
 

ABLV Charitable Foundation grantu konkurss “Atbalsts laikmetīgās mākslas izstādēm un izglītības 
projektiem 2018.gadā”  

 

1. GRANTU KONKURSA MĒRĶIS 

Lai sekmētu ABLV Charitable Foundation līdzdibināto iniciatīvu 2021.gadā atklāt Latvijas Laikmetīgās 
mākslas muzeju, grantu konkursa mērķis ir mudināt sabiedrībā interesi par laikmetīgo mākslu kā ierosmes 
avotu domātpriekam un jaunām zināšanām, pašrefleksijai un pieredzes apmaiņai. Grantu konkursa ietvaros 
tiek piešķirti granti nacionāla mēroga un profesionāla līmeņa izstādēm un izglītības projektiem fonda 
atbalstīto laikmetīgās mākslas izstāžu ietvaros, kas veicina laikmetīgās mākslas aktuālos procesus Latvijā 
vai arī nodrošina laikmetīgās mākslas norišu pētniecības darba atspoguļojumu. 

 

2. PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS 

2.1. Atbalsts laikmetīgās mākslas izstādēm  

Grantu konkursa ietvaros paredzētā finansējuma kopsumma laikmetīgās mākslas izstāžu atbalstam ir EUR 
30 000,00, kas tiks piešķirta no ABLV Charitable Foundation programmas “Atbalsts laikmetīgās mākslas 
izstādēm” budžeta. 

Maksimālā ABLV Charitable Foundation granta summa vienam projektam ir EUR 10 000,00. Fonds atbalsta 
tikai tādus projektus, kuriem iesniedzēji ir nodrošinājuši projekta līdzfinansējumu. Grants, kas tiek prasīts no 
fonda, var sasniegt ne vairāk kā 75% no kopējām projekta izmaksām. Valde patur tiesības lemt par citu 
līdzfinansējuma procentuālo sadalījumu. Līdzfinansējuma avots var būt projekta pieteicēja vai tā 
partnerorganizāciju pašu ieguldījums, projekta ieņēmumi (ieejas biļetes u.c.), valsts un pašvaldību budžeta 
dotācijas, citu fondu piešķīrumi u.c.  

2.2. Atbalsts grantu konkursam pieteikto mākslas izstāžu izglītības sadaļai 

Lai atbalstīto projektu ietvaros tiktu sekmēts dialogs ar skatītāju, kā arī paplašināta laikmetīgās mākslas 
auditorija, granta piešķīrums var tikt palielināts par 25% ar papildu finansējumu no ABLV Charitable 
Foundation programmas “Kultūras satura izglītības projekti” budžeta. Lai saņemtu līdzfinansējumu izglītības 
programmas realizēšanai mākslas izstāžu ietvaros, papildus izstādes pieteikumam un tāmei projekta 
pieteicējam jāaizpilda atsevišķu projekta pieteikumu, kurā jāiekļauj izvērsts izstādes izglītības sadaļas 
apraksts, kā arī atsevišķu budžeta tāmi, kurā iekļauj izglītības projekta izmaksas. 

Grantu konkursa ietvaros paredzētā finansējuma kopsumma izglītības projektu atbalstam ir EUR 7 500,00. 

 

3. NOTEIKUMI PROJEKTU PIETEIKUMIEM 

3.1. Kas var iesniegt projektu pieteikumus 

Lai varētu pretendēt uz grantu, projektu pieteicējam jābūt Latvijas Republikā reģistrētai: 

 biedrībai vai nodibinājumam; 

 pašvaldībai vai tās iestādei, vai pašvaldību veidotai aģentūrai, kuras darbība nav saistīta ar peļņas 
gūšanu; 

 valsts iestādei vai valsts aģentūrai, kuras darbība nav saistīta ar peļņas gūšanu. 

