
Nr. Nosaukums Aktivitātes Finanses Iesniegšanas termiņš 

1.  Plānots projektu 

konkurss ģimenes 

ārstu tīkla attīstībai 

 

Atlases ietvaros projektu iesniegumus var iesniegt par to ģimenes prakšu attīstību, 

kuras līdz šim nav saņēmušas līdzfinansējumu 3.1.5.1.1.apakšaktivitātes "Ģimenes 

ārstu tīkla attīstība" vai citu publisko finansējuma avotu ietvaros pēdējo gadu laikā.  

 Aicinām ģimenes ārstu prakses izmantot ERAF līdzfinansējumu prakšu 

attīstībai, veicot gan prakses telpu renovācijas / rekonstrukcijas, gan medicīnas 

iekārtu un mēbeļu iegādi. 

  Īpaši vēršam uzmanību iespējai iegādāties datortehniku, tai skaitā galda 

datoru, portatīvo datoru vai planšetdatoru (ar ierobežojumu ne vairāk kā 1 413 

euro uz vienu ārsta praksi), lai veiksmīgu iekļautos e-Veselības sistēmā. 

 

Ne vairāk kā 85 % ERAF 

līdzfinansējums un  

15% nacionālais 

publiskais 

līdzfinansējums 
 

Ceturtās kārtas projektu 

pieņemšana (plānots) 

01.04.2014 

 

 

Kontaktinformācija Veselības 

ministrijā 

Dace Ozoliņa, tālr. 67876085 

Dace.Ozolina@vm.gov.lv 

 

2.  No 22.aprīļa 

komersanti varēs 

pieteikties 

atbalstam 

ražošanas telpu 

izveidei 

 

Ekonomikas ministrija aicina komersantus jau savlaicīgi sākt darbu pie projektu 

gatavošanas. 

Aģentūrā atbalsta saņemšanai ražošanas telpu būvniecībai un rekonstrukcijai 

programmas „Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai"  

2.kārtas ietvaros.  

 Plānots, ka programmas 2.kārtas ietvaros atbalstīti tiks vismaz 6 projekti, kuru 

kopējais investīciju apjoms Latvijas ekonomikā būs vismaz aptuveni 20 milj. 

euro.  

 Programmas mērķis ir līdzfinansēt ražošanas telpu izveidi un rekonstrukciju, 

lai reģionos veicinātu industriālo zonu attīstību,  veidotos jauni uzņēmumi un 

darbavietas. Uz atbalstu šajā programmā varēs pretendēt uzņēmēji, kuru 

projektu īstenošanas vieta atrodas pilsētā ar patstāvīgo iedzīvotāju skaitu 

virs 20 000, vai 10 km attālumā no tās robežas, izņemot Rīgu. 

 Aktivitātes noteikumi paredz, ka pēc izveidotās ēkas nodošanas ekspluatācijā 

tā ir jāiznomā vismaz trīs savstarpēji un ar projekta iesniedzēju 

nesaistītiem sīkiem (mikro), maziem vai vidējiem komersantiem, kuri 

saimniecisko darbību veic apstrādes rūpniecībā, kā arī jānodrošina, ka minētie 

komersanti trīs gadu laikā izveido vismaz 50 jaunas darba vietas uz pilnu 

slodzi. 
 

Kopējais finansējums ir 

9954 661 euro, attiecīgi 

ERAF finansējums     1 417 

430 euro, virssaistību 

finansējums - 8 537 231 

euro 

 

Projektu iesniegumu atlases 

kārta norisināsies no 2014.gada 

22.aprīļa līdz 2014.gada 

30.aprīlim. 

 

Projektā paredzētās darbības būs 

jāuzsāk ne vēlāk kā līdz 

2014.gada 1.septembrim un 

projekts jāīsteno līdz 2015.gada 

1.novembrim 

 

Latvijas Investīciju un attīstības 

aģentūra vērtēs projektu 

iesniegumus līdz 2014.gada 

30.jūnijam 

 

 

Kontaktinformācija 

Gatis Silovs 

gatis.silovs@em.gov.lv 

67013209 

3.  Plānots finansiāls 

atbalsts kultūras 

pieminekļu 

privātīpašniekiem 

kultūras pieminekļu 

saglabāšanā un to 

sociālekonomiskā 

Aktivitātes mērķis ir nodrošināt tādu kultūras pieminekļu saglabāšanu, pieejamību 

sabiedrībai un sociālekonomisku izmantošanu, kas atrodas privātīpašumā un nodrošina 

nozīmīgas publiskas funkcijas.  

