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PĒTĪJUMS
Zemgales pašvaldību un to institūciju vajadzības kultūras
attīstības jomā

Zemgales plānošanas reģions Eiropas Sociālā Fonda projekta "Zemgales reģiona
līdzdalība Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā
kultūras, sociālās iekļaušanas un reģionālās attīstības jomā" ietvaros veica pētījumu par
pašvaldību un to institūciju vajadzībām kultūras attīstības jomā.
Pētījuma mērķis - identificēt pašvaldību vajadzības reģionālās attīstības jomā un saskaľot
tās ar teritoriālās sadarbības programmu konkursos piedāvātajām iespējām.
Pētījums balstīts uz Zemgales pašvaldību un to iestāžu aptauju internetā, kā arī kultūras darba
organizatoru darba grupu norises laikā identificētajām pašvaldību vajadzībām.
Pētījumā aptvertās teritorijas
Aizkraukles novads, Aknīstes novads, Auces novads, Bauskas novads, Dobeles
novads, Iecavas novads, Jelgavas novads, Neretas novads, Ozolnieku novads, Pļaviľu
novads, Rundāles novads, Salas novads, Skrīveru novads, Tērvetes novads, Vecumnieku
novads, Viesītes novads, Jaunjelgavas novads, Jēkabpils novads, Krustpils novads, Kokneses
novads, Jēkabpils pilsēta, Jelgavas pilsēta.
Pētījuma ietvaros veicamie uzdevumi:
1. Noorganizēt 5 Kultūras darba organizatoru darba grupas – diskusijas pašvaldību
vajadzību apzināšanai kultūras jomā;
2. Identificēt un analizēt galvenās pašvaldību vajadzības kultūras attīstības jomā;
3. Pašvaldību vajadzību apkopošana un sistematizēšana;
4. Iespējamo risinājumu izstrādāšana, saskaľojot ar programmu konkursos piedāvātajām
iespējām.

Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
Par materiāla saturu atbild ZPR kultūras speciāliste Ilva Kalnāja un Zemgales Plānošanas reģions
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Kultūras attīstība
Zemgales reģiona pašvaldību izteiktās vajadzības kultūras jomā:
Vajadzību jomas:
Materiāltehniskās bāzes uzlabošana
Infrastruktūras uzlabošana - nepiemērotu vai nolietotu ēku, telpu renovācija,
remonts jaunas kultūras infrastruktūras izveide;
Kultūrvēsturisko objektu atjaunošana;
Tālākizglītības semināri, pieredzes apmaiņas pasākumi;
Kultūras pasākumi, festivāli,
Nemateriālā kultūras mantojuma attīstīšana,
Citas.

Materiāltehniskās bāzes uzlabošana
Mūzikas instrumentu, aprīkojuma iegāde;
Lielas ietilpības datoru iegāde
Skaľu un gaismas aparatūras iegāde;
Krēslu iegāde kultūras namiem;
Tērpu iegāde amatiermāksas kolektīviem u.c
Mediatēkas izveide Jēkabpils galvenajā bibliotēkā;
Kultūras nama nepieciešami jauni krēsli, jo vecie ir bojāti un neērti utt.
Svitenes Saieta nama aprīkojums;
Pārvietojamas skatuves iegāde.

Infrastruktūra
Kultūras nama celtniecība Aknīstē
Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
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Brīvdabas estrādes uzcelšana un iekārtošana pagastā;
Ēku renovācijas, remonti, aparatūras, iekārtu iegāde, infrastruktūras uzlabojumi;
Nodrošināt Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem apstākļus kvalitatīvas mākslas
pieejamībai vēsturiskā vidē;
Radīt apstākļus kvalitatīvu, mūsdienu prasībām atbilstošu muzeja ekspozīciju
veidošanai;
Pilsētas kultūras iestāžu un bibliotēku infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes
uzlabošana;
Ēkai nepieciešams kapitālais remonts, materiāli tehniskais nodrošinājums
kvalitatīvu pasākumu rīkošanai, papildus finansējums starptautisku festivālu
rīkošanai;
Zemgales kultūras un kultūrizglītības centra izveidei - koncertzāle, izstāžu zāle,
multimediju centrs;
Pasta salas labiekārtošana - Izveidot Jelgavas stacionāro festivālu parku, kur būtu
pastāvīgas brīvdabas skulptūru un dažādu kinētisko objektu ekspozīcijas;
Pļavas (Lielupes labais krasts) labiekārtošana - Izveidot pļavā pretī Jelgavas pilij
zemo dārzu un skatu laukumu uz Jelgavas pili;
Jelgavas K/n fasādes renovācija, t.sk. teātra mēģinājuma telpas, tērpu noliktavas,
teātra kamerzāle ar skatuvi;
Jelgavas cietuma transformācija, piemērošana kultūras procesiem un norisēm;
Laikmetīgās mākslas centra izveide - laikmetīgās mākslas attīstības reģionā
veicināšana, popularizēšana.
Ēku siltināšana,
Mākslas, mūzikas skolu, kultūras namu, muzeju ēku un telpu remontsrekonstrukcija, telpu pielāgošana un paplašināšana
Pašvaldībai nepieciešams daudzfunkcionāls kultūras un sporta centrs kultūras
attīstībai,
Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
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Dobelē un Jelgavā nepieciešami nopietni ieguldījumi kultūras organizāciju (NVO)
izmantoto ēku siltināšanai un rekonstrukcijai, lai dalībnieki varētu veikt
nodarbības siltās telpās rudens, ziemas un pavasara mēnešos un arī pietiekami
plašās
Kultūrvēsturisko objektu atjaunošana
Sociālekonomiski nozīmīga kultūrvēsturiska objekta - Krustpils pils atjaunošana
un saglabāšana. Atjaunojot pili, veicināt tās efektīvu izmantošanu un palielināt
ekonomisko atdevi;
Mežotnes pilskalna kā atpūtas, rekreācijas un tūrisma objekta tālāka attīstība;
Svitenes muižas rekonstrukcija;
Tālākizglītības semināri, pieredzes apmaiņas pasākumi;

Uzlabot pašvaldības kultūras iestāžu personāla kompetenci, piem. efektīvas projektu
vadības, projektu koordinēšanas pilnveidošanās kursi, projektu grāmatvedības kursi,
efektīvas laika plānošanas kursi u.c.; projektu vadīšanas specializētās programmas
ieviešana, svešvalodu apguve, pasākumu organizēšana.
Mūzikas skolu pedagogu pieredzes apmaiľa Skandināvijas valstīs (mūzikas valoda,
specialitātes u.c.) reformas sakarā;

Nemateriālā kultūras mantojuma attīstīšana
Individuālo amatnieku sadarbības veicināšana iesaistot amatniecības centra
darbībā un sadarbībā ar Lietuvas republikas amatniekiem;
Turpināt

amatniecības

darbu

popularizēšana

organizējot

gadskārtējos

amatniecības tirdziľus;
Sadarboties amatniecības tīkla ietvaros, attīstīt šo sadarbību un pieredzes
apgūšanas procesu
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Dažādu pasākumu organizēšana:
Kolektīvu uzstāšanās un sadarbība ar citu novadu kolektīviem (koncertu un pasākumu
tehniskais nodrošinājums, telpas un transports uz/no pasākuma norises vietu);
Tautas mākslas festivāla organizēšana;
Klasiskās mūzikas festivāla organizēšana;
Pārrobežu sadarbības projekti kultūras jomā;
Dokumentālo filmu (par ievērojamiem novadniekiem un viľu devumu) uzľemšana;
Amatierteātru festivāls;
Mūzikas apmācība bērniem ar īpašām vajadzībām, to piesaiste pilsētas svētku
aktivitātēs;
Jauniešu vasaras festivāls, nometne, meistardarbnīcas pūtēju, kamerorķestriem
piesaistot problēmu bērnus, jauniešus;
Kultūrvēsturiskā mantojuma attīstība (programmas Eiropa pilsoľiem, Kultūra 20142020);
Kultūras mantojuma saglabāšana;
Atbalsts mūzikas un mākslas skolai dažādām aktivitātēm, attīstībai. Sabiedrības
iesaistīšana, vides uzlabošana, jaunas iespējas, sadarbība;
Profesionālās mākslas pieejamības reģionā veicināšanas pasākumi;
Jauniešu vasaras festivāls, nometne, meistardarbnīcas pūtējiem, kamerorķestriem
piesaistot problēmu bērnus, jauniešus;
Meistarklašu organizēšana , piesaistot Latvijas un citu valstu izcilus mūziķus