Papildus augstāk minētajam, projektu pieteicējam jābūt: 

 tieši atbildīgam par projekta sagatavošanu un vadību; 

 pieejamiem stabiliem un pietiekamiem finanšu resursiem, lai nodrošinātu projekta pieteicēja darbības 
nepārtrauktību visā projekta ieviešanas laikā un nodrošinātu projekta līdzfinansējumu; 

 pieredzējušam un spējīgam pierādīt savu kapacitāti vadīt tāda mēroga aktivitātes, kas ir līdzvērtīgas 
projektam, kuram tiek prasīts fonda atbalsts. 
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Potenciālie projektu pieteicēji nedrīkst piedalīties grantu programmā vai tiem nepiešķirs grantu, ja:  

 tiem ir uzsākta bankrota, maksātnespējas vai likvidācijas procedūra, ir uzsākts kriminālprocess, ir 
kavētas kredītsaistības vai ievērojami nodokļu parādi, ir apturēta to darbība, pret tiem ir uzsākta 
tiesvedība par iepriekšminētajiem jautājumiem, vai tie ir nonākuši citā tamlīdzīgā situācijā, kas var 
nelabvēlīgi ietekmēt projekta sekmīgu realizāciju;  

 tie ir snieguši nepatiesu informāciju vai vispār nav snieguši informāciju, ko pieprasījis fonds sakarā ar to 
pieteikšanos uz granta piešķiršanu; 

 tie, iepriekšējā piešķirtā finansējuma ietvaros, ir snieguši nepatiesu informāciju vai vispār nav snieguši 
informāciju, ko pieprasījis fonds sadarbības ietvaros vai citādi būtiski pārkāpuši sadarbības 
nosacījumus.  

Projektus tā pieteicēji var īstenot partnerībā – sadarbībā starp divām vai vairākām organizācijām, kas paredz 
kopīgu projekta īstenošanu, kuru finansē fonds. Partneriem jāatbilst tiem pašiem kritērijiem kā projektu 
pieteicējiem. Projekta pieteicējs ir vienpersoniski atbildīgs par projekta ieviešanu un darbosies kā vadošā 
organizācija un, ja projekts tiks apstiprināts, kā līgumslēdzēja puse. 

3.2. Kādus projektus var iesniegt 

Projekta ieviešanas periods 

Agrākais projektu ieviešanas sākuma laiks pēc līguma parakstīšanas starp līgumslēdzēju pusēm ir 
2018.gada 2.janvāris. Izstādes atklāšanai jānotiek līdz 2018.gada 31.decembrim.  

Atbilstošas aktivitātes 

Programmas ietvaros tiks atbalstīti projekti, kas vērsti uz profesionālu laikmetīgās mākslas izstāžu 
sagatavošanu un norisi. Priekšroka tiks dota tādu izstāžu atbalstam, kurām tiks radīti jauni mākslas 
darbi vai kuru ietvaros tiks atspoguļoti pētījumi par laikmetīgās mākslas norisēm Baltijas valstīs 
laika periodā no 1960.gada. 

Projekta pieteikumam jāatbilst šādām prasībām: 

 skaidri noteikti mērķi un sasniedzamie rezultāti; 

 izvērsts projekta konceptuālais apraksts un darbības plāns: visām projektā paredzētajām aktivitātēm ir 
jābūt savstarpēji saistītām un jāatbilst uzrādītajiem projekta mērķiem; 

 precīza projekta kopējā budžeta tāme, īpaši norādot pozīcijas, kurām paredzēts fonda līdzfinansējums; 

 jāiekļauj prognozes par izstādes apmeklētības radītajiem.  

Projektos var iekļaut šādas aktivitātes (neizsmeļošs uzskaitījums): 

 mākslas izstādes sagatavošanas darbs, tai skaitā pētniecība, projekta vadība, izstādes iekārtošana, 
loģistika u.tml.;  

 jaunu mākslas darbu radīšana konkrētajai mākslas izstādei;  

 mākslas izstādes norise; 

 katalogu un cita veida dokumentācijas sagatavošana un izdošana par konkrēto mākslas izstādi. 