 Aktivitātes piektās atlases kārtas ietvaros pieejamo atlikušo ERAF 

finansējumu piešķir projekta iesniedzējam - biedrībai, nodibinājumam vai 

reliģiskai organizācijai. 

 

Nepārsniedz 85 % no 

kopējām attiecināmajām 

izmaksām 

 

Piektās kārtas finansējums 

ir 457 187 euro, 

finansējums vienam 

Projektu iesniegumu 

iesniegšanas termiņš piektajā un 

sestajā atlases kārtā tiks noteikts 

no 2014.gada 31.marta līdz 

2014.gada 15.maijam 
 

 

http://dace.ozolina@vm.gov.lv/
mailto:gatis.silovs@em.gov.lv


potenciāla efektīvā 

izmantošanā 

 

 

 Aktivitātes sestās kārtas ietvaros piešķir juridiskai vai komercreģistrā 

reģistrētai fiziskai personai 
 

 

 

Lai informētu potenciālos projektu iesniedzējus, Kultūras ministrija š.g. 2.aprīlī 

plkst.13:00, „ES mājā”, Rīgā (adrese: Aspazijas bulvāris 28, 2.stāva zālē) organizēs 

informatīvo semināru 

projektam ir ne vairāk kā 

50 000 euro un ne mazāk 

kā 10 000 euro.   

 

Sestās kārtas finansējums ir 

pieejamais finansējums ir 

304 792 euro 

 

Aktivitātes piektās un 

sestās atlases kārtas 

ietvaros pieejamais 

finansējums vienam 

projektam ir ne vairāk kā 

50 000 euro un ne mazāk 

kā 10 000 euro. 

Kontaktinformācija 

Linda Krūmiņa 

Latvijas Republikas Kultūras 

ministrijas  

Eiropas Savienības fondu 

departamenta 

Finanšu instrumentu attīstības 

nodaļas vecākā referente 

E-pasts: 

linda.krumina@km.gov.lv 

Tālrunis 67330 319 

4.  "Sprīdis labākai 

dzīvei" 

 

Šā gada konkursā būs tikai viena kārta, lai ātrāk būtu zināmi visi uzvarētāji un ātrāk 

varētu ķerties pie projektu īstenošanas, jo gan vides projektus, gan jebkuru remontu (un 

tādu projektu mums ir daudz) labāk veikt vasarā. 

 Šogad "Rīga 2014" gadā nolēmām, ka arī mūsu konkursā gaidīsim projektus 

mākslas un kultūras jomās - piemēram, lauku muzeju ekspozīciju 

modernizēšana un atraktīvāka pasniegšana, kultūras namu uzlabošana, lai tur 

kūsātu kultūras un mākslas dzīve un tajā varētu iesaistīties gan bērni, gan 

jaunieši, gan pieaugušie. 

  Otra joma - zinātniski izglītojoši projekti, bērnu un jauniešu jaunrade. 

Gribētu, lai bērnos un jauniešos raisītos interese par kādu konkrētu zinību 

jomu, tālab atbalstīsim ne tik bieži sastopamus pulciņus un interešu centrus, 

piemēram, robotu būve vai zaļās enerģijas ieguve.  

Maksimālais finansējums:  

4000 euro 
 

Projektus var iesniegt no 

2014.gada  1. marta līdz 31. 

martam (pasta zīmogs vai līdz 

plkst. 24:00 pa e-pastu) 

 

 

 

Kontaktinformācija 

AS „Lauku Avīze” 

Dzirnavu iela 21 

Rīga, LV-1010 

spridis@la.lv 

5.  NVA šogad plāno 

izveidot 300 valsts 

līdzfinansētās darba 

vietas 

bezdarbniekiem ar 

īpašām vajadzībām 

 

Darba devējiem NVA sniedz šādu finansiālu atbalstu: 

• dotāciju ikmēneša darba algai bezdarbniekam ar invaliditāti valstī noteiktās 

minimālās darba algas apmērā; 

• sedz valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no algas dotācijas daļas, ja 

darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kas bezdarbniekus ar invaliditāti nodarbina 

šādās profesijās - asistents, pavadonis, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas 

tulks, interešu pulciņa audzinātājs, speciālais pedagogs; 

• vienreizēju finansējumu aprīkojuma un iekārtu iegādei, kā arī tehnisko palīglīdzekļu 

izgatavošanai un iegādei, lai pielāgotu darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti. 

