APSTIPRINĀTS
VKKF padomes
2021. gada 25. februāra sēdē
(protokols Nr. 3 (410))

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas
“RADOŠO PERSONU NODARBINĀTĪBAS PROGRAMMA”
2021. gada projektu konkursa
NOLIKUMS
1. Vispārējie jautājumi.
1.1. Mērķprogramma “Radošo personu nodarbinātības programma” (turpmāk - mērķprogramma) ir Valsts
kultūrkapitāla fonda (turpmāk - VKKF) saskaņā ar VKKF kultūras projektu konkursa nolikumu izstrādāta
un īstenota programma, ko finansē VKKF no Kultūras ministrijas valsts budžeta programmas 99.00.00
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Kultūras ministrijai piešķirtajiem līdzekļiem, lai mazinātu Covid-19
krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz kultūras nozari.
1.2. Mērķprogrammas mērķis ir sniegt atbalstu radošām personām periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz
2021. gada 30. jūnijam, finansējot radoša darba veikšanu radošām personām kultūras nozarē, kas ir
autortiesību vai blakustiesību subjekti Autortiesību likuma izpratnē (turpmāk – radošām
personām), kuru profesionālā radošā darbība tikusi ierobežota valsts epidemioloģiskās situācijas
un noteikto ierobežojumu dēļ, tādējādi veicinot līdzšinējā radošajā darbībā māksliniecisko kvalitāti
apliecinājušu radošo personu turpmāko radošo izaugsmi un žanriski daudzveidīgu kvalitatīvu mākslas un
kultūras vērtību radīšanu.
1.3. Mērķprogrammas līdzekļus piešķir konkursa kārtībā un mērķprogrammas konkursā sadalāmais
finansējums ir 1 950 000 EUR. Gadījumā, ja pieteikumu skaits pārsniedz mērķprogrammā pieejamos
finanšu līdzekļus, finansējumu piešķir pieteikumu iesniegšanas secībā.
1.4. Mērķprogrammas konkurss tiek izsludināts divās kārtās:
1.4.1. par laika periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. martam;
1.4.2. par laika periodu no 2021. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 30. jūnijam.
1.5. Mērķprogrammas konkursā radošai personai tiek piešķirta radošā darba stipendija (turpmāk – stipendija),
tās apmērs ir 650.00 EUR kalendārā mēnesī.
2. Mērķprogrammas konkurss, iesniedzēji un ierobežojumi.
2.1. Lai sasniegtu mērķprogrammas mērķi, VKKF organizē mērķprogrammas projektu konkursu. Projektu
konkursā var piedalīties radošas personas:
2.1.1. kuru profesionālā radošā darbība ir ierobežota Covid-19 apdraudējuma laikā valsts
epidemioloģiskās situācijas un noteikto ierobežojumu dēļ;
2.1.2. kuras pēdējo trīs gadu periodā ir radījušas autortiesību vai blakustiesību objektus
Autortiesību likuma izpratnē;
2.1.3. kurām 2021. gadā nav piešķirta stipendija VKKF mērķprogrammā “Jaunrades veicināšanas
stipendiju mērķprogramma”.
2.2. Radošā darba stipendija nevar tikt piešķirta par kalendāro mēnesi, kurā projekta pieteicējam
Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir veicis izmaksu saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada
24.novembra noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības
turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos”1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Projektu pieteikumu iesniegšana.
Mērķprogrammas projektu konkursa nolikums pieejams VKKF mājaslapā (http://www.vkkf.lv).
Projekta pieteikums jāiesniedz projektu pieteikumu sistēmā https://kkf.kulturaskarte.lv
Lai pieslēgtos iesniegšanas sistēmai, nepieciešams kāds no valsts pārvaldes pakalpojumu portālā
Latvija.lv (https://www.latvija.lv/) pieejamajiem autentifikācijas līdzekļiem.
3.4. Projekta pieteikums sistēmā jāiesniedz šādos termiņos:
3.4.1. no 05.03.2021. līdz 19.03.2021. plkst. 23:59 par periodu no 01.01.2021. līdz 31.03.2021.;
3.4.2. no 01.06.2021. līdz 15.06.2021. plkst. 23:59 par periodu no 01.04.2021. līdz 30.06.2021.
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Informāciju, vai personai piešķirts atbalsts par dīkstāvi un veikta izmaksa, pārbaudīs, pieprasot ziņas no VID.