Atbilstošas aktivitātes izglītības sadaļai (neizsmeļošs uzskaitījums): 

 izstāžu zālē pieejamo skaidrojošo tekstu sagatavošana dažādiem auditorijas segmentiem; 

 izglītības programma, kas izmantojama sadarbībai ar vispārējām mācību iestādēm, tai skaitā 
izglītojošas nodarbības skolu pedagogiem; 

 konferences, semināri, lekciju cikli; 

 interaktīvas spēles un darba lapas skolu jaunatnei; 

 brīvprātīgo iesaistīšana projekta realizācijā (transporta izdevumi, pusdienas brīvprātīgajiem projekta 
asistentiem, gidiem, informācijas centra darbiniekiem). 

Norises vieta 

Projektiem jānotiek Latvijas teritorijā.  
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Neatbilstošas aktivitātes 

Par neatbilstošām uzskatāmas sekojošas aktivitātes: 

 reliģiska vai politiska rakstura projekti; 

 infrastruktūras projekti un projekti, kas pamatā vērsti uz iekārtu, aprīkojuma, ēku iegādi vai būvniecību, 
transporta līdzekļu iegādi; 

 citas aktivitātes, kuru mērķi neatbilst konkursa nolikumam vai kuras fonda valde uzskata par 
neatbilstošām programmas nosacījumiem. 

Projektu pieteikumu skaits un grantu skaits vienam projekta pieteicējam 

Projekta pieteicējs drīkst iesniegt vairāk nekā vienu projekta pieteikumu un vienam projekta pieteicējam var 
tikt piešķirts vairāk nekā viens grants šīs grantu programmas ietvaros. 

3.3. Kādas izmaksas var tikt ņemtas vērā, piešķirot grantu 

Projekta budžets jāsastāda eiro. 

Sagatavojot budžetu jāņem vērā, ka projekta izmaksām jābūt: 

 nepieciešamām projekta īstenošanai un jāatbilst pamatotas un drošas finanšu vadības principiem; 

 faktiskām un jārodas granta saņēmējiem vai viņu partneriem projekta ieviešanas perioda laikā;  

 uzskaitītām granta saņēmēja vai granta saņēmēja partneru grāmatvedības un nodokļu uzskaites 
reģistros, jābūt identificējamām un pierādāmām, un jābūt apliecinātām ar pamatojuma dokumentu 
oriģināliem. 

Ievērojot šos nosacījumus projekta budžetā var ietvert: 

 projektā iesaistīto darbinieku izmaksas, kas sastāv no aprēķinātās darba algas, valsts sociālās 
apdrošināšanas iemaksām un citām ar atalgojumu saistītām izmaksām; projektā iesaistīto darbinieku 
izmaksas nedrīkst pārsniegt izmaksas, kuras parasti sedz granta saņēmējs vai tā partneri; 

 ceļa, izņemot taksometra pakalpojumus, un uzturēšanās izdevumus darbiniekiem, kas piedalās 
projektā, ar noteikumu, ka tiek izvēlēti ekonomiskās klases ceļa un uzturēšanās pakalpojumi un tie 
nepārsniedz likmes, kuras parasti sedz granta saņēmējs vai viņa partneri;  

 aprīkojuma (jauna vai lietota) un pakalpojumu iegādes izmaksas ar noteikumu, ka tās atbilst tirgus 
cenām. Ja tiek iegādāti pamatlīdzekļi un to izmaksas pārsniedz attiecīgā aprīkojuma nomas maksu par 
attiecīgo aktivitāšu ieviešanas periodu, vai arī to amortizācijas laiks pārsniedz projekta ieviešanas 
periodu, projekta pieteicējam ir dokumentāli jāpamato, ka iepirktie pamatlīdzekļi pēc projekta beigām 
tiks izmantoti tiem pašiem mērķiem kā projekta ieviešanas laikā līdz to vērtības pilnīgai amortizācijai. 
Iepirktos pamatlīdzekļus ir aizliegts pārdot vai citādi atsavināt līdz to amortizācijas perioda beigām; 

 patēriņa un kancelejas preču izmaksas; 

 ar apakšuzņēmuma līgumu slēgšanu saistītos izdevumus; 

 izmaksas, kas tieši izriet no līguma prasībām (informācijas izplatīšana, iespieddarbi, apdrošināšana 
utt.), tai skaitā finanšu pakalpojumu izmaksas; 

 citas projekta aktivitātēm atbilstošas izmaksas, kuras tieši nepieciešamas projekta mērķu sasniegšanai. 

