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Vidzemes kultūras programma 2021  

Projektu konkursā pieejamais finansējums 

141 000,00 eiro 
• Finansē  

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” 

un Valsts kultūrkapitāla fonds 

• Uzrauga  

 Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) 

• Īsteno 

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) 
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Vidzemes kultūras programmas 

(VKP) 2021 mērķis 

Nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un 

kvalitatīvu kultūras procesu un tā 

pieejamību Vidzemē, saglabājot 

un attīstot 

Vidzemes kultūrvēsturiskajam novadam 

raksturīgās vērtības, tradīcijas un 

kultūrvidi, kā arī veicinot jaunradi.  
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VKP 2021 prioritātes (1) 
 

 

Bērnu un jauniešu kvalitatīva iesaiste 

kultūras procesos, izglītība, 

dalība amatiermākslas kolektīvos, 

brīvprātīgais darbs, interaktīvas 

nodarbības u.c. 
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VKP 2021 prioritātes (2) 
  

Vidzemes reģiona vienotais kultūras un dabas 

mantojums, unikālās kultūrvides saglabāšana, 

vietējo kopienu attīstība. Nemateriālā un materiālā 

kultūras un dabas mantojuma sintēze, 

kultūrainavas izpēte, saglabāšana un 

popularizēšana.  

* Tradicionālo zināšanu un amata prasmju 

dokumentēšana, izpēte, praktizēšana, 

popularizēšana un pārnese. 
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VKP 2021 prioritātes (3) 
 

Profesionālās nacionālās un 

starptautiskās mākslas un kultūras 

pieejamība Vidzemē - teātra izrādes, 

mūzikas koncerti, mākslas izstādes, 

filmas u.c., radoša sadarbība ar 

profesionāļiem, būtiski veicinot izpratni 

par profesionālo mākslu reģionos, 

tikšanās ar autoriem, māksliniekiem.   
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VKP 2021 prioritātes (4) 
 

Kultūras jaunrade - radošās 

aktivitātes, inovatīvu kultūras produktu 

un pakalpojumu radīšana,  radošās 

industrijas - amatniecība un dizains.  
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Projektu iesniedzēji  

var būt TIKAI juridiskas personas 

 Juridiskas personas ir personas, kas reģistrētas 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā 

kā patstāvīgas vienības ar nodokļu 

maksātāja reģistrācijas numuru. Fiziskas 

personas, kas reģistrētas Latvijas Republikas 

Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskas 

darbības veicējas, šī Nolikuma izpratnē nav 

atzīstamas par juridiskām personām. 
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SVARĪGI! 

• Projektu pieteikumus var iesniegt ikviena 

organizācija, kas savas ieceres īsteno 

Vidzemes kultūrvēsturiskajā novadā, ne 

tikai Vidzemes plānošanas reģiona 

teritorijā! 

• Kultūras programmas projektu konkursā 

var piedalīties ar neierobežotu projektu 

skaitu. 
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VKP 2021 projektu laika grafiks 

• 2.marts – 31.marts projektu pieteikumi 

• līdz 8.aprīlim projektu izskatīšana 

• 9.aprīlis – 25.aprīlis ekspertu vērtēšana, 

sabiedrības balsojums,  

• 26.aprīlis – 30.aprīlis – ekspertu sēde 

• aprīļa beigas VKKF padomes sēde 

• 5.maijs – rezultātu izziņošana 

• 5.maijs – 15.decembris projektu īstenošana 
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VKP 2021 attiecināmās izmaksas 

Kultūras programmas ietvaros nav 

noteikta minimālā izmaksu summa, 

bet ir noteikta maksimālā 

projekta attiecināmo izmaksu summa. 

Maksimālā projekta summa vienam 

projektam noteikta ne vairāk kā 5% 

(7050,00 EUR) no kopējā VKP 

konkursā pieejamā finansējuma 
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VKP 2021 projektu iesniegšana (I) 

• Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš 

līdz  2021. gada 31. martam plkst. 17:00  
 

► Projekta pieteikumu saskaņā ar VPR noteiktiem 

termiņiem var iesniegt: tikai elektroniskajā 

projektu pieteikumu 

formā vietnē balso.vidzeme.lv. līdz konkursa 

beigu termiņam. Projektu pēdējā iesniegšanas 

dienā konsultācijas par iesniegšanu vairs netiek 

veiktas.  
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VKP 2021 projektu iesniegšana (II) 
 balso.vidzeme.lv   
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VKP 2021 projektu iesniegšana (III) 
 balso.vidzeme.lv   

apstiprinot identitāti ar www.latvija.lv 

autentifikācijas līdzekļiem 
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Projekta pieteikums 
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Projekta pieteikuma sastāvdaļas (I) 
• Projekta nosaukums (max 100 rakstzīmes). Publicējama informācija.  