• Nepieciešamības gadījumā pasākumā iesaistītie bezdarbnieki var saņemt 

ergoterepeita, surdotulka vai asistenta pakalpojumus.   Darba devējam bezdarbnieks ar 

invaliditāti jānodarbina viņa norādītajā dzīvesvietā. Nodarbinātības laiks - līdz 24 

mēnešiem. 

 

  

 

 

 

 

 

Detalizētāka informācija par 

„Pasākumu noteiktām personu 

grupām”  - NVA mājas lapā 

(www.nva.gov.lv ) vai tuvākajā 

NVA filiālē. 

mailto:linda.krumina@km.gov.lv
mailto:linda.krumina@km.gov.lv
http://nva.gov.lv/


6.  Sabiedrības 

integrācijas fonds 

izsludina atklātu 

projektu konkursu 

programmas 

„Ārpusskolas 

pasākumu 

programma. 

Vasaras nometnes 

Latvijas un 

diasporas bērniem 

 

Programmas mērķa grupa ir diasporas bērni vecumā līdz 18 gadiem, kā arī viņu 

vienaudži Latvijā. Programmas ietvaros tiks atbalstītas kopīgas nometnes un vasaras 

skolas, kas vērstas uz diasporas bērnu saiknes stiprināšanu ar Latviju, kā arī diasporas 

un Latvijā dzīvojošo bērnu kopīgu darbošanos. 

Projektu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas 

atbilst šādiem nosacījumiem: 

 organizācijai ir vismaz 2 gadu pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem, 

piemēram, nometņu, neformālās izglītības pasākumu, kultūras, sporta vai 

atpūtas u.c. pasākumu rīkošanā; 

 organizācijai ir iepriekšēja pieredze projektu īstenošanā. 

Programmas „Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un 

diasporas bērniem" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama 

Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.lv. 

Kopējais programmas 

ietvaros pieejamais 

finansējums ir 133 038 

EUR no Sabiedrības 

integrācijas fondam 

piešķirtajiem 2014.gada 

valsts budžeta dotācijas 

līdzekļiem. Finansējums 

tiks sadalīts tā, lai atbalstu 

saņemtu pēc iespējas 

dažādās valstīs dzīvojošās 

diasporas bērni. 

 

Projektu iesniegumu 

iesniegšanas termiņš ir 

2014.gada 3.aprīlis.  

Projektu iesniegumus var 

iesniegt:  personīgi (līdz plkst. 

17.00) vai pa pastu Sabiedrības 

integrācijas fondā, adrese 

Brīvības ielā 40-39, Rīgā, LV - 

1050 (vienā oriģināleksemplārā 

ar pievienotu elektronisko 

versiju datu nesējā); 

elektroniska dokumenta formā, 

kas parakstīts ar drošu 

elektronisko parakstu un laika 

zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: 

arpusskolas@sif.lv . 

Kontaktinformācija 

konkursi@sif.lv 

fakss 67078224 

7.  Pieejams atbalsts 

radošajiem 

braucieniem 

Ziemeļvalstu un 

Baltijas valstu 

mobilitātes 

programmā 

"Kultūra" 

No š.g. 12.marta līdz 9.aprīlim profesionāli mākslinieki un citi radošo profesiju 

pārstāvji aicināti iesniegt projektus radošajiem braucieniem uz kādu no Ziemeļu vai 

Baltijas valstīm laika periodā no 1-10 dienām. 

Finansiālais atbalsts 

paredzēts ceļa un 

uzturēšanās izmaksu 

segšanai. Braucieniem var 

pieteikties arī nelielas 

grupas (līdz 6 personām), ja 

visi grupas dalībnieki dodas 

uz vienu un to pašu vietu, 

vienā un tajā pašā laikā. 