Neatbilstošas izmaksas 

Projekta budžetā nedrīkst tikt iekļauti šādi izdevumi: 

 parādi un zaudējumi vai parādu dzēšanai paredzētie izdevumi; 

 procentu maksājumi; 

 budžeta izmaksu pozīcijas, kas jau tiek finansētas no citiem finanšu avotiem; 

 zemes, ēku vai transporta līdzekļu iegāde; 

 taksometra pakalpojumu izmaksas; 

 alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, kā arī ekskluzīvo preču izmaksas; 
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 projekta sagatavošanas izmaksas; 

 prēmijas, dāvinājumi vai citi materiāli motivējošie pasākumi; 

 bankas pārskaitījumu komisijas maksa; 

 citas projekta mērķa sasniegšanai neatbilstošas izmaksas. 

3.4. Projekta pieteikuma forma un pievienojamie dokumenti 

Projekta pieteikuma forma 

Projekts jāiesniedz, izmantojot projekta pieteikuma formas, kas pievienotas kā pielikums šim nolikumam. 
Projekta aprakstam paredzētas sekojošas formas: mākslas izstādes aprakstam 1a.pielikums un izstādes 
izglītības sadaļai, ja tāda ir paredzēta, 1b.pielikums. Savukārt, projekta budžetam paredzēti sekojošie 
pielikumi: mākslas izstādei 2a.pielikums un izstādes izglītības sadaļai 2b.pielikums.  

Projektu pieteikumi jāaizpilda latviešu valodā un jāiesniedz elektroniski, sūtot uz e-pastu: 
maksla@ablv.org 

Lūdzu aizpildiet projekta pieteikuma formu rūpīgi un pēc iespējas skaidri, lai to varētu pienācīgi izvērtēt. 
Esiet precīzi un sniedziet pietiekami detalizētu informāciju, lai nodrošinātu, ka projekta pieteikums ir 
saprotams un sniedz skaidru priekšstatu, kā tiks sasniegti projekta mērķi, kādi būs ieguvumi projekta 
rezultātā un kādā veidā tas ir nozīmīgs grantu konkursa mērķu sasniegšanai. 

Pievienojamie dokumenti 

Projekta pieteicējs pēc sava ieskata var pievienot papildu informāciju, ilustratīvos materiālus, lai sekmīgāk 
raksturotu iecerēto projektu. 

Fonds nepieciešamības gadījumā var pieprasīt papildus iesniegt: 

 projekta pieteicēja un, ja ir partneri, katras partnerorganizācijas reģistrācijas apliecības kopiju, ko izdevis 
Uzņēmumu reģistrs vai cita valsts institūcija; 

 projekta vadītāja un/vai darba grupas pārstāvju CV, kas apliecina atbilstošu kompetenci un līdzšinējo 
darbības pieredzi; 

 projekta pieteicēja un, ja ir partneri, katras partnerorganizācijas statūtus vai nolikumu; 

 projekta pieteicēja gada pārskatu par iepriekšējo pārskata gadu (peļņas vai zaudējumu aprēķins un 
bilance par iepriekšējo pārskata gadu, ko apstiprinājis Valsts ieņēmumu dienests). Ja organizācijas 
grāmatvedība tiek kārtota centralizēti, jāiesniedz organizācijas vadītāja apstiprināts organizācijas 
budžeta ieņēmumu un izdevumu pārskats. Ja organizācija nodibināta pēdējo 18 mēnešu laikā, 
jāiesniedz organizācijas vadītāja apstiprināts finanšu pārskats par organizācijas ieņēmumiem un 
izdevumiem visā darbības periodā, sākot no dibināšanas brīža; 

 citu informāciju, kas palīdzētu izvērtēt projekta pieteikuma atbilstību nolikuma prasībām.  

3.5. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš 

Projektu pieteikumus jāiesniedz laika posmā no 2017.gada 14.septembra līdz 2017.gada 16.oktobrim 
plkst. 23.59. (NB! Projektu pieteikumā aktivitātes var plānot ne agrāk kā 3.2.punktā noteiktajā termiņā). 

