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Par piedalīšanos projektā „Radošās domāšanas un mākslas laboratorija  

jauniešiem Ziemeļlatgalē” ("Empowering Creative Minds -   

Junior Art Lab in Northen Latgale") 

 

Izskatīts Rugāju novada domes sagatavotais projekts, iesniegšanai Eiropas Ekonomikas 

zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2014. – 2021.gada perioda programmas „Vietējā attīstība, 

nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atklātā konkursa „Atbalsts profesionālās mākslas 

un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” pirmās projektu iesniegumu atlases 

kārtā.  

Projekta „Radošās domāšanas un mākslas laboratorija jauniešiem Ziemeļlatgalē” 

("Empowering Creative Minds -  Junior Art Lab in Northen Latgale") kopējais attiecināmais 

finansējums ir 250 000,00 EUR (divi simti piecdesmit tūkstoši eiro 00 centi), t.sk. Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums 85% apmērā – 212500,00 EUR (divi simti 

divpadsmit tūkstoši pieci simti eiro 00 centi) un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 15% 

apmērā – 37500,00 EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši pieci simti eiro 00 centi). Projekta mērķis ir 

profesionālās laikmetīgās mākslas un kultūras produktu radīšana un auditorijas attīstības aktivitātes 

Ziemeļlatgalē.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, kurš nosaka, ka dome ir 

tiesīga grozīt pašvaldības budžetu, paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu; likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta 27.punktu kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 

attiecīgās pašvaldības pārziņā; Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu; 

Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra noteikumu Nr.700 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta 2014. – 2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un 

kultūras sadarbība” vispārīgie un iepriekš noteikto projektu īstenošanas noteikumi” 8.1.punktu; 

Ministru kabineta 2018.gada 13.novembra noteikumiem Nr.683. “Eiropas Ekonomikas zonas 

finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021.gada perioda vadības 

noteikumi” 8.punktam un Ministru kabineta 2021.gada 28.janvāra noteikumiem Nr.67. “Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, 

nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projektu iesniegumu atklātā konkursa “Atbalsts 

profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” īstenošanas 

noteikumiem; Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021.gada perioda 

programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atklāta konkursa 

“Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” 

projektu iesniegumu nolikuma; un Finanšu komitejas sēdes 13.05.2021. atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kaspars Duļevskis, Jānis Ikstens, 

Agris Kalnējs, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0,  Rugāju novada 

dome nolemj: 
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1. Atbalstīt Rugāju novada domes sagatavoto projektu „ Radošās domāšanas un mākslas 

laboratorija jauniešiem Ziemeļlatgalē” ("Empowering Creative Minds -  Junior Art Lab in 

Northen Latgale")”, par kopējo attiecināmo finansējumu 250 000,00 EUR. 

2. Iesniegt sagatavoto projektu Kultūras ministrijā, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) 

finanšu instrumenta 2014. – 2021.gada perioda programmas „Vietējā attīstība, nabadzības 

mazināšana un kultūras sadarbība” atklātā konkursa „Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras 

produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rugāju novada domes Izpilddirektorei Dainai Tutiņai. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                    S.Kapteine 