Ja saskaņā ar VID sniegto informāciju projekta pieteicējam kalendārā mēnesī ir veikta šāda izmaksa (nevērtējot atbalsta apmēru), par attiecīgo
kalendāro mēnesi stipendiju nepiešķir.
1

4. Projektu pieteikumu noformējums un saturs.
4.1. Projekta pieteikums sistēmā iesniedzams latviešu valodā, aizpildot visus sistēmā norādītos laukus, t.sk.:
4.1.1. apliecinot, ka:
4.1.1.1. projekta pieteicēja profesionālā radošā darbība ir tikusi ierobežota Covid-19
apdraudējuma laikā valsts epidemioloģiskās situācijas un noteikto ierobežojumu dēļ;
4.1.2. sniedzot šādu informāciju:
4.1.2.1. radošā darba pārskatu stipendijas periodam (atbilstoši 1.4. punktā noteiktajai konkursa
kārtai) (ne vairāk kā 1000 zīmes);
4.1.2.2. CV, obligāti iekļaujot profesionālās radošās darbības pārskatu par pēdējo trīs gadu
periodu;
4.1.2.3. paskaidrojumu, kā Covid-19 situācija ierobežojusi projekta pieteicēja profesionālo radošo
darbību (ne vairāk kā 1000 zīmes).
4.2. Nepieciešamības gadījumā ekspertu komisija var pieprasīt papildus iesniegt arī citu informāciju.
5. Projektu vērtēšanas administratīvie kritēriji:
5.1. iesniedzamajiem projektiem tiek noteikti šādi administratīvie kritēriji:
5.1.1. projekta pieteikums ir iesniegts nolikuma 3.4. punktā noteiktajā termiņā;
5.1.2. projekta pieteicējs atbilst nolikuma 2.1.3. punktā noteiktajām prasībām;
5.1.3. projekta pieteicējs ir savlaicīgi nokārtojis līdzšinējās saistības ar VKKF;
5.1.4. projekta pieteikuma saturs atbilst šā nolikuma 4. punktā noteiktajām prasībām;
5.1.5. atbilstība 2.2. punkta prasībām.
5.2. projekti, kas neatbilst kādam no administratīvajiem kritērijiem, netiek atbalstīti.
6. Projektu vērtēšanas kvalitatīvie kritēriji.
6.1. iesniedzamajiem projektiem ir noteikti šādi kvalitatīvie kritēriji:
6.1.1. projekta pieteicēja atbilstība nolikuma 2.1.1. punkta prasībām;
6.1.2. projekta pieteicēja radošās darbības kvalitāte un nozīmīgums nozarei pēdējo trīs gadu periodā;
6.1.3. projekta pieteicēja radošā darbība stipendijas periodā (atbilstoši 1.4. punktā noteiktajai konkursa
kārtai).
7. Projektu pieteikumu izskatīšanas kārtība.
7.1. Projektu pieteikumus, kuri atbilst konkursa mērķiem un nolikuma prasībām, saskaņā ar projektu
kvalitatīvajiem kritērijiem vērtē mērķprogrammas ekspertu komisija (turpmāk – komisija).
7.2. Komisijas sastāvu veido un apstiprina VKKF padome.
7.3. Komisija, izvērtējot katru iesniegto projekta pieteikumu, sniedz atzinumu VKKF padomei par stipendijas
piešķiršanu.
8. Konkursa rezultāti
8.1. Atbildi par konkursa rezultātiem projekta pieteicējam nosūta pēc konkursa noslēguma uz projekta
pieteikumā norādīto e-pasta adresi.
8.2. Finansēto projektu saraksti tiek publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, ar
tiem var iepazīties arī VKKF mājaslapā (http://www.vkkf.lv).
9. Projekta pieteicēja tiesības un pienākumi.
9.1. Projekta pieteicējs piekrīt visiem projektu konkursa noteikumiem un ir atbildīgs par projekta pieteikumā
norādīto ziņu un sniegto apliecinājumu patiesumu, kā arī par Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo
aktu prasību ievērošanu veicot radošo darbu.
9.2. Ja projekta pieteicējs saņem VKKF finansējumu:
9.2.1. piešķirto stipendiju VKKF ieskaita projekta pieteicēja personīgajā kontā Latvijas Republikas
kredītiestādē;
9.2.2. ja tiek konstatēts, ka pieteikumā sniegta un apliecināta nepatiesa informācija, finansējuma
saņēmējam ir pienākums atmaksāt saņemto stipendiju vai VKKF ir tiesības veikt stipendijas
piedziņu.
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