Pēc projektu pieteikumu saņemšanas fonds nosūtīs saņemšanas apstiprinājumu projektu pieteicējiem, 
informējot par projekta pieteikuma saņemšanu 3 (trīs) darba dienu laikā. 

3.6. Prasības projekta publicitātes aktivitātēm 

Projekta pieteicējs izstādes publicitātes un reklāmas ietvaros piešķir fondam izstādes galvenā atbalstītāja 
statusu. Citām organizācijām, izņemot valsts un pašvaldības iestādes, galvenā atbalstītāja statusu paralēli 
var piešķirt tikai ar fonda iepriekšēju piekrišanu.   

Norādes uz fondu kā galveno izstādes atbalstītāju projekta pieteicējs ietver gan vizuālajā, gan tekstuālajā 
komunikācijā saistībā ar projekta realizāciju, kā arī projekta pieteicējs izvieto fonda logotipu ar norādi uz 
fondu kā uz izstādes galveno atbalstītāju pasākuma norises vietā. 

Projekta pieteicējam ir pienākums pirms izstādes atklāšanas saskaņot visus plānotos reklāmas un 
publicitātes materiālus un aktivitātes ar fonda pārstāvi. 

Projekta pieteikuma formā, projekta pieteicējam jāsniedz informācija par pārējiem organizācijas un konkrētā 
projekta atbalstītajiem.  
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Projekta norises laikā projekta pieteicējs apņemas kā šī konkrētā projekta atbalstītājus/sponsorus 
nepiesaistīt uzņēmumus, kuri pārstāv finanšu, banku un nekustamo īpašumu nozari, kā arī piesaistot citus 
atbalstītājus/sponsorus, saskaņot ar fondu attiecīgo atbalstītāju/sponsoru piesaistīšanu. 

Ja projekta pieteicējs pēc projekta pieteikuma iesniegšanas un visā projekta norises laikā piesaista kā pārējo 
organizācijas projektu atbalstītājus/sponsorus citas labdarības organizācijas vai uzņēmumus, kuri pārstāv 
finanšu un banku nozari, kā arī, piesaista atbalstītājus, kuri pārstāv nekustamo īpašumu nozari, projekta 
pieteicēja pienākums ir informēt fondu par attiecīgo atbalstītāju/sponsoru piesaistīšanu. 

Parakstot līgumu ar projekta pieteicēju, fondam ir tiesības izvirzīt papildu prasības projekta publicitātes 
aktivitātēm attiecībā uz fonda pozicionēšanu projekta galvenā atbalstītāja statusā. 

3.7. Papildu informācija 

Jautājumus var sūtīt uz e-pasta adresi: maksla@ablv.org, norādot atsauci uz doto projektu pieteikumu 
konkursu. Atbildes uz jautājumiem tiks sniegtas 3 (trīs) darba dienu laikā. 

Projektu pieteicēji var saņemt individuālas konsultācijas par grantu konkursu un pieteikuma formu 
aizpildīšanu, iepriekš piesakoties pa tālr. (+371) 6728 1383 vai e-pastu: maksla@ablv.org 

 

4. PROJEKTU PIETEIKUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA, FONDA LĒMUMA PAZIŅOŠANA  

4.1. Projektu pieteikumu izskatīšanas termiņš 

Iesniegtos projektu pieteikumus fonds izskatīs un lēmumu pieņems 3 (trīs) mēnešu laikā no projektu 
iesniegšanas termiņa. Grantu konkursa rezultātus fonds publicēs savā mājas lapā, norādot:  

 atbalstīto projektu nosaukumus un to īsus aprakstus; 

 atbalstīto projektu pieteicēju organizāciju nosaukumus; 

 piešķirto grantu summu atbalstītajiem projektiem.   