• Projekta pieteicējs (nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā un faktiskā 

adrese, tālrunis, e pasts, bankas rekvizīti). Publicējama informācija.   
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Projekta melnraksts 
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Projekta obligātās sastāvdaļas 
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Projekta pieteikuma sastāvdaļas (II) 

• Projekta vadītājs (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e pasts). CV 

pievienojams atsevišķā dokumentā.  

 Projekta vadītājs organizē un atbild par projekta gaitu, ir lietas kursā par 

projekta notikumiem, kalendāro grafiku un atskaites sagatavošanu, ir 

galvenā kontaktpersona saziņai ar VKP administratoru.   

  



20 Projekta pieteikuma sastāvdaļas (III) 

• Projekta kopsavilkums (max 1500 

rakstzīmes). Projekta apraksts, kas ļauj 

iepazīties ar projektu un tā sasniedzamajiem 

rezultātiem kopumā. Publicējama 

informācija.   

 



21 Projekta pieteikuma sastāvdaļas (IV) 

• Projekta mērķis (max 500 rakstzīmes). 

Publicējama informācija.  

Kāpēc nepieciešams īstenot tieši šo projektu.   

• Projekta uzdevumi (max 2000 rakstzīmes). 

Publicējama informācija  

Kas jādara, lai īstenotu projektu un sasniegtu 

rezultātu.   

 



22 Projekta pieteikuma sastāvdaļas (V) 

• Projekta galaprodukts. Publicējama 

informācija.  

 



23 Projekta pieteikuma sastāvdaļas (VI) 

• iesniedzot ar izdevējdarbību saistītus 

projektus, jāpievieno – nodomu protokols vai 

līgums starp izdevniecību un 

autoru/sastādītāju, 

tipogrāfijas priekškalkulācija vai tāme, kā arī 

manuskripts vai tā daļa;  



24 Projekta pieteikuma sastāvdaļas (VII) 

• iesniedzot ar interneta mājaslapas izveidi 

vai pārveidošanu saistītus projektus, 

jāpievieno detalizēts mājaslapas struktūras 

apraksts un informācija par tās saturu un 

apjomu, uzturēšanas plānu pēc projekta 

beigām;  



25 Projekta pieteikuma sastāvdaļas (VIII) 

• iesniedzot projektus, kas paredz semināru, 

darbnīcu, meistarklašu vai citu izglītojošu 

pasākumu  organizēšanu, jāpievieno visu 

projektā minēto lektoru / pasniedzēju 

autobiogrāfijas (CV), kā arī apstiprinājums 

par dalību projektā (aizpildāms 

apliecinājums pievienots kā atsevišķs 

dokuments pielikums Nr. 2);  

 



26 Projekta pieteikuma sastāvdaļas (IX) 

• iesniedzot projektus, kas paredz koncertu, 

izrāžu vai citu kultūras pasākumu 

organizēšanu sadarbības partnera norises 

vietā, jāpievieno apliecinājums no sadarbības 

iestādes (koncertzāles, izglītības iestādes), 

kā arī koncerta vai pasākuma programma;   

 



27 Projekta pieteikuma sastāvdaļas (X) 

  

• iesniedzot projektus, kas tiek īstenoti ik gadu 

(nometnes, festivāli, pasākumi), jāpievieno 

apraksts par pasākuma izaugsmi, ilgtermiņa 

ietekmi un jauninājumiem projekta ietvaros.  

 



28 Projekta pieteikuma sastāvdaļas (XI) 
  

• Projekta komanda (personas, kas aktīvi 

darbosies, lai īstenotu projektu 

administratīvi);  

• Eksperti, mākslinieki, konsultanti 

(personas, kas piedalās projekta īstenošanā 

saturiski). Jāpievieno katras personas CV un 

parakstīts apliecinājums par dalību 

(aizpildāms apliecinājums pievienots kā 

atsevišķs dokuments pielikums Nr. 2);  

 



29 Projekta pieteikuma sastāvdaļas (XII) 

   

• Dalībnieki, t.sk. brīvprātīgie (max 500 

rakstzīmes);  

• Ieguvēji jeb mērķauditorija (kas gūs labumu 

no šī projekta īstenošanas) (max 500 

rakstzīmes). Publicējama informācija.  

 



30 Projekta pieteikuma sastāvdaļas (XIII) 

   

• Projekta pieteicēja spēja realizēt projektu 

(max 2000 rakstzīmes).  

• Projekta publicitāte (max 1500 rakstzīmes). 

Kur, kā, cik daudz un cik bieži plānots 

informēt par projekta notikumiem.   

• Projekta rezultāti (max 2000 rakstzīmes). Kas 

tiks sasniegts/ izdarīts projekta rezultātā, 

skaitliskie un kvalitatīvie rādītāji.   