Projekta iesniegšanas termiņš 

2014.gada 9.aprīlis 

 

Kontaktinformācija 

Ginta Tropa 

Kultūras padomniece 

Ziemeļu Ministru padomes 

birojs Latvijā 

Tel. +371 67820055 

Fax +371 67213233 

ginta@norden.lv 

8.  Atbalsts jauniešu 

centru darbības 

nodrošināšanai 

pašvaldībās ar 

mērķi īstenot 

neformālās 

mācīšanās 

aktivitātes visiem 

Atklātā projektu konkursa mērķis ir izvēlēties vismaz 28 projektu iesniedzējus – 

pašvaldības, nodrošinot atbalstu jauniešu centru darbībai ar mērķi īstenot neformālās 

mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem, tādā veidā attīstot dzīvei un darba tirgum 

nepieciešamās kompetences un sekmēs sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu 

sociālo iekļaušanu. 

Vienam projektam 

pieejamais maksimālais 

finansējuma apmērs no 

valsts budžeta līdzekļiem ir 

4400,00 EUR 

Projekta iesniegšanas termiņš 

2014. gada 14. aprīlis 

 

Kontaktpersona 
Jānis Drigins  

Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūras 

Ārvalstu finanšu instrumentu un 

http://www.sif.lv/
mailto:arpusskolas@sif.lv
mailto:konkursi@sif.lv
mailto:ieva.arnte@norden.lv


jauniešiem citu programmu daļas projektu 

koordinators 

Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-

1004, Latvija 

Tālr.: +371 67356253 

Fakss: +371 67358060 

E-

pasts: Janis.Drigins@jaunatne.g

ov.lv  

9.  Atbalsts jaunatnes 

organizāciju 

darbībai un 

līdzdalības 

nodrošināšanai 

valsts un 

starptautiskajā 

jaunatnes politikā 

Atklātā projekta konkursa mērķis ir izvēlēties līdz 10 projektu iesniedzējiem –

 jaunatnes organizācijām, kas nodrošina pasākumus ar mērķi veicināt jauniešu 

iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī sniegt 

atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalībai valsts jaunatnes politikas 

īstenošanā un starptautiskajā sadarbībā. 

Ja projekta iesniedzējs 

atbilst nolikuma 6.1. 

apakšpunktā minētajiem 

kritērijiem, tad viena 

pieteiktā projekta 

finansējuma apmērs no 

aģentūras nedrīkst būt 

lielāks par 3557,00 EUR. 

 

Ja projekta iesniedzējs 

atbilst nolikuma 6.2. 

apakšpunktā minētajiem 

kritērijiem, tad viena 

pieteiktā projekta 

finansējuma apmērs no 

aģentūras nedrīkst būt 

lielāks par 14 228,00 EUR. 

 

Projekta iesniegšanas termiņš 

2014. gada 14. aprīlis 

 

 

Kontaktpersona 

Jānis Drigins  

Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūras 

Ārvalstu finanšu instrumentu un 

citu programmu daļas projektu 

koordinators 

Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-

1004, Latvija 

Tālr.: +371 67356253 

Fakss: +371 67358060 

10.  "Arodapmācības 

un informācijas 

pasākumi" 

 

Pasākuma mērķis ir nodrošināt mācības, kas veidotu izpratni par lauksaimniecības 

attīstību, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanas metožu lietošanu, kā arī zinātnes 

un jaunas prakses atziņu izmantošanu lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas 

ražošanas (izņemot zivsaimniecības produktus) nozarēs. 

Atbalsta pretendents var būt tikai juridiska persona, kas sniedz mācību pakalpojumus 

un atbilst šādiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem: 

 ir pieredze pieaugušo tālākizglītības organizēšanā; 

 nodrošina mācības visā sludinājumā norādītajā teritorijā; 

 nodrošina, ka mācību kursu klausītāji ir lauksaimniecības un pārtikas ražošanas 

(izņemot zivsaimniecības produktus) nozarē nodarbinātie vai meža īpašnieki; 

 lektoriem, kas sniedz mācību pakalpojumu, ir augstākā vai profesionālā vidējā 

Pieejamais 

finansējums  352 842 EUR 

Projektu iesniegšana no 

2014.gada 18.aprīļa līdz 

2014.gada 19.maijam 

 

 

Kontaktinformācija 

Lauku atbalsta dienesta Centrālā 

aparāta Klientu apkalpošanas 

daļā Rīgā, Republikas laukumā 

2, 2.stāvā 

(tālr. 67095000) 

mailto:Janis.Drigins@jaunatne.gov.lv
mailto:Janis.Drigins@jaunatne.gov.lv


izglītība attiecīgajā nozarē. 