Profesionālās ievirzes mūzikas skolu simfonisko, stīgu, pūšaminstrumentu, akordeonu
orķestru festivāli
Citas
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Uzľēmējdarbībai un tūrismam pievilcīgas vides sakārtošana un/vai radīšana;
Jauniešu apmācības pielietojamās mākslas aktivitātēs, piemēram, video filmēšana,
fotografēšana, uzľemtā apstrāde ar datorprogrammu palīdzību, u.tml.;
Tūrisms (maršrutu izstrāde, mārketinga pasākumi, u.c.)
Veidot kopīgus kultūrtūrisma produktus;
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SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI:
Zemgales reģiona pašvaldībām un to iestādēm ieviest projektus EK programmu un
iniciatīvu programmās traucē līdzfinansējuma trūkums;
Zemgales reģiona pašvaldībām bieži nav pietiekošas kapacitātes, lai spētu iesviest
kāu no EK programmām un iniciatīvām;
Liela barjera EK programmu un iniciatīvu ieviešanā ir attiecīgās programmas valodas
nepietiekošas zināšanas, lai spētu sagatavot nepieciešamo dokumentāciju projektu
iesniegšanai, realizēšanai un sekmīgai sadarbībai projekta ietvaros;
Pašvaldību vēlmes projektos ļoti bieži saistās tikai ar infrastruktūras uzlabošanu,
aparatūras iegādi t.s. „cietajām aktivitātēm”;
Zemgales reģiona pašvaldībām ir daudz līdzīgu vai kopēju vajadzību, kas dod lielisku
iespēju tās realizēt kādā no EK programmām un iniciatīvām;
Pašvaldību attīstības dokumentos reizēm EK programmu un iniciatīvu prioritātes nav
atbilstošas dokumentos minētajiem mūsu mērķiem/ attīstības prioritātēm;
Nozīmīgākās problēmas ir saistītas ar telpu sakārtošanu. Iestādēm un organizācijām
nepieciešams izstrādāt detalizētu plānu kā telpas tiks izmantotas nākotnē, ľemot vērā
pieejamo finansējumu gan pašvaldības iestādēm, gan arī NVO sektoram un veidot
aktivitātes tā, lai tās būtu pieejamas pēc iespējas plašākām mērķa grupām.
Nepieciešams veikt pasākumus pašvaldībās kapacitātes stiprināšanai EK programmu
un iniciatīvu ieviešanā - apmācības, praktiskie semināri u.c. organizējot apmācības
konkrētu projekta ideju izstrādei un veidlapu aizpildīšanai un svešvalodu apguvei
(pamatzināšanas un projektu valodu);

Pielikumā:
1. ES fondu finansējuma piesaistes iespējas kultūras nozares institūcijām
2. 5 reģionālo projektu koncepti
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1.pielikums
ES FONDU FINANSĒJUMA PIESAISTES IESPĒJAS KULTŪRAS NOZARES
INSTITŪCIJĀM
02.2011.
1. Eiropas Teritoriālo sadarbības programmu finansējums
2. Mūžizglītības programmu finansējums
3. Eiropas Savienības programmas „Kultūra” finansējums
4. Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” finansējums
5. Apakšaktivitātes “Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” projektu iesniegumu atlases sestā
kārta

1. Eiropas Teritoriālo sadarbības programmu finansējums

„Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma”
Atbalsta virzieni: “Sabiedrisko pakalpojumu un dabas resursu kopīgas pārvaldīšanas
uzlabošana” un „Aktīvas un ilgtspējīgas sabiedrības attīstība”
Prioritātes: ceturtais projektu konkurss ir vērsts uz Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas trūkstošo indikatoru izpildi, kas nav tikuši sasniegti pirmo trīs projektu konkursu
ietvaros, līdz ar to būs pieejami četri atbalsta virzieni.
Mērķis: Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu
un vienlīdzīgu pierobežas reģiona sociālekonomisko attīstību, lai padarītu to konkurētspējīgu
ekonomiskajai un uzľēmējdarbības attīstībai un pievilcīgu dzīvošanai un apmeklēšanai.
Atbilstīgie projektu iesniedzēji: pašvaldības un to izveidotās iestādes, valsts iestādes,
sabiedriskā labuma organizācijas (izglītības, uzľēmējdarbības atbalsta, kultūras, sabiedriskās
organizācijas un asociācijas, attīstības aģentūras u.c.) un citas nevalstiskās organizācijas.
Projekta attiecināmās teritorijas: Latvijā: Kurzeme, Zemgale un Latgale, Lietuvā: Klaipēda,
Telši, Šauļi, Paneveža, Utena, Kauľa.
Projekta maksimālā un minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma: 20 000 EUR līdz 2 000
000 EUR.
Līdzfinansējums: Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma līdzfinansē līdz 85%
no kopējā projekta attiecināmā budžeta.
Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
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Nacionālā atbildīgā iestāde: Valsts reģionālās attīstības aģentūra.
Kontaktinformācija: Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotais tehniskais
sekretariāts, tālr.: 67350622; e-pasts: info@latlit.eu .
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiľš: 2011.gada 3.maijs.
Informatīvie semināri: Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
Apvienotais tehniskais sekretariāts, lai iepazīstinātu ar Latvijas - Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmu, skaidrotu projektu izstrādes un iesniegšanas prasības, kā arī
informētu par izmaiľām prasībās salīdzinot ar trīs iepriekšējiem projektu konkursiem, aicina
piedalīties informatīvajos semināros.
Semināru darba valoda ir latviešu valoda. Dalība semināros ir bezmaksas. Semināru norises
vietas:
– Kuldīga (Kuldīgas pašvaldības SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", Pilsētas
laukums 2, Kuldīga);
9.februāris – Līvāni (Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrs, Domes iela 3, Līvāni);
15.februāris – Rīga (Latvijas - Lietuvas programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta biroja
telpās, Ausekļa iela 14-6, Rīga).
Sīkāka
informācija:
http://www.latlit.eu/eng/informacija_latviski1/
http://www.raplm.gov.lv/pub/index.php?id=72.

,

„Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma Eiropas Struktūrfondu
3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2007.-2013.gadam ietvaros”
Mērķis: veicināt transnacionālo attīstību, lai izveidotu ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un
teritoriāli vienotu Baltijas jūras reģionu.
Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas prioritātes: 1.prioritāte
Inovāciju sekmēšana visā Baltijas jūras reģionā, 2.prioritāte Baltijas jūras reģiona iekšējais un
ārējais pieejamības uzlabošana, 3.prioritāte Baltijas jūras kā kopējā resursa pārvaldība,
4.prioritāte Pievilcīgas un konkurētspējīgas pilsētas un reģioni.
Atbilstīgie projektu iesniedzēji: nacionālās (valsts), reģionālās un vietējās pašvaldības un
iestādes, sabiedriskajām organizācijām līdzvērtīgas organizācijas, apvienības, ko veido viena
vai vairākas reģionālās vai vietējās pašvaldības, apvienības, ko veido viena vai vairākas
sabiedriskajām organizācijām līdzvērtīgas organizācijas.
Projekta attiecināmās teritorijas: Dānija, Zviedrija, Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija,
atsevišķie Vācijas reģioni (Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, MecklenburgVorpommern, Schleswig-Holstein un Niedersachsen Länder (tikai NUTS II līmeľa teritorija
Regierungsbezirk Lüneburg), kā arī Norvēģija, Baltkrievija un atsevišķie Krievijas reģioni
(Sanktpēterburga un Ļeľingradas apgabals, Karēlijas Republika, Kaļiľingradas apgabals,
Murmanska, Novgoroda un Pleskava; projektiem, kur iesaistīts Barenca jūras reģions, ir
Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
Par materiāla saturu atbild ZPR kultūras speciāliste Ilva Kalnāja un Zemgales Plānošanas reģions
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paredzēta arī sadarbība ar Arhangeļskas apgabalu, Komi Republiku un Nenetskas Autonomo
apgabalu).
Programmas budžets: kopējais (ERAF + nacionālais finansējums) – 293 218 901 EUR,
programmas finansējums projektiem – 236 600 000 EUR. ERAF līdzfinansējuma likme
Latvijas projektu partneriem ir 85%. Projekta partneru nacionālais līdzfinansējums ir 15%.
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiľš: 2011.gada 31.marts.
Nacionālā atbildīgā iestāde: Valsts reģionālās attīstības aģentūra.
Kontaktinformācija: Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Teritoriālās sadarbības projektu
kontroles departaments, tālr.: 67 350 632; e-pasts: tspkd@vraa.gov.lv
Sīkāka
informācija:
http://www.raplm.gov.lv/pub/index.php?id=79
http://eu.baltic.net/The_Baltic_Sea_Region_Programme_2007_2013.2.html?.

