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Sabiedrības līdzdalība kultūras 
projektos Vidzemē

Vidzemes plānošanas reģions



Kultūra un radošas 
industrijas – viena no 
Vidzemes viedās 
specializācijas jomām

VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2030



Vidzemes attīstības prioritātes
VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2015 - 2020

Ilgtermiņa 
prioritāte 

Vidēja termiņa prioritātes Rīcību virzieni

Vietu pievilcība

Aktīva pilsoniskā 
līdzdalība un iesaistoša 
kultūrvide

Veidot stipras un vienotas 
kopienas.

Veicināt iedzīvotāju 
iesaistīšanos kultūras un 
sabiedriskajos procesos.

Ilgtspējīga un pievilcīga 
dzīves vide

Saglabāt un attīstīt reģiona 
kultūras un dabas kapitālu.



Vidzemes kultūras programma (VKP)

VPR izstrādāts konkurss par finansējumu kultūras projektu īstenošanai 
kultūrvēsturiskā Vidzemes novada teritorijā

Nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu
kultūras procesu un tā pieejamību Vidzemē, 

saglabājot un attīstot Vidzemes novadam raksturīgās 
vērtības, tradīcijas un kultūrvidi 

VKP Mērķis



VKP projektu pieteikumi



VKP projektu pieteikumi



VKP atbalstītajos projektos iesaistīto 
dalībnieku skaits

2018 2019 2020

Atbalstīto projektu 
skaits

59 58 69

Realizēto aktivitāšu 
skaits

339 280 261

Iesaistīto dalībnieku 
skaits

40000 35320 21650



Sabiedrības iesaistes un līdzdalības
modelis VKP 2020 īstenošanā

1. posms

Sabiedrības 
aptauja par 

svarīgākajām 
prioritātēm, kas 

iekļaujamas VKP

2.posms 

Balsošanas 
platformas un 
balsošanas 

noteikumu izstrāde  

3.posms

Publicitātes 
kampaņa

4.posms

Projekta pieteikumu 
iesniegšana

5.posms

Sabiedrības balsojums 

6.posms

VKP ekspertu komisijas 
vērtējums un uzvarētāju 

izziņošana

7.posms

Projektu īstenošana 



Sabiedrības aptauja par svarīgākajām 
VKP 2020 un 2021 prioritātēm



Sabiedrības aptaujas rezultāti par VKP 
2021 svarīgākajām prioritātēm



Balsošanas platforma 
balso.vidzeme.lv

Balsošanas platforma -
IT risinājums, 
nodrošinot leģitīmu 
sabiedrības balsojumu

Identitātes 
apstiprinājums ar 
www.latvija.lv 
autentifikācijas 
līdzekļiem

https://balso.vidzeme.lv/noteikumi


Sabiedrības balsojums par 
iesniegtajiem VKP projektiem (I)

• 149 - iesniegto 

pieteikumu skaits

• 637 tk. EUR -

kopējā pieprasītā 

finansējuma 

summa 

• 143 tk. EUR -

2020 budžets



Sabiedrības balsojums par 
iesniegtajiem VKP projektiem (II)

Balsojuma norises laiks
8.-23.04.2020. (divas nedēļas)

Balsojuma rezultāti:
• kopējais balsu skaits (12364)
• balsotāju skaits - cilvēki (8925)
• katram balsotājam bija iespēja balsot par 1-3 dažādiem 

projektiem

• VKP ekspertu komisija izvērtēja un apstiprināja 69 projektus, 
piešķirot pieejamo finansējumu 143 tk. EUR

.



Sabiedrības balsojuma rezultāti

Informācija par iegūto balsu skaitu un projekta 

statusu atspoguļota balsošanas vietnē, pie katra 

no iesniegtajiem projektu pieteikuma aprakstiem



• Iesaistot sabiedrību lēmumu pieņemšanā, ir panākta daudz 
plašāka Vidzemes kultūras programmas publicitāte

• Veicināta sabiedrības iesaiste vietējās norisēs

• Pretendenti ir atbildīgāki par pieteikumā sniegto informāciju, kas 
kļuvusi publiski pieejama

• Jāuzlabo projektu iniciatīvu iesniegšanas procedūra, padarot to 
pieejamāku un vienkāršāku

Secinājumi 



Elektroniska 
projektu 
pieteikumu 
veidlapa

Vidzemes kultūras programma 2021 



Vidzeme – ceļš ved augšup!
www.vidzeme.lv

Lienīte Priedāja-Klepere
lienite.priedaja@vidzeme.lv

http://www.vidzeme.lv/
mailto:lienite.prieda@vidzeme.lv