11.  Izsludināts projektu 

konkurss "Vides 

izglītības nometņu 

organizēšana 

bērniem un 

jauniešiem" 

Projektu konkursā var piedalīties Latvijas Republikā reģistrēts komersants, biedrība vai 

nodibinājums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kā arī reģistrēta fiziska persona 

saimnieciskās darbības veicējs un akreditētas valsts, pašvaldību un privātās izglītības 

iestādes, kā arī augstskolas, kas reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā. 

Ņemot vērā: LVAF finansētais apjoms vienam dalībniekam (bērni un jaunieši) nedrīkst 

pārsniegt EUR 15.00 dienā dienas nometnēm un EUR 20.00 diennaktī diennakts 

nometnēm 

100 000 EUR 

 

 

Projekta iesniegšanas termiņš 

līdz 2014.gada 17.aprīlim 

 

Kontaktinformācija 

tālr. 67503322, 67503307 

12.  Plānots izsludināt 

projektu konkursu 

zema enerģijas 

patēriņa ēku 

būvniecībai 

2014.gada 18.martā valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas iniciatīvu, Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) finanšu instrumenta 

ietvaros, novirzīt 5 miljonus eiro līdzfinansējumam, lai ieviestu un demonstrētu zema 

oglekļa dioksīda risinājumus – energoefektīvas tehnoloģijas un risinājumus 

ilgtspējīgām ēkām, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu enerģijas 

ražošanai un citas inovatīvas tehnoloģijas vai produktus, kas samazina CO2 emisijas 

Konkursā tiks atbalstītas šādas projektu jomas: 

 energoefektivitātes pasākumu īstenošana un atjaunojamo energoresursu 

tehnoloģiju uzstādīšana, veicot zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību, kā arī 

esošu ēku rekonstrukciju (attiecas uz skolai, universitātēm un zinātniskajai 

pētniecībai paredzētām ēkām; muzejiem un bibliotēkām; sporta ēkām; ēkām 

plašizklaides pasākumiem, kurās tiek īstenotas Kultūras institūciju likuma 2. 

panta otrajā daļā noteiktās funkcijas); 

 atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošana siltumenerģijas un 

elektroenerģijas ražošanai; 

 inovatīva (jauna) produkta, tehnoloģijas vai risinājuma izveide, testēšana un 

demonstrēšana, kā arī esošas tehnoloģijas pilnveidošana, testēšana un 

demonstrēšana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ne – emisijas kvotu 

tirdzniecības sistēmas sektorā. 

Šī konkursa ietvaros 

pieļaujamais programmas 

līdzfinansējums vienam 

projektam – minimālais ir 

175 000 eiro, maksimāli 

pieļaujamais ir 1 000 000 

eiro (maksimāli pieejamais 

līdzfinansējums ir noteikts 

diferencēti pa atbalsta 

jomām). 

 

 

 

 

 

 

 

Informācija 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap

/?pid=40315865&mode=mk&da

te=2014-03-18 

 

13.  Vietējo sabiedriskos 

aktivitāšu 

veicināšana - 

aktīvās atpūtas un 

brīvā laika 

pavadīšanas 

infrastruktūras 

Mērķis : 

Radīt pievilcīgu dzīves vidi vietējiem iedzīvotājiem, nodrošinot pilnvērtīgas brīvā laika 

pavadīšanas iespējas un sakoptu apkārtējo vidi, rosinot iedzīvotājus aktīvi atpūsties un 

ievērot veselīgu, pilnvērtīgu dzīves veidu. 

Plānotās darbības: 

 Sporta laukumu  izveide, esošo uzlabošana; 

 norāžu un stendu izvietošana; 

Maksimālais atbalsts : 

Biedrības un nodibinājumi 

90%; 

Pašvaldības 90% 

Juridiskas un fiziskas 

personas 60% 

 

Projekta iesniegšanas termiņš no 

2014.gada 9.aprīļa  līdz  

9.maijam plkst. 15:00 Dobelē, 

Uzvaras ielā 2. 

