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● Seminārs Kuldīgā 8.02.2013. 



Projektu konkursi, iesniedzēji, 
ierobežojumi projektu 

iesniegšanai 
● VKKF organizē kultūras projektu konkursus 4 

reizes gadā 
● Projektu grafiks tiek apstiprināts tekošajam 

kalendārajam gadam un katru gadu var 
mainīties 

● Grafiks atrodams mājas lapā internetā                            

www.kkf.lv 



Konkursa nosacījumi 

● Konkursā var piedalīties FIZISKAS un 
JURIDISKAS PERSONAS ar neierobežotu 
projektu skaitu jebkurā VKKF nozarē  

● Var iesniegt vairākus projektus vienā nozarē, 
jārēķinās –šie projekti konkurē savā starpā 
 

● NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST IESNIEGT 
IDENTISKUS PROJEKTUS VAIRĀKĀS 
NOZARĒS - PROJEKTI NETIKS IZSKATĪTI 



Fizisku un juridisku  personu atšķirības 
finansējuma pieprasījumam 

● Fiziskas personas 
var pretendēt 

● - uz mācību 
stipendijas 
saņemšanu 

● - stipendijas 
saņemšanu 
radošam darbam 

● Juridiskas 
personas var 
pretendēt 

● - uz projekta 
finansējumu (projekta 
materiālo izmaksu 
segšanu) 

● Radošā brauciena 
izmaksu segšanu 



Kultūras Mantojuma nozares iesniegto projektu dinamika 

● Iesniegto projektu veidi 
fiziskām personām: 
 

● Stipendijas pētniecībai un 
manuskriptu sagatavošanai 

● Stipendijas priekšmetu un 
objektu restaurācijai un 
konservāciujai 

● Stipendijas apmācībām un 
pieredzes apmaiņai 

● Mācību stipendijas 

● Iesniegto projektu veidi 
juridiskām personām: 
 

● Vēsturisko ēku izpēte un mākslinieciskā 
inventarizācija (pilis,muižas,tautas 
celtniecības būves) 

● Vēsturisko ēku 
restaurācija,konservācija,glābšana 

● Sakrālo objektu restaurācija un glābšana 
(ērģeles,altāri,svētbildes,ikonostasi,figūras,
vitrāžas) 

● Muzeju priekšmetu restaurācija un 
sagatavošana eksponēšanai 

● Izdevējdarbības projekti 
(monogrāfijas,mākslas albumi,zinātniski 
raksti) 

● Nozares popularizēšanas pasākumi un 
speciālistu piedalīšanās semināros un 
pieredzes apmaiņā 

 



Projekta iesniegšana 

● GALVENAIS-PROJEKTS ir 
JĀIESNIEDZ 

● PA PASTU 
● PERSONĪGI 
● Svarīgi atcerēties, ka projekts ir kā secīgu 

pasākumu kopa, kas veicama noteiktā 
laika posmā ar noteiktu finansējumu lai 
sasniegtu MĒRĶI vai IDEJU  



Projekta noformējums un saturs 

● Projekti iesniedzami vienā eksemplārā, 
latviešu valodā uz A4 formāta lapām, 
nebrošēti un nelaminēti 

● Uzmanību-nevajag sarežģīt vienkāršas lietas 
● Uzmanību-noformējums izsaka Jūsu 

attieksmi  
● Ja projekts turpinās jāmin piešķirtās 

summas un jāpievieno apraksts par 
paveikto  

● Jāņem vērā-ekspertu komisijas kuras 
vērtēs Jūsu projektu mainās katru gadu 



Projektā jāietver 

● pieteikuma veidlapa (vienīgais notektas apstiprinātas formas 
dokuments)atrodams www.kkf.lv 

● projekta apraksts (brīvā formā iekļaujot atbildes uz jautājumiem) 
● ( kas tiks darits,kapēc tiks darīts,kas darīs,kas iegūs) 
● tāme un tās pamatojums (aktualizēt un pārbaudīt nodokļu 

pareizību) 
● projekta vadītāja autobiogrāfija vai CV 
● Vizuālais materiāls,iepriekšējās izpētes vai uzmērījumi 
● Iesniedzot projektu atkārtoti atskaite par jau paveikto par KKF 

piešķirtajiem līdzekļiem un projekta attīstības laikā un telpā 
 

● Ja rodas šaubas vienmēr labāk konsultēties ar kuratoru 



Pieteikuma veidlapa 

● UZMANĪBU-pieteikuma veidlapa ir noteiktas 
formas un nevar tikt patvaļīgi izmainīta 

● Jābūt aizpildītiem visiem prasītajiem laukiem 
● Juridiskai personai projekta pieteikums 

jāapliecina ar zīmoga nospiedumu un 
iestādes vadītāja parakstu 

 
 

● Projekta vadītāja paraksts atrodas labajā apakšējā 
veidlapas malā pie datuma 



Projekta apraksts 

● UZMANĪBU-galvenais ir IDEJA  
● Projekta aprakstu nosaka projekta 

specifika 
 

● Galvenais uzsvars projekta aprakstā jāliek 
uz problēmu un tad jāmeklē ceļi kā šo 
problēmu risināt 