 



31 

Projekta publicitāte: aprakstiet, kā projekta gaita un 

sasniegtie rezultāti tiks atspoguļoti plašsaziņas 

līdzekļos.  

Atcerieties, ka projekta atbalsta gadījumā būs 

saistošs līguma punkts Nr. 9.: 
….Norāde par VPR un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu konkrētajam 

Projektam Finansējuma Saņēmējam ir jāiekļauj visos ar Projektu saistītos 

paziņojumos un reklāmās….. Visa veida iespieddarbos ….jābūt norādei un 

logo, kas liecina par Vidzemes plānošanas reģiona, Latvijas Valsts meži un 

Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu... 

Projekta pieteikuma sastāvdaļas (XIV) 



32 Projekta pieteikuma sastāvdaļas (XV) 

Projekta budžets.  

• kopējo tāmi sastāda EUR,  

• Projekta tāmes summa (no VKP pieprasītais 

finansējums) nedrīkst pārsniegt 5% no VKP 

konkursa pieejamā finansējuma. Publicējama 

informācija;  

• Iespējamais līdzfinansējums, ja tāds 

paredzēts. Publicējama informācija.    

 



33 Projekta pieteikuma sastāvdaļas (XVI) 

Projekta budžets.  

   

 



34 Projekta pieteikuma sastāvdaļas (XVII) 

Projekta budžets.  

   

 



35 Projekta pieteikuma sastāvdaļas (XVIII) 

• Viena fotogrāfija vai attēls, kas raksturo projektu. Publicējama 

informācija.   

• Projekta pieteicējs apliecina fotogrāfijas vai attēla autoru.  

 

 



36 Projekta pieteikuma sastāvdaļas (XIX) 

• Paraksta tiesīgās personas apliecinājums 

(pievienots kā atsevišķs pielikums Nr.3.): 

► ka, projekta pieteikumā sniegtā informācija ir 

patiesa un, ka organizācija/ iestāde ir gatava 

realizēt aprakstīto projektu, ja tiks saņemts 

atbalsts.  

► ka piekrītu projekta publicējamo sadaļu 

pieejamībai sabiedrības balsojumam  
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Pārbaudiet, KURAM projekta 

pieteicēja organizācijā  ir paraksta 

tiesības! 
  

 

Projekta pieteikumu, vēlāk arī līgumu 

(projekta apstiprināšanas gadījumā)  

var parakstīt tikai organizācijas 

paraksttiesīgā persona 



38 Projekta pieteikuma sastāvdaļas (XVIII) 
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Lūdzu neatlieciet projekta 

iesniegšanu uz pēdējo brīdi! 
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Projekta ilgums 

• Projektu prognozējamais uzsākšanas laiks no 

2021. gada 5. maija; 

• Projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2021. 

gada 15. decembrim 

 

Plānojot projekta ilgumu, neaizmirstiet ņemt 

vērā pasākumu plānošanai paredzēto laiku, 

projektu atskaišu sagatavošanas ilgumu u.c. 



VKP 2021 projektu vērtēšana 
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Administratīvā vērtēšana  

(veic VPR) 

• projekta iesniegums iesniegts noteiktajā 

termiņā; 

• projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un 

sagatavots atbilstoši noteiktajām prasībām; 

• projekta kopējā tāme ir aritmētiski pareiza; 
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Sabiedrības balsojums 
• Sabiedrības balsojums –  vietnē balso.vidzeme.lv; 

• Norises laiks: 2021. gada 9. aprīlis līdz 25. aprīlis; 

• Balsojums: 

• tikai par trim projektiem (par katru vienu reizi); 

• apstiprinot identitāti ar www.latvija.lv autentifikācijas 

līdzekļiem; 

 

Ar sabiedrības balsojuma rezultātiem tiks iepazīstināta apstiprinātā 

Vidzemes kultūras programmas 2021 ekspertu komisija 
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Kvalitatīvā vērtēšana  

• Projekta pieteikumā skaidri formulēta ideja, mērķis, uzdevumi, 

mērķauditorija, strukturēti izklāstīta realizācijas gaita un 

sasniedzamie rezultāti. Projekts atbilst projektu konkursa mērķim un 

prioritātēm. 

• Atbalsta pretendentam ir atbilstošas spējas un pieredze projekta 

realizēšanā. Projekta vadītājam ir atbilstoša izglītība, pieredze un 

kompetence. 

• Projekta tāme ir precīza un pamatota, izmaksas ir reālas. Tāme 

atbilst projekta mērķos un uzdevumos paredzētā veikšanai. 

• Sabiedrība ir ieinteresēta un var līdzdarboties projekta īstenošanā. 

