendijas laikposms
4.1. Stipendija tiek piešķirta kā vienreizēja izmaksa vai kā ik mēneša maksājums konkrēta
pētījuma, radoša projekta vai mākslas darba radīšanas laikā.

4.2.

Tās laiku, izvērtējot attiecīgā darba radīšanai vai veikšanai nepieciešamo termiņu,
nosaka Nodibinājuma valde.

5. Stipendijas apmērs un tās izmaksas kārtība
5.1. Vienam stipendiātam piešķirtās stipendijas apmēru nosaka Nodibinājuma valde,
izvērtējot stipendijas pretendentu pieteikumus un nozaru ekspertu atzinumus.
5.2. Stipendijas izmaksu veic Nodibinājums saskaņā ar valdes lēmumu par stipendijas
piešķiršanu.
5.3. Stipendiju izmaksā, to pārskaitot uz stipendiāta bankas norēķinu kontu.
6. Stipendijas finansēšanas avoti
6.1. Ziedojumi, kurus stipendijas fondam nodrošina fiziskās un juridiskās personas.
6.2. Ienākumi no sava īpašuma pārvaldīšanas.
6.3. Citi normatīvos aktos paredzētie finansēšanas avoti.

