
Projektu konkurss 
“Latvijas sakr ālais mantojums” 

 
Nolikums 

 
Rīgā, 2018.gada 12.martā 
 
Nodibinājums “Rietumu Bankas labdarības fonds” (RBLF) rīko projektu konkursu „Latvijas 
sakrālais mantojums” (turpmāk tekstā – projektu konkurss), kura pieteikumu izvērtēšanā 
sadarbojas ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju (VKPAI). 
 
Mērķis 
Sekmēt Latvijas sakrālās arhitektūras un mākslas pieminekļu saglabāšanu un kvalitatīvu 
restaurāciju. 
 
Finansējums 
Kopējais projektu konkursa finansējums ir līdz 25 000,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši eiro). 
Vienam projektam piešķiramais RBLF finansējuma apmērs ir līdz 5000,00 EUR (pieci tūkstoši 
eiro). 
 
Dalībnieki 
Iesniegt projektus drīkst Latvijā reģistrētas reliģiskās organizācijas vai biedrības, kuru īpašumā 
vai pārvaldījumā atrodas valsts vai vietējas nozīmes valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi 
(ēkas vai interjera elementi). 
 
Projekta norises vieta 
Projekta norises vieta ir Latvijas Republika. 
 
Projektu iesniegšana 
Projekta pieteikums iesniedzams no 2018.gada 20.marta līdz 2018.gada 30.aprīlim (pasta 
zīmogs vai e-pasta datums), aizpildot pieteikuma veidlapu (šī nolikuma pielikums Nr.1) un 
pievienojot papildu nepieciešamo informāciju.  
 
Projektus (ar norādi – projektu konkursam „Latvijas sakrālais mantojums”) var iesniegt: 

• nosūtot pa pastu: Nodibinājums „Rietumu Bankas labdarības fonds”, Vesetas ielā 7, 
Rīgā, LV-1013; 

• vai pa e-pastu: labdariba@rblf.lv. 
Projekti jāiesniedz tikai vienā no norādītajiem veidiem! 
 
Projektu izvērt ēšana 
Saņemtie projektu pieteikumi tiek izskatīti žūrijas komisijas sēdē, kas tiek sasaukta divu nedēļu 
laikā no pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.  
 
Žūrijas komisija 
Žūrijas komisija sastāv no četriem žūrijas locekļiem: divi RBLF pārstāvji un divi VKPAI 
pārstāvji. Žūrijas komisijas sēdē piedalās tikai žūrijas komisijas locekļi. 
Katram žūrijas loceklim ir viena balss. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršo balsu vairākumu. 
Ja balsis dalās, izšķirošā ir žūrijas komisijas priekšsēdētāja balss. Žūrijas komisijas 
priekšsēdētāju nosaka RBLF. 
 
 
 



Projektu izvērt ēšanas kritēriji: 
1) Projekta atbilstība projektu konkursa nolikumam, konkursa mērķim un starptautiski 

atzītiem kultūras mantojuma restaurācijas un saglabāšanas principiem; 
2) Projekta nozīmība Latvijas kultūrvidē; 
3) Projekta paredzamais rezultāts sekmē objekta un autentisko vērtību saglabāšanu; 
4) Projekta gaitā tiek restaurētas, saglabātas vai glābtas no bojāejas celtnes, to daļas vai 

interjera objekti ar unikālu vēsturisku vērtību un nozīmi; 
5) Projekta iesniedzējam jāpiesaista līdzfinansējums (draudzes locekļu ziedojumi, 

pašvaldības līdzfinansējums u.tml.) vismaz 25% apmērā no projekta kopējā budžeta; 
6) Projekta vadītāja un projektā iesaistīto speciālistu kvalifikācija un pieredze; 
7) Projekta rezultātu pieejamība sabiedrībai; 
8) Draudzes lielums, draudzes īstenotās aktivitātes, iepriekš realizētie projekti. 

 
Rezultāti 
Konkursā apstiprinātie projekti, kam piešķirts finansējums, tiks publicēti RBLF mājas lapā 
www.rblf.lv un VKPAI mājas lapā www.mantojums.lv nedēļas laikā no žūrijas komisijas 
sēdes. Finansējums var tikt piešķirts pilnā vai daļējā apmērā no pieprasītā. 
 
Lēmuma apstrīdēšana 
Jebkurš žūrijas lēmums ir galīgs un nav apstrīdams. Atteikuma iemesli izskaidroti netiek. 
 
 
 
Inga Šīna 
RBLF valdes priekšsēdētāja __________________________ 
 
 
 
 
Juris Dambis 
VKPAI vadītājs __________________________ 
  