,

Starpreģionu sadarbības programma INTERREG IVC Eiropas Struktūrfondu 3.mērķa
„Eiropas teritoriālā sadarbība” 2007.-2013.gadam ietvaros
Atbalsta virziens:
2. prioritāte „Vide un risku novēršana”
Mērķis: ir dot iespēju valsts iestādēm un citām ieinteresētajām personām uzlabot to politiku
un attīstīt jaunas pieejas, apmainoties ar zināšanām un pieredzi reģionu starpā, lai uzlabotu
vides kvalitāti un palielinātu Eiropas reģionu pievilcību.
Prioritātes atbalsta iespējas: 2.prioritāte atbalsta dabas un tehnoloģisko risku novēršanu un
pārvaldību, veicina ūdens resursu saglabāšanu un atkritumu pārstrādi, sekmē vides, ainavas
un kultūras mantojuma aizsardzību un izmantošanu tūrisma jomā, kā arī atbalsta
atjaunojamo energoresursu attīstību un ilgtspējīgu transporta izmantošanu.
Projekta attiecināmā teritorija: aptver visas 27 Eiropas Savienības dalībvalstis, Norvēģiju un
Šveici. Starpreģionu sadarbības projektā ir jāpiedalās partneriestādēm no vismaz trim valstīm,
no kurām divām ir jābūt ES dalībvalstīm.
Atbilstīgie projektu iesniedzēji: reģionālās un vietējās pašvaldības un iestāde, sabiedriskajām
organizācijām līdzvērtīgas organizācijas.
Līdzfinansējuma likme: Latvijas partneriem noteiktais līdzfinansējums ir 85% no
attiecināmajām projekta aktivitātēm.
Programmas vadošā iestāde: Programmas Apvienotais tehniskais sekretariāts.
Sīkāka
informācija:
http://www.interreg4c.eu/,
http://www.raplm.gov.lv/pub/index.php?id=80.
Kontaktinformācija: Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārrobežu projektu nodaļa, tālr.:
6707 9019; e-pasts: ppkn@vraa.gov.lv .
Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
Par materiāla saturu atbild ZPR kultūras speciāliste Ilva Kalnāja un Zemgales Plānošanas reģions
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Projektu iesniegumu iesniegšanas termiľš: 2011.gada 1.aprīlis.
2. Mūžizglītības programmu finansējums
„Comenius”

Mērķis: attīstīt jaunu cilvēku un pedagoģisko darbinieku zināšanas un izpratni par Eiropas
kultūru, vērtībām un valodu daudzveidību. Palīdzēt jauniem cilvēkiem iegūt pamat prasmes
un kompetences, kas vajadzīgas viľu personiskajai attīstībai, nodarbinātībai nākotnē un
aktīvam Eiropas pilsoniskumam.
Uzdevumi mērķa īstenošanai:
uzlabot projektu kvalitāti un palielināt mobilitāšu skaitu, iesaistot dažādu dalībvalstu
audzēkľus un izglītības personālu;
iesaistītu vismaz 3 miljonus audzēkľu;
veicināt svešvalodu apguvi;
veicināt novatorisku informācijas tehnoloģiju izmantošanu pedagoģijā;
veicināt skolotāju apmācību kvalitāti;
izstrādi un to izplatīšanu Eiropā
Sīkāka informācija par aktivitātēm:

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/comenius/comenius_profesionala_pilnv
eid/;
skolu
divpusējā
partnerība:
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/comenius/comenius_artneribas/comeni
us_skolu_divpusejas/;
skolu
daudzpusējā
partnerība:
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/comenius/comenius_artneribas/comeni
us_skolu_daudzpusejas/;
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/comenius/comenius_artneribas/comeni
us_regionalas/;
sagatavošanas
vizītes:
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/comenius/comenius_sagatvosana_vizite
s/.
Kontaktinformācija: Valsts izglītības attīstības aģentūra, tālr..: 67814322; e-pasts:
info@viaa.gov.lv.
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiľi:
skolu un reģionālo partnerību projektiem līdz 2011.gada 21.februārim;
daudzpusēju projektu, sadarbības tīkla un papildu pasākumu projektu pieteikumiem līdz
2011.gada 28.februārim.
Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
Par materiāla saturu atbild ZPR kultūras speciāliste Ilva Kalnāja un Zemgales Plānošanas reģions
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Labas prakses piemēri: Annas Brigaderes pamatskolas Comenius skolu daudzpusējā partnerība „Zem
tām pašām debesīm” (Under the same sky), Talsu 2. vidusskolas un Falkenbergas arodizglītības centra
Vācijā Comenius skolu partnerības projekts ”Valoda SPĒLĒ

„Grundtvig”
Mērķis: veicināt pieaugušo izglītības pieejamību un piedāvājumu, veicināt jauninājumu,
netradicionālu pieeju un alternatīvo mācību metožu ieviešanu pieaugušo izglītībā.
Atbalsta saľēmējs:
ādes un organizācijas, kas darbojas pieaugušo izglītības jomā (formālajā, neformālajā);

Uzdevumi mērķa īstenošanai:
uzlabot mobilitāšu kvalitāti un pieejamību pieaugušo izglītībā iesaistītajiem visā Eiropā;
palielināt mobilitāšu skaitu starp Mūžizglītības programmas dalībvalstīm, lai programmas
darbības laikā iesaistītu vismaz 7 000 pieaugušo;
uzlabot sadarbības kvalitāti starp pieaugušo izglītībā iesaistītajām organizācijām visā Eiropā;
radīt alternatīvas iespējas gūt izglītību pieaugušajiem no mazāk aizsargātām sociālām
grupām, vecākiem cilvēkiem, kā arī tiem, kas pametuši mācības, neiegūstot izglītības
pamatkvalifikāciju;
atvieglot inovatīvas prakses attīstību pieaugušo izglītībā;
veicināt novatorisku informācijas tehnoloģiju izmantošanu pieaugušo izglītībā;

Sīkāka informācija par aktivitātēm:
nīcu
projektiem:
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/grundtvig_darbniicas/
senioru
brīvprātīgajam
darbam:
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/senioru_brivpratigais_darbs/;
asistentūrai:
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/grundtvig_asistentura/;

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/profesionala_pilnveide_grun
dtv/;
pieauguši
izglītības
personāla
vizīšu
un
apmaiľas
braucieniem:
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/grundtvig_vizites_apmaina/;
daudzpusējiem projektiem: http://www.viaa.gov.lv/lat/
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/grundtvig_daudzpusejie_proj
ekt/;
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/grundtvig_tematiskie_tikli/;
Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
Par materiāla saturu atbild ZPR kultūras speciāliste Ilva Kalnāja un Zemgales Plānošanas reģions
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http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/grundtvig_papildu_pasakumi
/;
sagatavošanās
vizītēm:
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/sagatavosanas_vizites/.

Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
Par materiāla saturu atbild ZPR kultūras speciāliste Ilva Kalnāja un Zemgales Plānošanas reģions
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Projektu iesniegumu iesniegšanas termiľi:
profesionālās pilnveides un vizītes un apmaiľas projektu pieteikumiem līdz 2011.gada
29.aprīlim;
daudzpusējo projektu, sadarbības tīkla un papildu pasākumu projektu pieteikumiem līdz
2011.gada 28.februārim;
asistentūras un senioru brīvprātīgā darba projektu pieteikumiem līdz 2011.gada 31.martam;
sagatavošanas vizīšu pieteikumiem līdz 2011.gada 1.jūlijam un vismaz 2 mēnešus pirms
plānotās vizītes pie partnera.
Kontaktinformācija: Valsts izglītības attīstības aģentūra, tālr.: 67814322; e-pasts:
info@viaa.gov.lv.
Labas prakses piemēri: Viļķenes pagasta bibliotēkas dalība mācību partnerības projektā
„Exchange of Methods to Increase ICT Skills for Senior and Underprivileged Learners”
(EXCITE), mācību partnerība– „Eiropas brīvprātīgie parkos”, kurā piedalījās īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju valsts un nevalstisko organizāciju pārstāvji no astoľām Eiropas
dalībvalstīm.
„Leonardo da Vinci

Mērķi:
s dalībniekus zināšanu, prasmju un
kvalifikāciju ieguvē un izmantošanā, lai veicinātu personības attīstību, nodarbināmību un
līdzdalību Eiropas darba tirgū;
atbalstīt kvalitātes pilnveidi un inovācijas profesionālās izglītības sistēmā, dažādās institūcijās
un praksē;
celt profesionālās izglītības un mobilitātes prestižu uzľēmumu un iedzīvotāju vidū un
veicināt strādājošo mobilitāti.
Uzdevumi mērķa īstenošanai:
uzlabot prakses un pieredzes apmaiľas projektu kvalitāti un palielināt projektu dalībnieku
skaitu, nodrošinot iespēju pilnveidoties ārzemju uzľēmumos vismaz 80 000 profesionālās
izglītības un tālākizglītības dalībnieku gadā;
partneru sadarbību;
veicināt mūsdienīgu un novatorisku profesionālās izglītības programmu, materiālu un
līdzekļu izstrādi un to izplatīšanu Eiropā;
atzīšanu;
nālās izglītības iestādēs un darba vidē);
veicināt novatorisku informācijas tehnoloģiju izmantošanu profesionālās izglītības satura un
metodikas nodrošinājumā

Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
Par materiāla saturu atbild ZPR kultūras speciāliste Ilva Kalnāja un Zemgales Plānošanas reģions
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Atbalsta saľēmēji: izglītības iestādes, kas saistītas ar profesionālo izglītību, kā arī
organizācijas, institūcijas, kas ir reģistrētas kādā no 33 Leonardo da Vinci programmas
dalībvalstīm.
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiľi:
mobilitātes projektiem līdz 2011.gada 4.februārim;
u pārneses projektiem līdz 2011.gada 28.februārim;
28.februārim;
sagatavošanas vizīšu projektu pieteikumi iesniedzami visu gadu (vismaz 2 mēnešus pirms
plānotās vizītes).
Sīkāka informācija par aktivitātēm:
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/leonardo_da_vinci/mobilitate/;
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/leonardo_da_vinci/partneriba/;
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/leonardo_da_vinci/inovaciju_parnese/;
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/leonardo_da_vinci/inovaciju_attistiba/;
adarbības
tīkliem:
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/leonardo_da_vinci/sadarbibas_tikla_pr
ojekti/;
sagatavošanas
vizītēm:
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/leonardo_da_vinci/sagatavosanas_vizit
es/.
Kontaktinformācija: Valsts izglītības attīstības aģentūra, tālr.: 67814322; e-pasts: info@viaa.gov.lv.