• Projekts ir unikāls iesniegto projektu kontekstā. 
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Kvalitatīvā vērtēšana  

   Ekspertu komisija, atbalstot konkrētu projektu, 

nedrīkst samazināt kopējo pieprasīto projekta 

attiecināmo izmaksu summas apjomu vairāk kā 

par 30%. Atbalsta apjoms nedrīkst būt mazāks kā 

70 % no kopējās projekta attiecināmo izmaksu 

summas   
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Ekspertu komisija VKP 2021 

• Trīs VPR izvirzīti pārstāvji 

Lienīte Priedāja – Klepere, Ināra Blūma, 

Inese Roze; 

 

• Divi VKKF izvirzīti pārstāvji: 

Daiga Šiliņa, + VKKF pārstāvis 

 

• Viens a/s „Latvijas valsts meži” pārstāvis  

Tomass Kotovičs 

 

 



VKP 2021 projektu ieviešana 
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Projektu ieviešana (I) 

• Konkursa rezultāti - 2021. gada 5.maijā 

 

• Līgumu slēgšana  - līdz 2021. gada 5. jūnijam 

 

• Slēdzot līgumu (pielikums Nr. 3), jāiesniedz 

precizēta tāme par piešķirto finansējumu 

(tāmē drīkst būt uzrādītas tikai projekta 

pieteikumā norādītās pozīcijas, ne lielākā apmērā 

par prasīto projekta pieteikumā) 
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Projektu ieviešana (II) 

• Pēc līguma noslēgšanas finansējuma 

saņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz RĒĶINS 

Vidzemes plānošanas reģiona administrācijā; 

 

• Ja projekta īstenošanas gaitā nepieciešams 

izdarīt izmaiņas kādā no līgumam pievienotās 

tāmes pozīcijām (izmaiņas, kas sastāda vairāk 

nekā 25% no vienas tāmes pozīcijas), tas ir 

savlaikus un rakstiski jāsaskaņo ar Vidzemes 

plānošanas reģionu. 
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Projektu ieviešana (III) 

• Informācija (preses relīze, publikācija) par 

gaidāmajām projekta aktivitātēm un rezultātiem 

savlaikus jāiesniedz VPR publicēšanai mājas 

lapās  www.vidzeme.lv un www.kkf.lv;  

• Visos ar projektu saistītos paziņojumos un 

reklāmās gan masu medijos, gan publiskajās 

runās jāiekļauj norāde par VPR, LVM un VKKF 

atbalstu konkrētajam projektam. Visa veida 

iespieddarbos (grāmatās, periodikas izdevumos, 

bukletos u.c.) arī jābūt norādei un logo.    

 

http://www.vidzeme.lv/
http://www.kkf.lv/
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Atskaites 

• Satura un finansu atskaite (pielikums Nr.4) 

jāiesniedz ne vēlāk kā 3 nedēļu laikā pēc 

projekta īstenošanas beigu termiņa par 

visu saņemto finansējumu;  

 

• Finansējuma saņēmējam ir jāiesniedz 

VPR vismaz 3  bezmaksas eksemplāri 

no atbalstītā izdevuma (grāmatas, albuma, 

kataloga, bukleta, periodiskā izdevuma, CD u.c.) 
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Atskaites dokumentācija 
Atskaitei nav nepieciešams pievienot 

grāmatvedības dokumentu kopijas, taču tām ir 

jābūt pieejamām, atbilstoši projekta finansējuma 

līguma punktam 8.7., proti, finansējuma saņēmējs 

apņemas:  
….. operatīvās revīzijas gadījumā, pēc  VPR pieprasījuma, bet ne vēlāk, kā 

piecu darbdienu laikā, uzrādīt VPR pilnvarotiem pārstāvjiem visu ar 

Projektu saistīto dokumentāciju (izdevumus attaisnojošus dokumentus par 

līdzekļu izlietojumu, lēmumus par Finansējuma izlietojumu u.c.);   
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Lai izdodas! 

• 1) Pats galvenais - rūpīgi iepazīstiet Vidzemes 

kultūras programmas 2021 projektu konkursa 

NOLIKUMU un projekta pieteikumu sagatavojiet 

atbilstoši tam! 

• 2) Atcerieties – piedalīšanās kultūras projektu 

konkursā ir IESPĒJA, nevis garantija finansējuma 

saņemšanai! 
 

2020. gadā no 149 projektu pieteikuma par kopējo summu 

637373,67 EUR, atbalstu guva 69 projekti, sadalot realizācijai 

143000,00 EUR 
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Citas VKKF 

mērķprogrammas un 

projektu konkursi 
 

www.kkf.lv 
 

  

http://www.kkf.lv/
http://www.kkf.lv/


 

ZVANIET, RAKSTIET, JAUTĀJIET! 
  

dace.laiva@vidzeme.lv 
25670756 

 
Vidzeme – ceļš ved augšup! 

www.vidzeme.lv  
 
 

mailto:dace.laiva@vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/