Projekta iesniegumu 

elektroniska dokumenta formā, 

parakstītu ar elektronisko 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40315865&mode=mk&date=2014-03-18
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40315865&mode=mk&date=2014-03-18
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40315865&mode=mk&date=2014-03-18


izveide un pilnveide 

vietējiem 

iedzīvotājiem, vides 

sakārtošana un 

teritoriju 

labiekārtošana 

 bērnu laukumu ierīkošana 

 atpūtas taku ierīkošana; 

 publisko teritoriju labiekārtošana- celiņi, soliņi, apgaismojums, apgaismojums, 

atkritumu urnas, sabiedriskās tualetes, ilggadīgo stādījumu ierīkošana, u.c. 

Kopējais finansējums 

79427.49 EUR 

parakstu un apliecinātu ar laika 

zīmogu Elektronisko dokumentu 

likumā noteiktā kārtībā, iesniedz 

lad@lad.gov.lv. 

 

Kontaktinformācija 

Dace Vilmane 29187113,  Ineta 

Vintere 22026755, 

partneriba@dobelespartneriba.lv

. 

14.  Augstas pievienotās 

vērtības investīcijas 

(4. kārta) 

 

Aktivitātes mērķis ir stimulēt vietējos komersantus ieguldīt zināšanu vai tehnoloģiju 

intensīvajos projektos, kā arī piesaistīt ārvalstu investīcijas jomās ar augstu pievienoto 

vērtību, tādējādi veicinot jaunāko tehnoloģiju pārnesi no ārvalstīm 

Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumi Nr.817 "Noteikumi par darbības 

programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4. aktivitātes 

"Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un 

turpmākajām kārtām". 

Aktivitātes projektu 

iesniegumu atlases ceturtās 

kārtas ietvaros pieejamais 

finansējums - EUR 42 

424 003 

Projekta iesniegšanas termiņš no 

2014. gada 21. marta līdz 

2014. gada 7. aprīlim 

(ieskaitot) 

 

Kontaktinformācija 

Papildu informācija pieejama 

LIAA Klientu apkalpošanas 

nodaļā, zvanot 67039499 

vai rakstot 

jautajumi@liaa.gov.lv, vai 

klātienē darba dienās no 

pulksten 8.30 – 17.00 Rīgā, 

Pērses ielā 2 (1. stāvs) 

15.  Investīcijas 

ražošanas, 

pārstrādes vai 

mārketinga iekārtās 

un infrastruktūrā 

Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās 

un infrastruktūrā, kuru ieviešanas rezultāts ir pieejams plašākam zivsaimniecības 

nozares pārstāvju lokam, salīdzinot ar pasākumiem, ko parasti savu interešu īstenošanai 

veic komersanti. 

Atbalsta pretendents var būt: 

- biedrība, kas vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas reģistrēta saskaņā 

ar Biedrību un nodibinājumu likumu. un kurā ne mazāk kā piecu biedru 

komercdarbības joma ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu 

pārstrāde un konservēšana; 

- valsts kapitālsabiedrība vai atvasināta publiska persona (izņemot vietējo pašvaldību), 

kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana. 

Maksimālā kopējā 

attiecināmo izmaksu 

summa vienam projektam ir 

100 000 EUR 

 

Projekta iesniegšanas termiņš no 

2014. gada 22. aprīļa līdz 

2014. gada 22. maijam 

 

Projektu iesniegumi jāiesniedz 

Lauku atbalsta dienesta 

reģionālajās lauksaimniecības 

pārvaldēs vai Zemkopības 

ministrijas Klientu apkalpošanas 

centrā (Zemkopības ministrijas 

ēkas 2.stāva foajē, Republikas 

laukumā 2, Rīgā), elektroniski 

(atbilstoši normatīvajiem aktiem 

par elektronisko dokumentu 

noformēšanu). 