3. Eiropas Savienības programmas „Kultūra” 2007-2013 finansējums
Mērķis:
Veicināt kopējas, kultūras mantojumā balstītas, kultūras telpas izveidi Eiropas iedzīvotājiem,
attīstot sadarbību kultūras jomā starp programmas dalībvalstu kultūras organizācijām un
iestādēm un tādejādi akcentējot Eiropas piederības nozīmi.
Programma ir paredzēta dažādu kultūras nozaru atbalstam, nevienu nozari īpaši neizceļot par
prioritāru, bet gan atbalstot dažādu kultūras jomu sinerģiju.
Audiovizuālās jomas projekti netiek finansēti ES programmas Kultūra 2007-2013 ietvaros.

Specifiskie mērķi:
veicināt mākslinieku un kultūras darbinieku starptautisku mobilitāti;
Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
Par materiāla saturu atbild ZPR kultūras speciāliste Ilva Kalnāja un Zemgales Plānošanas reģions
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veicināt mākslas darbu un kultūras un mākslas produktu starptautisku apriti;
Atbilstīgie projekta iesniedzēji: valsts vai privātas organizācijas ar juridisku statusu un biroju,
kas pēc juridiskās adreses ir reģistrēts kādā no programmas valstīm un, kuru galvenā darbības
joma ir kultūra (kultūra un radošās nozares). Fiziskas personas nav tiesīgas pieteikties uz
Programmas dotāciju.
Partneri:
a) atbalsta aktivitātē „daudzgadu sadarbības projekts” – projekts jāizstrādā sadarbojoties
vismaz 6 kultūras organizācijām (no vismaz 6 programmas dalībvalstīm- ES dalībvalstis,
EEZ valstis (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija), ES kandidātvalstis Horvātija, Turcija un
Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika), kā arī Serbija, Melnkalne un Bosnija
Hercegovina );
b) atbalsta aktivitātē „sadarbības projekts” - projekts jāizstrādā sadarbojoties vismaz 3
organizācijām (no vismaz 3 progammas dalībvalstīm);
c) atbalsta aktivitātē „sadarbības projekts ar trešajām valstīm” – projekts jāizstrādā
sadarbojoties vismaz 3 kultūras organizācijām (no vismaz 3 programmas dalībvalstīm)
sadarbībā ar vismaz vienu organizāciju no izvēlētās trešās valsts - 2011.gadā atbilstīgās trešā
valstis ir: Meksika;
d) atbalsta aktivitātē „Eiropas līmeľa kultūras organizācija” – partnerorganizāciju iesaiste
projektā nav nepieciešama;
e) atbalsta aktivitātē „analīzes un informācijas vākšanai un izplatīšanai un kultūras sadarbības
jomas projektu ietekmes palielināšanai” – projekts jāizstrādā vismaz 3 dalībniekiem (no
vismaz 3 programmas dalībvalstīm)
Projekta maksimālā un minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma:
a) daudzgadu sadarbības projekts – ES līdzfinansējums nepārsniedz 50 % no kopējiem
attaisnotajiem izdevumiem un pieejams robežās no 200 000 EUR – 500 000 EUR vienam
aktivitāšu gadam;
b) sadarbības projekti – ES līdzfinansējums nepārsniedz 50 % no kopējiem attaisnotajiem
izdevumiem un pieejams robežās no 50 000 EUR – 200 000 EUR visam projektam;
c) sadarbības projekts ar „trešajām valstīm” – ES līdzfinansējums nepārsniedz 50 % no
kopējiem attaisnotajiem izdevumiem un pieejams robežās no 50 000 EUR – 200 000 EUR
visam projektam;
d) atbalsts Eiropas līmeľa kultūras organizācijai – ES finanšu atbalsta līmenis nepārsniedz
80% no organizācijas attaisnotajiem izdevumiem gadā, kurā dotācija piešķita.
e) analīzes un informācijas vākšanai un izplatīšanai un kultūras sadarbības jomas projektu
ietekmes palielināšanai – ES finanšu atbalsta līmenis nepārsniedz 60 % no kopējām
attaisnotajām izmaksām un pieejams līdz 120 000 EUR gadā.
Nacionālā atbildīgā iestāde: Kultūras ministrijas ES kultūras kontaktpunkta nodaļa
Kontaktinformācija: Kultūras ministrijas ES kultūras kontaktpunkta nodaļa, tālr. 67 330 228,
e-pasts: kkp@kkplatvija.lv, adrese: Antonijas iela 9, Rīga, LV-1010.
Sīkāka informācija: http://www.kkplatvija.lv.

Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
Par materiāla saturu atbild ZPR kultūras speciāliste Ilva Kalnāja un Zemgales Plānošanas reģions
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Projektu
pieteikumu
iesniegšanas
kalendārs
2011. gadam:
Aktivitāte
1.1.
Daudzgadu
sadarbības
projekti
1.2.1.
Sadarbības
projekti

Pieteikumu
iesniegšanas
termiņš

Rezultātu
publicēšana
(vēlākais)

Projekta
sākuma
datums

5. oktobris

2012.gada
31.marts

5. oktobris

2012.gada
28.februāris

1.3.5.
Sadarbības
projekti
ar
trešajām
valstīm
kultūras jomā
(2011. gadā –
Meksika)
1.3.6. Atbalsts
Eiropas
kultūras
festivāliem
2.
Gada
darbības
dotācijas
organizācijām,
kas
Eiropas
līmenī
darbojas
kultūras jomā:
a) vēstniekiem,
b)
atbalsta
tīkliem,
c) platformām
3.2.
Sadarbības
projekti starp
organizācijām,
kuras
iesaistītas

3. maijs

2011.gada
31.augusts

2012.gada
36-60 mēneši
1.maijs
–
2013.gada
30.aprīlis
2012.gada
Līdz
24
1.maijs
– mēnešiem
2013.gada
30.aprīlis
2012.gada
Līdz
24
1.novembris – mēnešiem
2013.gada
31.oktobris

15.novembris

2012.gada
31.marts

15.septembris

2012.gada
28.februāris

5.oktobris

2012.gada
28.februāris

2012.gada
1.maijs
2013.gada
30.aprīlis
2012.gads

2012.gada
1.maijs
2013.gada
30.aprīlis

Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
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Ilgums

Līdz
– mēnešiem

12

Viens finanšu
gads

12 – 24 mēneš
–
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kultūras
politikas
analīzē
1.1. Daudzgadu sadarbības projekti
Mērķis: daudzgadīgu starptautisku kultūras saišu izveidošanas veicināšanai, lai iedrošinātu vismaz 6
kultūras pakalpojumu sniedzējus no vismaz 6 programmas valstīm sadarboties, lai izstrādātu kopīgus
kultūras pasākumus 3 līdz 5 gadu garumā.

Projektiem ir jābūt atbilstošiem programmas mērķiem. Atbalsta nolūks ir apkopot īpašās visas Eiropas
kultūras pakalpojumu sniedzēju zināšanas un pieredzi.

Finansējuma apjoms: EK dotācijas apmērs ir no 200 000 EUR līdz 500 000 EUR gadā, bet tas
nepārsniedz 50% no kopējā budžeta. Finansējums ir domāts, lai palīdzētu izveidot vai paplašināt
projekta ģeogrāfiskās robežas, kā arī, lai tas būtu ilgtspējīgs projekts arī pēc finansējuma perioda
beigām un būtu spējīgs iegūt finansiālu autonomiju.
Atbilstīgie projektu iesniedzēji: valsts vai privātas organizācijas, kuru darbība saistīta ar kultūras jomu
( kultūras un jaunrades sektors), un kuru juridiskā adrese reģistrēta kādā no programmas dalībvalstīm.
Fiziskās personas nav tiesīgas pieteikties uz programmas dotāciju.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiľš: 2011.gada 5.oktobris.
Sīkāka informācija: http://www.kkplatvija.lv/index.php?s=1&section=2&subsection=9,
http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/strands1_en.php#1.

Projektu piemēri:
Art Nouveau & Ecology (Jūgendstils un ekoloģija), kurā Rīgas Kultūras Aģentūra iesaistījās kā
partneris, iesniedzējs - Ministere de la Region de Bruxelles – Capitale (Beļģija);
Imagine2020 – Arts and Climate Change (Imagine 2020: māksla un klimata pārmaiľas), kurā kā
partneris piedalījās Biedrība Latvijas Jaunā teātra institūts, iesniedzējs - Kaaitheater vzw (Beļģija);
Intersection: Intimacy and Spectacle (Krustpunkts: intīmais un atklātais), kurā kā partneris iesaistījās
Biedrība Latvijas Jaunā teātra institūts, projekta iesniedzējs ir The Arts Institute – Theatre Institute
Prague (Čehija).

Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
Par materiāla saturu atbild ZPR kultūras speciāliste Ilva Kalnāja un Zemgales Plānošanas reģions
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Atbalstīto projektu apraksts: http://www.kkplatvija.lv/index.php?s=1&section=2&subsection=13.

1.2.1. Sadarbības projekti
Mērķis: sniegt atbalstu projektiem, kas paredzēti pārrobežu sadarbības attīstībai, kultūras un mākslas
pasākumu radīšanai un īstenošanai. Šī kategorija attiecas uz darbībām, kurās piedalās un sadarbojas
nozaru un starpnozaru kultūras jomā vismaz 3 kultūras pakalpojumu sniedzēji no vismaz 3
programmas valstīm ilgākais 2 gadu garumā. Īpaša uzmanība pievērsta darbībām, kas paredzētas
ilgtermiľa sadarbības veidu izpētei. Prioritāte tiek piešķirta jaunradei un novatoriskām darbībām.
Projektiem ir jābūt atbilstošam programmas mērķiem.

Finansējuma apjoms: EK dotācijas apmērs ir no 50 000 EUR līdz 200 000 EUR visam projektam, bet
tas nevar pārsniegt 50 % no kopējā budžeta.
Atbilstīgie projektu iesniedzēji: valsts vai privātās organizācijas, kuru darbība saistīta ar kultūru (
kultūras un radošās nozares), un kuru juridiskā adrese reģistrēta kādā no
programmas dalībvalstīm. Fiziskās personas nav tiesīgas pieteikties uz programmas dotāciju.
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiľš: 2011.gada 5.oktobris.
Sīkāka informācija: http://www.kkplatvija.lv/index.php?s=1&section=2&subsection=9,
http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/strands1_en.php#1.
Projektu piemēri:
Biedrības Laikmetīgās Mākslas centrs projekts Recuperating the Invisible Past (Atgūstot neredzamo
pagātni);
Biedrības Mākslas Menedžmenta un Informācijas centrs projekts European Public Art Centre
(Eiropas publiskais laikmetīgās mākslas centrs);
SIA Apgāds Kontinents projekts – Expansion of European Cultural space with the long-lasting
cooperation in the field of research of new methods and their integration in innovations of literature,
as well as in the field of international circulation of works of literature and support to literary
heritage to European countries (Eiropas kultūras telpas paplašināšana ar ilgtspējīgas sadarbības jauno
metožu izpētes un ieviešanas palīdzību literatūras jaunrades attīstības, literāro darbu starptautiskās
apgrozības un Eiropas valstu literārā mantojuma atbalsta politikas jomā);
Festival Lab: Theory and practice for the next generation of European Festival programmers, kurā kā
partneris iesaistījās Biedrība Latvijas Jaunā teātra institūts, iesniedzējs Spielmotor München e.V.
(Vācija);
European Festival Experience for Travelling youth Orchestras (Ceļojošo jauniešu orķestru Eiropas
festivālu pieredze), kurā kā partneris iesaistījās Rīgas Domes Kultūras departaments, iesniedzējs
Accademia San Felice Ltd. (Lielbritānija);
Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
Par materiāla saturu atbild ZPR kultūras speciāliste Ilva Kalnāja un Zemgales Plānošanas reģions
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Spare time – Utopias on the Verge of Commonness (Brīvais laiks – utopiskās sociālās kustības), kā
partneris iesaistījās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, iesniedzējs - Narodni galerie v Praze
(Čehija);
Tenso North + South 10+11, kurā kā partneris iesaistījās Latvijas Radio Kora Atbalsta Centrs,
iesniedzējs Erda Accentus (Francija).

Atbalstīto projektu apraksts: http://www.kkplatvija.lv/index.php?s=1&section=2&subsection=13
1.3.5. Sadarbības projekti ar trešajām valstīm
Mērķis: atbalstīt tos sadarbības projektus kultūras jomā, kas paredzēti kultūras vērtību apmaiľai starp
valstīm, kas piedalās programmā un trešajām valstīm, kuras ar Eiropas Savienību noslēgušas
asociāciju vai sadarbības nolīgumus, ja sadarbības nolīgumos ir ietvertas klauzulas par kultūras jomu.
2011. gadā par trešo valsti ir izvēlēta - Meksika.
Īpašie nosacījumi: sadarbības projektam ar trešajām valstīm jārada konkrēta starptautiska sadarbības
dimensija. Sadarbības projektos jāsadarbojas vismaz trīs kultūras pakalpojumu sniedzējiem no vismaz
trīs programmas valstīm, jānotiek sadarbībai kultūras jomā ar vismaz vienu organizāciju no izvēlētās
trešās valsts un vismaz 50% no projekta aktivitātēm ir jānotiek izvēlētajā trešajā valstī.
Finansējuma apjoms: EK dotācijas apmērs ir no 50 000 EUR līdz 200 000 EUR, bet tas nepārsniedz
50 % no kopējā projekta budžeta.
Atbilstīgie projektu iesniedzēji: valsts vai privātās organizācijas, kuru darbība saistīta ar kultūras jomu
( kultūras un jaunrades sektors), un kuru juridiskā adrese reģistrēta kādā no programmas dalībvalstīm.
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiľš: 2011.gada 3.maijs.
Sīkāka
informācija:
http://www.kkplatvija.lv/index.php?s=1&section=2&subsection=9,
http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/strands1_en.php#1.
Projektu piemērs:
Biedrības Pasaules Mūzika projekts – The Port of Cultures (Kultūru osta).
Projekta apraksts: http://www.kkplatvija.lv/index.php?s=1&section=2&subsection=13&group=37.

1.3.6. Atbalsta Eiropas kultūras festivāliem
Mērķis: atbalstīt Eiropas nozīmes festivālus nolūkā:
iedrošināt pieredzes apmaiľu ar Eiropas kultūras jomas profesionāļu mobilitātes palīdzību;
veicināt kultūras darbu apriti, nodrošinot piekļuvi nenacionāliem Eiropas kultūras darbiem
visplašākajai iespējamajai auditorijai;
Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
Par materiāla saturu atbild ZPR kultūras speciāliste Ilva Kalnāja un Zemgales Plānošanas reģions
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veicināt starpkultūru dialogu.
Finansējuma apjoms: dotācija nevar būt lielāka par 100 000 EUR, kas veido ne vairāk kā 60 %
attiecināmo izmaksu. Atbalstu var piešķirt vienam festivāla ciklam vai trim cikliem.

2011. gadā un 2012. gadā ir iespējams pieteikties tikai viena festivāla cikla atbalstam.
Atbilstīgie projektu iesniedzēji: organizācijas vai personas ar juridisko statusu, kuru:
juridiskā adrese ir kādā no programmas valstīm;
organizācijas galvenā darbības joma – kultūra.
Projekta atbilstīgs festivāls:
festivāls aptver vismaz septiľas atbilstīgās valstis (arī iepriekšējā reizē);
festivāliem jābūt notikušam vismaz piecas reizes;
kino un audiovizuālās jomas festivāli NAV atbalstāmi.
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiľš: 2011.gada 15.novembris.
Sīkāka
informācija:
http://www.kkplatvija.lv/index.php?s=1&section=2&subsection=9,
http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/strands1_en.php.
Labas prakses piemērs:
Biedrība Mākslas Menedžmenta un Informācijas centrs saľēma ES atbalstu kā Eiropas līmeľa
kultūras organizācija gada dotāciju festivālam Tēlniecības kvadriennāle Rīga 2010.
Projekta apraksts: http://www.kkplatvija.lv/index.php?s=1&section=2&subsection=13&group=37 .

