
Projektu konkurss 

“Latvijas sakrālais mantojums” 

 

NOLIKUMS 
 

Rīgā, 2023.gada 14.martā 

 

Nodibinājums “Nākotnes Atbalsta fonds” (NAF) rīko projektu konkursu „Latvijas sakrālais 

mantojums” (turpmāk tekstā – projektu konkurss), kura pieteikumu izvērtēšanā sadarbojas 

ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi (NKMP). 

 

Mērķis 

Kustamais kultūras mantojums ir vistrauslākā Latvijas kultūras mantojuma daļa, kuras 

ievērojams apjoms zudis vai iznīcināts padomju okupācijas režīma laikā, no nelikumīgas 

darbības apdraudēts mūsdienās, ļoti bieži savas sliktās fiziskās saglabātības un savlaicīgi 

neveikto konservācijas darbu dēļ turpina bojāties. Projektu konkurss tiek rīkots, lai 

veicinātu Latvijas sakrālā mantojuma – kustamu sakrālu priekšmetu (objektu) 

saglabāšanu un kvalitatīvu restaurāciju. 

 

Finansējums 

Kopējais projektu konkursa finansējums ir līdz 25 000,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši eiro). 

Vienam projektam piešķiramais NAF finansējuma apmērs ir līdz 3000,00 EUR (trīs tūkstoši 

eiro). 

 

Dalībnieki 

Iesniegt projektus drīkst Latvijā reģistrētas reliģiskās organizācijas, biedrības, vai citas 

bezpeļņas organizācijas, kuru īpašumā vai pārvaldījumā atrodas kustami sakrālā 

mantojuma objekti – valsts  aizsargājami kultūras pieminekļi vai tādi, kuri par valsts 

aizsargājamiem kultūras pieminekļiem var kļūt. 

 

Projekta norises vieta 

Projekta norises vieta ir Latvijas Republika. 

 

Projektu iesniegšana 

Projekta pieteikums iesniedzams no 2023.gada 3.aprīļa līdz 2023.gada 15.maijam (pasta 

zīmogs vai e-pasta datums), aizpildot pieteikuma veidlapu (šī nolikuma pielikums Nr.1) un 

pievienojot papildu nepieciešamo informāciju.  

Ja sakrālā mantojuma objekts nav valsts aizsargājams kultūras piemineklis, bet tā 

nozīmība ir atbilstoša kultūras pieminekļa statusam, tad līdz 2023.gada 25. aprīlim ir 

jāiesniedz lūgums NKMP objektu iekļaut valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, 

klāt pievienojot kultūrvēsturisko vērtību apliecinošu informāciju un foto attēlus (klātienē, 

elektroniski vai pa pastu - ar norādi “NAF konkursam”.  

Projektus (ar norādi – projektu konkursam „Latvijas sakrālais mantojums”) var iesniegt: 

• nosūtot pa pastu: Nodibinājums „Nākotnes Atbalsta fonds”, Vesetas ielā 7, Rīgā, 

LV-1013; 

• vai pa e-pastu: info@naf.lv. 

Projekti jāiesniedz tikai vienā no norādītajiem veidiem! 

 

Projektu izvērtēšana 

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 NAF pārstāvji un divi NKMP 

pārstāvji. Žūrijas komisijas sēdē piedalās žūrijas komisijas locekļi un ja specifiskos 



jautājumos nepieciešams, līdz diviem  nozares ekspertiem ar konsultanta statusu, bez 

balsstiesībām. 

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 NAF. 

 

Projektu izvērtēšanas kritēriji: 

1) Projekta atbilstība projektu konkursa nolikumam, konkursa mērķim un starptautiski 

atzītiem kultūras mantojuma saglabāšanas un restaurācijas principiem; 

2) Projekta nozīmība Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanā; 

3) Projekta paredzamais rezultāts sekmē restaurējamā objekta un tā autentisko 

vērtību saglabāšanu, projekta gaitā tiek restaurētas, saglabātas vai glābtas no 

bojāejas kustama sakrālā mantojuma vērtības; 

4) Izvēlētajam objektam jābūt valsts aizsargājamam kultūras piemineklim vai arī 

tādam, kuru Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir novērtējusi kā iekļaujamu 

valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, un par to ir saņemts rakstisks 

apliecinājums; 