 

mailto:lad@lad.gov.lv
mailto:partneriba@dobelespartneriba.lv
mailto:partneriba@dobelespartneriba.lv
http://likumi.lv/doc.php?id=238461
http://likumi.lv/doc.php?id=238461
http://likumi.lv/doc.php?id=238461
http://likumi.lv/doc.php?id=238461
mailto:jautajumi%40liaa.gov.lv


Kontaktinformācija 

Zivsaimniecības daļa 

Tālrunis: 67027235 

LAD Klientu daļa 

Tālrunis:67095000, 67027693 

LAD Sabiedrisko attiecību daļa 

Tālrunis:67027830, 67027384 

 

16.  Izsludināts 

konkurss Kultūras 

ministrijā 

reģistrētajām 

profesionālajām 

radošajām 

organizācijām un to 

apvienībām 

Kultūras ministrijā reģistrētajām profesionālajām radošajām organizācijām un 

profesionālo radošo organizāciju apvienībām ir iespēja pieteikties konkursā 

finansējuma piešķiršanai no valsts budžeta 2014. gadam konkrētu, ar valsts 

kultūrpolitiku saistītu, mērķu īstenošanai. 

Finansējums tiks piešķirts Latvijas profesionālo radošo organizāciju līdzdalībai 

starptautiskajās organizācijās – biedru naudām, saskaņā ar starptautisko organizāciju 

noteikto biedra naudu apmēru. 

Konkursa mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību valstī, attīstīt vidi ilgtspējīgai, uz 

rezultātu orientētai nevalstisko organizāciju darbībai kultūras jomā, veicinot šo 

organizāciju iesaisti kultūrpolitikas veidošanas un īstenošanas procesos starptautiskā 

līmenī. 

 

 Projekta iesniegšanas termiņš ir 

līdz 2014.gada 2. aprīļa plkst. 

17:00, nogādājot tos personīgi 

vai nosūtot pa pastu – 

Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, 

LV – 1364 (pasta zīmogs –

 2014.gada 2. aprīlis). 

 

Kontaktinformācija 

tālruni 67330247 un 67330261 

Baiba Kauliņa,  

Kultūras ministrijas sabiedrisko 

attiecību speciāliste – mājas 

lapas redaktore,  

67330306  

Baiba.Kaulina@km.gov.lv 

17.  Izsludināts projektu 

konkurss 

Ziemeļvalstu un 

Baltijas valstu NVO 

programmas 

ietvaros 

Prioritāte 2014.gadā -  ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA 

Kas var pieteikties? - Baltijas un Ziemeļvalstu nevalstiskas organizācijas (NVO). 

Katrā projektā jāpiedalās partneriem no vismaz trim valstīm (ieskaitot projekta 

pieteicēju), no kurām vismaz vienai jābūt Baltijas valstij un vismaz vienai – 

Ziemeļvalstij. 

Finansējuma nosacījumi: 

 iespējamais atbalsts vienam projektam ir  4000-13 000 EUR līdzfinansējuma 

esamība tiks uztverta pozitīvi, taču izšķirošā nozīme ideju izvērtēšanā būs 

projekta saturiskajai atbilstībai un idejas apraksta kvalitātei 

 finansējums paredzēts pieredzes apmaiņai, apmācībai, sabiedrības izglītošanai, 

pētījumiem 

 finansējums tiek piešķirts tādu jaunu iniciatīvu īstenošanai, kas turpināsies arī 

pēc projekta noslēguma 

 Projekta iesniegšanas termiņš  

līdz 2014. gada 10. aprīlim. 

 

Kontaktinformācija 

 Daina Mežecka, e-

pasts: daina@norden.lv ; tel. 

29394399, 67211506. 

mailto:Baiba.Kaulina@km.gov.lv
mailto:daina@norden.lv


 programma nefinansē NVO pamatdarbību un administrēšanu, kā arī 

aprīkojuma, piemēram, IT tehnikas iegādi un remontdarbus. 

 

18.  Izsludināts projektu 

konkurss NVO 

programmā Baltijas 

jūras reģionam 

NVO programmas Baltijas jūras reģionam mērķis ir veidot ciešāku saikni starp 

Ziemeļvalstu, Baltijas, Polijas, Krievijas un Baltkrievijas nevalstiskajām 

organizācijām. Projektam jāstiprina pilsoniskās sabiedrība Krievijas ziemeļrietumu 

reģionos vai Baltkrievijā. 

Projektā jābūt iesaistītām vismaz trim NVO, tai skaitā vismaz pa vienai no visiem 

uzskaitītajiem reģioniem: 

 Ziemeļvalstis, 

 Krievija vai Baltkrievija, 

 Polija vai Baltijas valstis. 