2. Gada darbības dotācijas organizācijām, kas Eiropas līmenī darbojas kultūras jomā:
a)vēstniekiem, b) atbalsta tīkliem. c) platformām
Mērķis: sniegt atbalstu organizācijām, kuras sekmē vienotas kultūras pieredzes izjūtu ar patiesu
Eiropas dimensiju. Atbalstu piešķir kā darbības dotāciju, lai līdzfinansētu organizāciju kārtējās
izmaksas saistībā ar to pastāvīgajām darbības programmām. Atbilstīgai organizācijai ir jābūt tādai
struktūrai, kas cenšas sasniegt vispārēju Eiropas interešu mērķi kultūras jomā vai tādu mērķi, kas
veido Savienības politikas jomas daļu šajā nozarē.
Finansējuma apjoms: EK dotācijas apmērs ir atkarīgs no kategorijas, uz kuru iesniegts pieteikums, bet
tas nepārsniedz 80 % no kopējiem attaisnotajiem izdevumiem. Darbības dotācijās ir iekļautas
personāla izmaksas, iekšējo sanāksmju izmaksas, publikācijas, informācijas un izplatīšanas un citas
izmaksas, kas tieši saistītas ar organizācijas darba programmu.
Piemērotās organizācijas:
Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
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vēstnieki;
Organizācijas, kas Eiropas līmenī ar savas ietekmes palīdzību kultūras jomā ir piemērotas, lai
„pārstāvētu” Eiropas kultūru un tādējādi pildītu savas lomas kā Eiropas Kultūras Vēstnieki.
Organizācijas, kas veic kultūras “vēstnieka” uzdevumu, veicinot Eiropas kopīgā kultūras mantojuma
apzināšanu var būt orķestri, kori un citas izpildītājmākslinieku sabiedrības. Organizāciju aktivitātēm ir
jāaptver vismaz 7 programmas valstis.
atbalsta tīkli;
Atbalsta tīkli ir asociēto biedru atbalstīti un garantē nozīmīgu specifisku kategoriju kultūras operatoru
vai kultūras nozaru pārstāvēšanu Eiropas līmenī. Atbalsta tīkliem ir jābūt eksistējošiem vismaz vienu
gadu.
strukturēta dialoga platformas.
Ir pieľemtas strukturētā dialogā ar Komisiju un ir atbilstošas Komisijas definētajām prioritātēm
speciālajos aicinājumos. Platformām būtu jābūt kultūras sektoru nevalstisku organizāciju veidotām ar
starptautisku vai Eiropas līmeľa dimensiju.
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiľš: 2011.gada 15.septembris.
Sīkāka
informācija:
http://www.kkplatvija.lv/index.php?s=1&section=2&subsection=9,
http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/strands2_en.php.

3.2. Sadarbības projekti starp organizācijām, kuras iesaistītas kultūras politikas analīzē
Mērķis: atbalstīt privāto vai valsts organizāciju sadarbības projektus (piemēram, valsts, reģionālo vai
vietējo iestāžu kultūras struktūrvienības, kultūras nodibinājumi vai fondi, universitāšu
struktūrvienības, kas specializējušās kultūras jautājumos, profesionāļu organizācijas un tīkli), kurām ir
tieša un praktiska pieredze kultūras politikas analīzē, novērtēšanā vai tās ietekmes izvērtēšanā vietējā,
reģionālajā, valsts un/vai Eiropas līmenī saistībā ar vienu vai vairākiem Eiropas darba kārtības
kultūrai mērķiem:
kultūras daudzveidības veicināšana un starpkultūru dialogs;
kultūras kā jaunrades katalizatora veicināšana saskaľā ar Lisabonas stratēģiju izaugsmei un
nodarbinātībai;
kultūras kā Eiropas Savienības ārējo attiecību būtiska elementa veicināšana, īstenojot UNESCO
Konvenciju par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu.
Atbilstīgie projekta iesniedzēji: pasākumos ir jāpiedalās vismaz trim organizācijām, kuras ir juridiski
izveidotas vismaz trijās programmas dalībvalstīs.
Finansējuma apjoms: dotācija nevar būt lielāka par 120 000 EUR gadā, kas veido ne vairāk kā 60%
attiecināmo izmaksu.
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiľš: 2011.gada 5.oktobris.
Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
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Sīkāka
informācija:
http://www.kkplatvija.lv/index.php?s=1&section=2&subsection=9,
http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/strands3_en.php.

4.Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” finansējums
Mērķi:
dot iedzīvotājiem iespēju sadarboties un piedalīties, veidojot arvien saliedētāku Eiropu, kas ir
demokrātiska, vērsta uz pasauli, un kuru vieno un bagātina tās kultūras daudzveidība, tādējādi
izkopjot Eiropas Savienības pilsonisko apziľu;
izkopt Eiropas identitātes izjūtu, kuras pamatā ir kopīgas vērtības, vēsture un kultūra;
iedzīvotāju vidū veicināt Eiropas Savienības piederības izjūtu;
sekmēt iecietību un savstarpēju sapratni Eiropas iedzīvotāju vidū, respektējot un cildinot kultūras un
valodu daudzveidību un vienlaikus bagātinot starpkultūru dialogu.
Programmas īpašie mērķi:
tuvināt vietējo kopienu iedzīvotājus visā Eiropā, lai dalītos pieredzē un apmainītos ar pieredzi,
viedokļiem un vērtībām, kā arī lai mācītos no pagātnes un plānotu nākotni;
īstenot sadarbību Eiropas līmeľa pilsoniskās sadarbības organizācijās, sekmēt ar Eiropas pilsonisko
apziľu un demokrātiju, kopīgajām vērtībām, kopējo vēsturi un kultūru saistītus pasākumus, diskusijas
un analīzi;
tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, cildinot Eiropas vērtības un sasniegumus un vienlaikus saglabājot
piemiľu par pagātni;
sekmēt visu iesaistīto valstu iedzīvotāju un pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbību, lai
bagātinātu starpkultūru dialogu un uzsvērtu gan Eiropas daudzveidību, gan tās vienotību, īpašu
uzmanību pievēršot pasākumiem ar mērķi ciešāk tuvināt iedzīvotājus no vecajām dalībvalstīm un
dalībvalstīm, kas pievienojušās Eiropas Savienībai pēc 2004.gada 30.aprīļa.
Budžets laika posmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim ir plānots 215 milj.
EUR apmērā.
Atbilstīgie projektu iesniedzēji:
ietējās valsts iestādes un organizācijas;
Eiropas sabiedrības politikas pētniecības organizācijas (zinātniski pētnieciskie centri);
iedzīvotāju grupas;
pilsoniskās sabiedrības organizācijas;
nevalstiskās organizācijas;
arodbiedrības;
izglītības iestādes;
Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
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ar brīvprātīgo darbu saistītas organizācijas;
amatieru sporta organizācija utt.

Dažos programmas pasākumos var piedalīties šaurāks organizāciju loks, kas ir norādīts Programmas
ceļvedī attiecībā uz katru pasākumu/ apakšpasākumu.

Kontaktinformācija: Kultūras ministrijas ES kultūras kontaktpunkta nodaļas konsultants Andrejs
Lukins, tālr. 67 330 289, e-pasts: andrejs.lukins@km.gov.lv, adrese: Antonijas iela 9, Rīga, LV-1010.

1.darbība „aktīvi iedzīvotāji Eiropai” 1.pasākums „Pašvaldību sadraudzība”
1.apakšpasākums „Sadraudzības pašvaldību iedzīvotāju tikšanās”
Mērķis: izmantojot priekšrocības, ko dod pašvaldību partnerības, stiprinātu savstarpējas zināšanas un
sapratni starp iedzīvotājiem un viľu kultūrām. Sadraudzības pašvaldību iedzīvotāju tikšanās ir plaši
pasākumi, kuros pulcējas sadraudzības pašvaldību iedzīvotāji.
Īpašie nosacījumi: Projektā jāpiedalās pašvaldībām no vismaz divām programmas valstīm, no kurām
vismaz viena ir ES dalībvalsts. Projektā jābūt iesaistītiem vismaz 25 uzaicinātiem dalībniekiem, kur
no katras uzaicinātās pašvaldības ir vismaz pieci. „Uzaicinātie dalībnieki” ir starptautiski dalībnieki,
kurus ir nosūtījušas partneru pašvaldības. Maksimālais tikšanās pasākumu ilgums ir 21 diena.
Finansējuma apjoms: EK dotācijas apmērs ir no 5 000 EUR līdz 25 000 EUR.
Atbilstīgie projektu iesniedzēji: pašvaldības, bezpeļľas organizācijas vai sadraudzības komitejas ar
tiesisku statusu (juridiskas personas), kas pārstāv vietējās pārvaldes iestādes.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiľš: 2011.gada 1.jūnijs un 1.septembris.
Sīkāka
informācija:
http://www.kkplatvija.lv/index.php?s=1&section=4&subsection=22;
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action1_measure1_en.php .
Labas prakses piemēri:
pašvaldības projekts (sadarbībā ar Kārsavas, Ciblas un Zilupes pašvaldībām, Rokišķis
(Lietuva) un Bad Bodenteich (Vācija));
-Burg (Vācija), Tholen (Nīderlande)
un Hof (Vācija);

Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
Par materiāla saturu atbild ZPR kultūras speciāliste Ilva Kalnāja un Zemgales Plānošanas reģions
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Valkas pilsētas pašvaldība sadraudzībā ar Weisenburg i Bay (Vācija), Osthammar (Zviedrija),
Orimattila (Somija), Uusikaupunki (Somija), Valga (Igaunija), Barvaux/Durbuy (Beļģija),
Koscielisko (Polija), Kobylnica (Polija) un Tvrdosins (Slovākija);
Dobeles pilsētas pašvaldība sadraudzībā ar Voiron (Francija), Tarragona (Spānija), Radzionkow
(Polija), Schmoln (Vācija), Droitwich Spa (Apvienotā Karaliste), Herford (Vācija), Sibenik
(Horvātija), Bassad del Grappa (Itālija), Muhlacker (Vācija) un Angelholm (Zviedrija);
Cēsu pilsētas pašvaldība sadraudzībā ar Konstancin-Jeziorna (Polija), Hranice (Čehija), Denzlingen
(Vācija) un Naujoji Vilnia (Lietuva);
Jelgavas pilsētas pašvaldība sadraudzībā ar Sialuliai (Lietuva), Plauen (Vācija), Etten-Leur
(Nīderlande), Lycksele un Kristianstad (Zviedrija), Fredericia (Dānija) un Parnu (Igaunija).