5) Priekšroka tiks dota nozīmīgiem objektiem, kas tiks izglābti no potenciālas bojāejas, 

vai arī tādiem, kas pirms vai pēc  konservācijas un restaurācijas darbu veikšanas 

iekļūs valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā; 

6) Finansējuma izlietojuma mērķim jābūt nozīmīga kustamā kultūras mantojuma 

objekta konservācija vai restaurācija un ar to saistītā izpēte; 

7) Objekta restaurācijas dokumentācijai (programmai, metodikai, aprakstam) jābūt 

saskaņotai ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi; 

8) Projekta rezultātu pieejamība sabiedrībai – finansējumu saņēmušajiem objektiem 

vēlama publiska pieejamība vai vismaz speciāli organizētas apskates iespējas ne 

retāk kā reizi gadā turpmākos piecus gadus;  

9) Objekta, kurš saņēmis konservācijai vai restaurācijai finansiālu atbalstu, izvešana 

no Latvijas ir aizliegta. Izņēmumi (piemēram, izstāde, restaurācija) pieļaujami uz 

laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem. 

10) Projekta iesniedzējam jāpiesaista līdzfinansējums (draudzes locekļu ziedojumi, 

pašvaldības līdzfinansējums u.tml.) vismaz 15% apmērā no projekta kopējā 

budžeta; 

11) Projekta vadītāja un projektā iesaistīto restaurācijas speciālistu kvalifikācija un 

pieredze; 

12) Draudzes lielums, draudzes īstenotās aktivitātes, iepriekš realizētie projekti. 

 

Rezultāti 

Konkursā apstiprinātie projekti, kam piešķirts finansējums, tiks publicēti NAF mājas lapā 

www.naf.lv un NKMP mājas lapā www.mantojums.lv nedēļas laikā no žūrijas komisijas 

sēdes. Finansējums var tikt piešķirts pilnā vai daļējā apmērā no pieprasītā. Pēc projekta 

realizācijas NKMP rezultātus izvērtēs un informāciju par veikto darbu kvalitāti un nozīmību 

publicēs NKMP mājas lapā. 

 

Lēmuma apstrīdēšana 

Jebkurš žūrijas lēmums ir galīgs un nav apstrīdams. Atteikuma iemesli izskaidroti netiek. 

 

 

Inga Šīna  

NAF valdes priekšsēdētāja  __________________________ 

 

 

 

Juris Dambis 

NKMP vadītājs __________________________ 

http://www.naf.lv/
http://www.mantojums.lv/


Pielikums Nr.1 

Projektu konkursa “Latvijas sakrālais mantojums” nolikumam 

 

Pieteikuma veidlapa 

 

 

1) Projektu konkursa objekts: ____________________________________________________ 

 

Kultūras pieminekļa valsts aizsardzības Nr. Vai norāde kad lūgums par objekta iekļaušanu 

valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iesniegts NKMP: 

____________________________ 

 

2) Pieteicējs (reliģiskās organizācijas vai biedrības nosaukums): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3) Reģistrācijas Nr.: ____________________________ 

 

4) Pieteicēja kontaktinformācija: 

Adrese: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________ LV- ____________________ 

Kontaktpersona: _______________________________________ 

Telefons: ______________________________________________ 

E-pasts: _______________________________________________ 

 

5) Veicamie darbi un to termiņi: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

6) Nepieciešamais finansējums: 

Projekta kopējais budžets, EUR:  __________________________ 

Piesaistītais līdzfinansējums, EUR: __________________________ 

No NAF pieprasītie līdzekļi, EUR:  __________________________ 

 

7) Pielikumā pievienots:  Esošās situācijas un veicamo darbu apraksts (obligāti) 

  Projekta tāme, informācija par līdzfinansējumu (obligāti) 

  Apliecinājums par objekta īpašumtiesībām(obligāti) 

  Fotogrāfijas (obligāti) 

 Informācija par draudzi, tās lielumu, baznīcā notiekošajiem 

pasākumiem un dievkalpojumiem, informācija par novadu 

un/vai tuvākajiem tūrisma objektiem un aktivitātēm (obligāti) 

  Cita informācija (pēc nepieciešamības)  

 

2023.gada ……………………. ______________________ 

 (paraksts) z.v. 