4.2. Vērtēšanas kritēriji 

Iesniegtos projektus fonds vērtē saskaņā ar šādiem kritērijiem: 

 projekta pieteicēji ir ar profesionālu kvalifikāciju un pieredzi izstāžu veidošanā;  

 projekta atbilstība programmā definētajiem mērķiem un nolikumā minētajām prioritātēm; 

 projekta aprakstā ir skaidri formulēta idejas iecere un mērķi, strukturēti izklāstīta plānotā realizācijas 
gaita, uzskaitītas galvenās mērķa auditorijas un projekta atgriezeniskā saite ar sabiedrību;  

 precīzi izstrādāts un pamatots projekta budžets, kas atbilst grantu nolikumam; 

 pieprasītā finansējuma atbilstība fonda finansiālajām iespējām; 

 uzrādītās projekta darba grupas sastāvs ļauj spriest par tās kompetenci projekta augstvērtīgai 
realizācijai; ir minēts izstādes kurators/-i, mākslinieku vārdi, kas tiks pārstāvēti izstādē, kā arī izglītības 
projekta īstenotāji un dalībnieki;  

 sabiedrības ieinteresētība projekta īstenošanā; 

 projektam nav peļņas gūšanas rakstura. 

Fonds neizskata un tūlītēji noraida projektus: 

 kas nav vērsti uz laikmetīgās mākslas izstādēm ar profesionāla rakstura saturu; 

 kas neatbilst programmas mērķim un nolikuma prasībām; 

 kas nav iesniegti šī nolikuma 3.5. punktā noteiktajā termiņā; 

 kuru aktivitātes jau ir īstenotas vai jau ir pilnībā finansētas no citiem finanšu avotiem; 

 kuru pieteicēji nav savlaicīgi nokārtojuši līdzšinējās saistības ar fondu. 

Fonds patur tiesības noraidīt jebkuru projekta pieteikumu neatkarīgi no tā atbilstības nolikuma prasībām un 
šī grantu konkursa izsludināšana pati par sevi nerada saistības fondam attiecībā uz finansējuma piešķiršanu 
projekta pieteicējiem. Fondam nav pienākums īpaši pamatot savu lēmumu par pieteikuma noraidīšanas 
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iemesliem. Nolikuma mērķis ir atlasīt un izvēlēties kvalitatīvākos projektu pieteikumus grantu piešķiršanai, 
vienlaikus fondam ir tiesības piešķirt projekta pieteikumā prasīto finansējumu ierobežotā apmērā. 

Fondam ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt grantu konkursa norisi, publicējot par to paziņojumu savā mājas 
lapā. Fonds nekādā veidā neuzņemas atbildību pret projekta pieteicējiem par tām izmaksām, kas radušās 
attiecībā uz projekta pieteikuma sagatavošanu vai citu ieguldīto darbu projekta sagatavošanā, ja projekta 
pieteikums netiek atbalstīts vai fonds pieņem lēmumu pārtraukt grantu konkursa norisi.    

4.3. Fonda lēmuma paziņošana 

Fonds informēs projekta pieteicēju par pieņemto lēmumu attiecībā uz pieteicēja projektu, nosūtot to rakstiski 
uz projekta pieteicēja e-pastu.   

4.4. Fonda lēmuma apstrīdēšana 

Fonda lēmums neizskatīt projekta pieteikumu vai nepiešķirt grantu ir galīgs un nav apstrīdams. 

 

5. PIELIKUMI  

 1a. pielikums: ABLV Charitable Foundation programmas “Atbalsts laikmetīgās mākslas izstādēm” grantu 
konkursa projekta pieteikuma forma mākslas izstādes atbalstam (MS Word formātā); 

 1b. pielikums: ABLV Charitable Foundation programmas “Kultūras satura izglītības projekti” grantu 
konkursa projekta pieteikuma forma mākslas izstādes izglītības sadaļas atbalstam (MS Word formātā); 
 

 2a. pielikums: ABLV Charitable Foundation programmas “Atbalsts laikmetīgās mākslas izstādēm” grantu 
konkursa projekta budžeta forma mākslas izstādes atbalstam (MS Excel formātā); 

 2b. pielikums: ABLV Charitable Foundation programmas “Kultūras satura izglītības projekti” grantu 
konkursa projekta budžeta forma mākslas izstādes izglītības sadaļas atbalstam (MS Excel formātā). 