1.darbība „Aktīvi iedzīvotāji Eiropai” 1.pasākums „Pašvaldību sadraudzība”
2. apakšpasākums „Sadraudzības pašvaldību tīklojums”
Mērķis: iespējas, ko paver tīklojumi, kuros ietilpst vesela virkne savstarpējām draudzības saitēm
saistītu pašvaldību, izmantot tā, lai šādu sadraudzības pašvaldību starpā veidotu tematisku un
ilglaicīgu sadarbību. Pašvaldību sadraudzība nozīmē, ka divas pašvaldības vieno ciešas saites.
Īpašie nosacījumi: projektā jāpiedalās pilsētu pašvaldībām no vismaz četrām programmas valstīm, no
kurām vismaz viena ir ES dalībvalsts. Projektā jābūt iesaistītiem vismaz 30 uzaicinātiem
dalībniekiem. „Uzaicinātie dalībnieki” ir starptautiski dalībnieki, kurus ir nosūtījušas partneru
pašvaldības. Vismaz 30 % katra pasākuma dalībnieku ir jābūt no atbilstīgajām valstīm, kas nav valsts,
kurā pasākums notiek. Katram projektam ir jāparedz vismaz trīs pasākumi. Maksimālais projekta
ilgums ir 24 mēneši. Maksimālais katra notikuma ilgums ir 21 diena.
Finansējuma apjoms: EK dotācijas apmērs ir no 10 000 EUR līdz 150 000 EUR un iespēja saľemt
priekšfinansējumu 50% apmērā.
Atbilstīgie projektu iesniedzēji: pašvaldības, bezpeļľas organizācijas vai sadraudzības komitejas ar
tiesisku statusu (juridiskas personas), kas pārstāv vietējās pārvaldes iestādes, vietējās/reģionālās
pārvaldes iestādes, vietējo pārvaldes iestāžu federācijas/asociācijas.
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiľš: 2011.gada 1.septembris.
Sīkāka
informācija:
http://www.kkplatvija.lv/index.php?s=1&section=4&subsection=22;
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action1_measure1_en.php.
Labas prakses piemērs:
.
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1.darbība „Aktīvi iedzīvotāji Eiropai” 2.pasākums „Iedzīvotāju projekti un atbalsta pasākumi”
1.apakšpasākums „Iedzīvotāju projekti”
Mērķis: tieši iesaistot iedzīvotājus, atbalstīt virkni projektu ar starpvalstu un starpnozaru dimensiju.
Prioritāri ir projekti, kuru mērķis ir veicināt līdzdalību vietējā līmenī.

Īpašie nosacījumi: Projektā jāpiedalās vismaz piecām programmas valstīm, no kurām vismaz viena ir
ES dalībvalsts. Projektā ir jāpiedalās vismaz 200 dalībniekiem.
Finansējuma apjoms: EK dotācijas apmērs ir no 100 000 EUR līdz 250 000 EUR un iespēja saľemt
priekšfinansējumu 50% apmērā.
Atbilstīgie projektu iesniedzēji: vietējās pārvaldes iestādes, pilsoniskās sabiedrības bezpeļľas
organizācijas ar tiesisku statusu (juridiskas personas).
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiľš: 2011.gada 1.jūnijs.
Sīkāka
informācija:
http://www.kkplatvija.lv/index.php?s=1&section=4&subsection=22;
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action1_measure2_en.php.

1.darbība „Aktīvi iedzīvotāji Eiropai” 2.pasākums „Iedzīvotāju projekti un atbalsta pasākumi”
2.apakšpasākums „Atbalsta pasākumi”
Mērķis: uzlabot to projektu kvalitāti, kas ir iesniegti saskaľā ar 1. darbību „Aktīvi iedzīvotāji
Eiropai.” Tas atbalsta arī pieredzes, zināšanu un labās prakses apmaiľu, kā arī darbības, kuru rezultātā
varētu veidoties ilgstošas partnerības un tīklojumi.
Īpašie nosacījumi: projektā jāpiedalās vismaz divām programmas valstīm, no kurām vismaz viena ir
ES dalībvalsts. Katram projektam ir jāparedz vismaz divi pasākumi.
Finansējuma apjoms: EK dotācijas apmērs ir no 30 000 EUR līdz 100 000 EUR un iespēja saľemt
priekšfinansējumu 50% apmērā.
Atbilstīgie projektu iesniedzēji: vietējo pārvaldes iestāžu asociācijas vai federācijas, bezpeļľas
organizācijas ar tiesisku statusu (juridiskas personas).
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiľš: 2011.gada 1.jūnijs.
Sīkāka
informācija:
http://www.kkplatvija.lv/index.php?s=1&section=4&subsection=22;
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action1_measure2_en.php.
Labas prakses piemēri:
Latvijas Pašvaldību savienības projekts;
Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
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nodibinājuma "Lādes inovāciju un attīstības fonds" projekts.

4.darbība „Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi”
Mērķis: nacisma un staļinisma upuru piemiľas saglabāšana un tagadējo un nākamo paaudžu
izglītošana un izpratnes vairošana par to, kas un kāpēc notika koncentrācijas nometnēs un citās
civiliedzīvotāju masveida iznīcināšanas vietās.
Īpašie nosacījumi: Maksimālais projekta ilgums ir 12 mēneši. Saskaľā ar šo darbību ir paredzēts
atbalstīt divu veidu projektus:
piemiľas vietas un citas nacisma masveida moku un iznīcināšanas vietas, kā arī arhīvus, kur glabājas,
ar šiem notikumiem saistīti, dokumenti, un projektus ar mērķi saglabāt upuru piemiľu un to cilvēku
piemiľu, kuri ārkārtējos apstākļos glāba līdzcilvēkus no holokausta;
kā arī piemiľas vietu un
to arhīvu saglabāšanai, kur glabājas, ar šiem notikumiem saistīti, dokumenti.
Finansējuma apjoms: EK dotācijas apmērs ir no 10 000 EUR līdz 55 000 EUR un iespēja saľemt
priekšfinansējumu 50% apmērā.
Atbilstīgie projektu iesniedzēji: pretendentam ir jābūt bezpeļľas organizācijai ar tiesisku statusu
(juridiskai personai) un jāatrodas vienā no programmas valstīm.
Piemēri: nevalstiskas organizācijas, izdzīvojušo asociācijas, upuru ģimeľu asociācijas, memoriāli,
muzeji, vietējās un reģionālās iestādes, federācijas, zinātniski pētnieciski centri, pētniecības institūti,
ar brīvprātīgo darbu saistītas organizācijas utt.
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiľš: 2011.gada 1.jūnijs.
Sīkāka
informācija:
http://www.kkplatvija.lv/index.php?s=1&section=4&subsection=22;
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action4_en.php.
Labas prakses piemēri:
Latvijas Okupācijas muzeja projekts "Virtuālā izstāde par staļinisma un nacisma vēsturi Latvijā";
Ādažu novada domes projekts „Ciešanu vārti”;
Latvijas Okupācijas muzeja projekts „Interaktīvās gulaga kartes izveide”;
ebreju reliģiskās draudzes „Šamir” projekts „Atcerēties lai neatkārtotos”.
Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
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Projektu apraksti:
http://www.kkplatvija.lv/index.php?s=1&section=4&subsection=24.

Apakšaktivitātes “Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” projektu iesniegumu atlases sestā
kārta
Mērķis: atbalstīt ar ieiešanu ārvalstu tirgos saistītās aktivitātes – ārējo mārketingu ārvalstīs – un
pasākumus, kas sekmē komersantu iekļaušanos starptautiskajās piegāžu ķēdēs, veicina Latvijas
komersantu dalību starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās.
Atbilstīgie projektu iesniedzēji:
komersanti;
biedrības, kurās apvienojušies vismaz 5 komersanti;
5 komersanti;
biedrības, kooperatīvās sabiedrības, pašvaldības un ostu pārvaldes, starp kurām tiek sadalīts viss
saľemtais atbalsts, jo valsts vai pašvaldības iestādes nevar būt atbalsta saľēmējas;

ostu pārvaldes.
Atbalstāmās darbības:
dalība starptautiskās izstādēs ārvalstīs (izmantojot ekspozīcijas laukumu)2;
dalība konferencēs (semināros) ārvalstīs, kurās tiek sniegta prezentācija par projekta iesniedzēja
Latvijā ražotajām precēm un pakalpojumiem (Pašvaldība finansējumu dalībai izstādēs un
konferencēs (semināros)ārvalstīs var saņemt, ja dalība pasākumos veicina Latvijas kā tūrisma
galamērķa starptautisko konkurētspēju)
komersantu dalībai biedrību organizētajās:
tirdzniecības misijās,
kontaktbiržās ārvalstīs.
iem) par eksporta jautājumiem.

Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
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Maksimālais finansējuma apjoms: vienam projekta iesnieguma iesniedzējam (saskaľā ar de minimis
nosacījumiem) 200 000 EUR 3 gados.
Apakšaktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 12 433 911
latu.
Kontaktinformācija: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras klientu apkalpošanas nodaļa, Pērses
ielā 2, Rīgā, tālr.:6703 9499; e-pasts: jautajumi@liaa.gov.lv .
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiľš: 2011.gada 30.decembris.
Sīkāka informācija: http://www.liaa.gov.lv/lv/es_fondi/pienemsana/ata6/.

PROJEKTU KONCEPTI
1.
Projekts: Mākslas un mūzikas skolu pieejamības nodrošināšana un
personu ar īpašam vajadzībām integrēšana caur mākslas un mūzikas
programmu apguvi
Nepieciešamības pamatojums: Šobrīd Zemgales mākslas un mūzikas skolu infrastruktūra
nav piemērota personām ar īpašām vajadzībām. Daļā mākslas un mūzikas skolu jau darbojas
mākslas terapeiti, tomēr, lai būtu iespējams ēkās iekļūt un arī iesaistīties apmācību procesā
personām ar īpašām vajadzībām (bērniem un pieaugušajiem) nepieciešama infrastruktūras
pielāgošana, speciālu instrumentu un aprīkojuma iegāde, personāla apmācīšana u.c.
Projekta mērķi:
 nodrošināt mākslas un mūzikas skolu pieejamību bērniem un pieaugušajiem ar īpašām
vajadzībām,
 izremontēt un aprīkot speciālas klases, iegādāties instrumentus, materiālus, lai skolās
varētu piesaistīt bērnus un pieaugušos ar īpašām vajadzībām;
 Apmācīt pedagogus darba m ar bērniem un pieaugušajiem (varbūt var likt – audzēkľi
ar īpašām vajadzībām) ar īpašām vajadzībām
 Apmaksāt pedagogu darbu ar audzēkľiem ar īpašām vajadzībām

Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
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Projekta mērķgrupa: Zemgales mākslas un mūzikas skolas, to esošie un potenciālie
audzēkľi ar īpašām vajadzībām
Projekta aktivitātes:
1) Mākslas un mūzikas skolu telpu renovācija/rekonstrukcija, lai pielāgotu tās bērniem
un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām (uzbrauktuvju, liftu izbūve, ieejas mezglu
rekonstrukcija, sanitāro mezglu pielāgošana, klašu telpu pielāgošana u.c.)
2) Aprīkojuma un instrumentu iegāde, lai nodrošinātu nodarbības bērniem un
pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām
3) Pedagogu apmācības darbam ar bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām
4) Mācību programmu izstrāde un ieviešana.
Finansējuma avots: Norvēģu finanšu instruments
Projekta izmaksas: ~EUR 900 000.

2.
Projekts: Multifunkcionālo kultūrizglītības centru izveide un attīstīšana
pašvaldībās
Nepieciešamības pamatojums: Ľemot vērā ierobežoto finansējumu gan pašvaldības
kultūras iestādēm, gan NVO sektoram nākotnē jāplāno aktivitātes un telpu noslogojums tā, lai
tās būtu pieejamas pēc iespējas plašākām mērķa grupām, tāpēc mērķtiecīga ir
multifunkcionālo centru izveide pašvaldībās pie skolām, mākslas un mūzikas skolām,
kultūras namiem u.c. pēc pašvaldības ieskatiem
Projekta mērķi:
 resursu apvienošana un savstarpējās komunikācijas uzlabošana starp kultūras
pakalpojumu sniedzējiem un pašvaldībām, izveidojot multifunkcionālos centrus
Zemgales pašvaldībās
Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
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Projekta mērķgrupa: pašvaldības un iedzīvotāji
Projekta aktivitātes:
1) telpu remonts-rekonstrukcija,
2) aprīkojuma iegāde,
3) pieredzes apmaiľa,
4) kopīga marketinga izstrāde,
5) dokumentācijas sakārtošana u.c.
Finansējuma avots: Norvēģu finanšu instruments
Projekta izmaksas: ~EUR 900 000.

3.
Projekts: Novadu identitātes meklējumi un tēlu veidošana, izmantojot
kultūras mantojumu un norises

Nepieciešamības pamatojums: Pēc ATR izveidojušās pašvaldības, kurām nav savas
identitātes, savu tradīciju. Ir izveidota infrastruktūra – kultūras nami, estrādes, ceļi, bet tās
nav apdzīvotas un piepildītas ar tradīcijām un pasākumiem. Tāpēc nepieciešams izpētīt
vienojošos un unikālos objektus, notikumus, tradīcijas, veidot pasākumus un atrast tēlu.
Projekta aktivitātes:
1) Apzināt novadu īpašās tradīcijas, kultūrvēsturisko mantojumu,
2) Organizēt tikšanās, diskusijas, darba grupas iesaistot vietējās kopienas, pašvaldības,
amatiermākslas kolektīvus u.c.
3) Veidot jaunus kultūras pasākumus
4) Uz kultūras bāzes veidot novada identitāti
5) Veidot projekta ietvaros kopēju kultūras programmu.
Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
Par materiāla saturu atbild ZPR kultūras speciāliste Ilva Kalnāja un Zemgales Plānošanas reģions
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Projekta mērķgrupa: Zemgales pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, vietējās kopienas
Finansējuma avots: Latvijas Lietuvas pārrobežu programma
Projekta izmaksas: 200 000 EUR

4.
Projekts:

Kultūrvēsturiskā

mantojuma

saglabāšana

un

attīstīšana

Zemgales pašvaldībās
Nepieciešamības pamatojums: Pašvaldību īpašumā atrodas kultūrvēsturiskie pieminekļi,
kuru uzturēšana un tālāka izmantošana, sakarā ar kultūrvēsturiskā pieminekļa statusu, prasa
lielus finanšu resursus. Lai nākotnē veiksmīgi attīstītu reģiona kultūrvēsturisko mantojumu,
pirmkārt, nepieciešams veikt situācijas izpēti un iezīmēt kultūrvēsturisko objektu tālākas
attīstības un izmantošanas veidus balstoties uz ekonomiski pamatotiem risinājumiem.
Projekta mērķi:
 saglabāt un attīstīt Zemgales pašvaldību īpašumā esošo kultūrvēsturisko mantojumu
Projekta aktivitātes:
1) Zemgales kultūrvēsturiskā mantojuma objektu monitorings (apsekošana, arheoloģiskā
un arhitektoniskā izpēte);
2) Zemgales kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības stratēģijas izstrāde,
ekonomiski pamatotu radošu risinājumu meklējumi;
3) Objektu rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana;
4) Pieredzes apmaiľa;
5) Kopīgi marketinga pasākumi.
Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
Par materiāla saturu atbild ZPR kultūras speciāliste Ilva Kalnāja un Zemgales Plānošanas reģions
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Finansējuma avots: Norvēģu finanšu instruments
Projekta izmaksas: ~EUR 900 000.

5.
Projekts: Radošo industriju perspektīvākās nozares attīstības veicināšana
Zemgalē
Nepieciešamības pamatojums: Atbalsta infrastruktūras un sistēmas trūkuma dēļ notiek
reģiona radošā potenciāla aizplūšana (uz Rīgu vai citām valstīm). Reģionā atrodas 22
profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas skolas un 1 profesionālā mūzikas vidusskola, lai
izmantotu radošo potenciālu, pēc studiju beigšanas jaunieši atgrieztos reģionā un reģionā
veidotos spēcīgi radošo industriju produkti nepieciešams izveidot atbalsta infrastruktūru un
veicināt esošo un potenciālo uzľēmēju sadarbību. Veiktie pētījumi Eiropā un pasaulē
apliecina, ka radošais sektors aug straujāk kā nekā ekonomika vidēji – tā peļľa ir augstāka par
peļľu tādās šķietami plaukstošās nozarēs kā informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un
autoražošana.
Projekta mērķi:
 veicināt radošo industriju produktu klāsta pieaugumu izveidojot Zemgalē radošo
industriju atbalsta infrastruktūru un attīstot mentoru kustību
Projekta aktivitātes:
1) Projekta ietvaros paredzēts izveidot radošo industriju atbalsta infrastruktūru –
laikmetīgās kultūras centru vai klasteri, kurā būtu pieejama ierakstu studija jaunajiem
mūziķiem, pakalpojumi uzľēmējdarbības uzsākšanai radošo industriju nozarēs (centra
pakalpojumu klāstu noteiks projekta veiktais pētījums).
Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
Par materiāla saturu atbild ZPR kultūras speciāliste Ilva Kalnāja un Zemgales Plānošanas reģions
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2) Lai veicinātu radošo industriju uzľēmumu attīstību, projektā paredzēts apzināt reģiona
uzľēmējus RI nozarēs, kas gatavi kļūt par mentoriem jaunajiem uzľēmējiem un
piedāvāt prakses vietas profesionālo skolu audzēkľiem un studentiem.
Finansējuma avots: Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.
Projekta izmaksas: ~EUR 1 100 000.

Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.
Par materiāla saturu atbild ZPR kultūras speciāliste Ilva Kalnāja un Zemgales Plānošanas reģions
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