● Projekta aprakstā obligāti jāietver projekta 
nepieciešamības pamatojums,informācija 
par projekta ilgtermiņa un īstermiņa mērķi 
un uzdevumiem, darbības programma, 
paredzamie rezultāti 



Galvenās kļudas un nepilnības iesniedzot Kultūras 
Mantojuma projektu 

● Aprakstā nav skaidri izklāstīta projekta ideja,rakstītais 
neatbils tāmes izmaksām (aprakstā glābšana-tāmē datora 
iegāde) 

● Tāme sastādīta nepareizi,nodokļi neatbilst aktuālajai 
likumdošanai,matemātiskas kļūdas 

● Netiek minēti darbu veicēji un netiek apliecināta darbu 
veicēju kvalifikācija (restauratora apliecība u.c.) 

● Netiek pievienots projekta vadītāja CV 
● Izdevējdarbības projektiem netiek pievienota 

priekškalkulācija un vienošanās protokols ar autoru vai 
tulkotāju,netiek pievienota manuskripta daļa vai satura 
rādītājs 
 



VKKF nepieņem un neatbalsta 

● Projektus, kas neatbilst konkursa nolikuma 
prasībām un noteiktajiem mērķiem 

● Projektus, kas netiek iesniegti projektu 
konkursa grafikā noteiktajā termiņā 

● Projektus, kas jau ir realizēti līdz projektu 
konkursa noslēgumam 

● PROJEKTUS, KURU IESNIEDZĒJI NAV 
NOKĀRTOJUŠI LĪDZŠINĒJĀS SAISTĪBAS 
AR VKKF 

● Uzmanību-atskaišu parādnieki 



2012.gadā iesniegto un atbalstīto projektu dinamika 
 

VKKF 2012. KOPĀ 

Iesniegto 

projektu 

skaits 

Iesniegto 

projektu 

pieprasītais 

finansējums Ls 

Atbalstīto 

projektu 

skaits 

Atbalstīto 

projektu 

finansējum

s Ls % 

Literatūras projektiem 453 1276875,9 253 386461             30,27     

Mūzikas un dejas mākslas projektiem 511 1281352,25 342 243922             19,04     

Teātra mākslas projektiem 307 927615,67 180 180875             19,50     

Filmu mākslas projektiem 270 993430,53 183 215434             21,69     

Vizuālās mākslas projektiem 413 1172019,56 243 215489             18,39     

Kultūras mantojuma projektiem 549 1237974,61 277 217434             17,64     
Tradicionālās kultūras projektiem 248 411059,99 127 96519             23,48     

Dizaina un arhitektūras projektiem 118 353315,79 90 115166             32,60     

Starpdisciplināri projekti 163 673592,41 69 95459             14,17     

kopā 3032 8327236,71 1764 1767717             21,23     



KKF finansējum 2008-2012.gads 

KKF Projektu statistiks 2008-2012 

Projekti Gads 2008 Gads 2009 Gads 2010 Gads 2011 Gads 2012 

Nozare 

iesniegto 
projektu 
pieprasītais 
finansējums 

atbalstītie 
projekti 
finansējums 

iesniegto projektu 
pieprasītais 
finansējums 

atbalstītie projekti 
finansējums 

iesniegto 
projektu 
pieprasītais 
finansējums 

atbalstītie 
projekti 
finansējums 

iesniegto projektu 
pieprasītais 
finansējums 

atbalstītie 
projekti 
finansējums 

iesniegto projektu 
pieprasītais 
finansējums 

atbalstītie 
projekti 
finansējums 

Literatūras projektiem 769226 224870 805191 165693 858629 166857 859905 183088 1276875 379224 

Mūzikas un dejas mākslas projektiem 1542610 349400 1274663 271239 1115855 228487 1195881 239109 1281352 243622 

Teātra mākslas projektiem 985670 274905 747271 141226 729668 95924 667300 160806 927615 180875 

Filmu mākslas projektiem 1378772 416512 1314552 263350 1136426 239335 1046603 242778 993430 215434 

Vizuālās mākslas projektiem 1750873 385483 1131807 298540 987833 206622 1050799 211049 1172019 214434 

Kultūras mantojuma projektiem 2165905 353275 1217029 349861 1278578 237622 992452 272636 1237974 217434 

Tradicionālās kultūras projektiem 593022 148559 312457 85945 449810 62230 472411 95301 411059 96519 

Starpnozares projektiem 2881383 614853 2031774 444849 473518 96093 0 0 0 0 

Starpdisciplināri projekti 0 0 0 0 447478 83558 641737 95334 673592 95334 

Dizaina un arhitektūras projektiem 0 0 0 0 473234 82299 566035 100344 353315 114916 

12067461 2767857 8834744 2020703 7951029 1499027 7493123 1600445 8327231 1757792 



ADRESE 

Vīlandes iela 3., 3. stāvs 

Rīga, LV-1010 

 
telefons 

7503177 