 Projekta iesniegšanas termiņš ir  

2014. gada 30. aprīlis. 

 

Kontaktinformācija 

Izabela Butenko-Olesen, e-

pasts: ngo-

program@norden.org ; tel. +45 

33 96 02 00. 

19.  Izsludināti kultūras 

projektu konkursi 

Projektu konkursos projekta pieteikumus var iesniegt fiziskas personas vai juridiskas 

personas, kas atbilst konkursa nolikuma prasībām. 

Pieņem projektus kultūras projektu konkursā: literatūras, mūzikas un dejas mākslas, 

teātra mākslas, filmu mākslas. Vizuālās mākslas. Kultūras mantojuma, tradicionālās 

kultūras, dizaina un arhitektūras nozarēs. Iespējams iesniegt arī starpdisciplinārus 

projektus. 

 Projekta iesniegšanas termiņš ir 

līdz 2014. gada 17. aprīlim 

pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - 

līdz 14. aprīlim (pasta zīmogs) 

 

Kontaktinformācija 

Sīkāku informāciju par projektu 

konkursiem un pieteikuma 

veidlapas var atrast VKKF 

mājas lapā internetā 

(www.vkkf.lv) vai saņemt 

VKKF birojā Rīgā, tālrunis 

67503177, fakss 67503897, e-

pasts kkf@kkf.lv 

VKKF biroja faktiskā adrese: 

Vīlandes ielā 1 (3. stāvā, ieeja 

no Vīlandes ielas), Rīgā, LV-

1010 

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:  

Pirmdienās: 10:00–12:00  

Otrdienās, trešdienās, 

ceturtdienās, piektdienās: 

10:00–12:00; 13:00–16:00 

mailto:ngo-program@norden.org
mailto:ngo-program@norden.org
http://www.vkkf.lv/
mailto:kkf@kkf.lv


 

 

20.  Valsts 

kultūrkapitāla 

fonda 

mērķprogramma 

kultūras un mākslas 

mūžizglītībai, 

radošumam un 

mobilitātei 

Mērķprogrammas projektu konkursā var piedalīties fiziskas un juridiskas personas. 

Mērķprogrammas mērķis ir mūžizglītība, radošā partnerība, izglītības materiāli, 

formālā un neformālā izglītība, izpētes braucieni, lasīšanas veicināšana, bērnu un 

jauniešu izglītība, kultūras procesu izpratnes veicināšana dažādām grupām. 

Šī mērķa realizēšanai tiek finansēti projekti, kas paredz: 

1. lasīšanas veicināšanu bērnu un jauniešu vidē; 

2. izpratnes un intereses veicināšanu par kultūras sektoru izglītības procesos; 

3. aktivitātes radošās partnerības jomā; 

4. mācību programmu, lekciju ciklu, metodisko materiālu u.tml. izstrādi un 

izdošanu dažāda līmeņa mācību procesiem; 

5. kultūras nozares speciālistu un interesentu kvalifikācijas iegūšanu un 

paaugstināšanu, kā arī izglītības iespējas, organizējot meistardarbnīcas, mācību 

seminārus, kursus, nometnes utt.; 

6. mācību un izpētes braucienus, kultūras darbinieku mobilitātes veicināšanu; 

7. izglītojošu un kultūras nozares popularizējošu materiālu veidošanu un 

publicēšanu. 

 

Kopējais pieejamais 

finansējums - EUR 

450 000. 

Projekta iesniegšanas termiņš ir 

līdz 17. aprīlim pulksten 12:00 

(sūtot pa pastu - līdz 

17.februārim (pasta zīmogs) 

 

Kontaktinformācija 

programmas kuratore: Inga 

Baltā, tālrunis: 67503178; 

67503177, e-pasts: 

inga.balta@kkf.lv 

Sīkāku informāciju par projektu 

konkursiem un pieteikuma 

veidlapas var atrast VKKF 

mājas lapā internetā 

(www.vkkf.lv) vai saņemt 

VKKF birojā Rīgā, tālrunis 

67503177, fakss 67503897, e-

pasts kkf@kkf.lv 

 

mailto:inga.balta@kkf.lv
http://vkkf.lv/#2528
mailto:kkf@kkf.lv

