
 
 

NOLIKUMS “SABIEDRĪBAS BALSOJUMS PAR  
VIDZEMES KULTŪRAS PROGRAMMAS PROJEKTIEM” 

 

I. Vispārīga informācija   

1.1. Vidzemes plānošanas reģions (turpmāk – VPR) par nozīmīgu uzskata sabiedrības iesaistīšanos 

lēmumu pieņemšanā. Lai nodrošinātu iespēju ikvienam vidzemniekam izteikt viedokli un līdzdarboties 

kultūras vērtību noteikšanā un radīšanā, īstenojot INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās 

sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projektu “Līdzdalības budžeta procesa attīstība Baltijas 

jūras reģionā” (EmPaci), kā mērķis ir veicināt pašvaldību un sabiedrības iesaisti līdzdalības procesos, 

tai skaitā līdzdalības budžeta procesā, konsultācijām ar iedzīvotājiem VPR ir izveidojis interneta vietni 

balso.vidzeme.lv. Ar tās palīdzību iespējams izteikt viedokli, balsojot par Vidzemes kultūras 

programmas 2020 ietvaros iesniegtajiem projektiem. Balsojuma rezultāti tiks apkopoti un iesniegti 

Vidzemes kultūras programmas 2020 ekspertu komisijai, demonstrējot vidzemnieku viedokli. 

1.2. Aktivitātes mērķi ir:  

1.2.1. mērķtiecīgi veicināt Vidzemes iedzīvotāju līdzdalību Vidzemes kultūras procesu attīstībā; 

1.2.2. radīt publiski pieejamu, radošu un atvērtu telpu sadarbībai, aktivizējot jaunu sabiedrības iesaistes 

formu attīstību; 

1.2.3. saņemt iedzīvotāju ieteikumus turpmākajai kultūras procesa attīstībai reģionā; 

1.2.4.  nodrošināt lielāku Valsts Kultūrkapitāla fonda programmu publicitāti un sabiedrības izpratni.   

 

II. Sabiedrības balsojuma īstenošanas nosacījumi 

2.1. Interneta vietnē balso.vidzeme.lv kopsavilkuma veidā tiks publiskota informācija par katru Vidzemes 

kultūras programmas 2020 ietvaros iesniegto projektu.  

2.2. Par projekta publicējamo daļu projekta pieteicējs ir informēts pirms tā iesniegšanas un ar organizācijas 

vadītāja/ atbildīgās amatpersonas parakstu projekta pieteikumā piekrīt informācijas publiskošanai.  

2.3. Projektu publiskojamās daļas:  

2.3.1. projekta pieteicēja un projekta nosaukums,  

2.3.2. projekta kopsavilkums,  

2.3.3. projekta atbilstība konkrētajai VKP 2020 prioritātei,  

2.3.4. projekta īstenošanas vieta, 

2.3.5. projektam nepieciešamais finansējums.  

2.4. Balsošana elektroniski interneta vietnē balso.vidzeme.lv iespējama, autorizējoties ar kādu no portāla 

www.latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem, tā apstiprinot savu identitāti. 

http://www.balso.vidzeme.lv/
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2.5. Balsojumu klātienē iespējams veikt Vidzemes plānošanas reģiona birojos (Bērzaines ielā 5, Cēsīs vai 

Purva ielā 12a, Valmierā) un vairākās Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībās. 

2.6. Vienai personai ir iespēja balsot par trim dažādiem projektiem. Nav iespējama balsošana par vienu 

projektu vairāk par vienu reizi.  

2.7. Balsojuma norises laiks: no 2020. gada 8. aprīļa līdz 23. aprīlim.  

2.8. Balsošanā var piedalīties personas no 16 gadu vecuma. 

 

III. Lēmuma par sabiedrības balsojumu pieņemšana 

3.1. Pēc sabiedrības balsojuma noslēgšanās, balsošanas vietnē balso.vidzeme.lv būs pieejami projekti 

prioritārā secībā. 

3.2. Ar sabiedrības balsojuma rezultātiem tiks iepazīstināta Vidzemes kultūras programmas 2020 ekspertu 

komisija.  

3.3. Gala lēmumu par finansējuma saņemšanu Vidzemes kultūras programmas 2020 ietvaros pieņem Valsts 

Kultūrkapitāla fonds saskaņā ar ekspertu komisijas sagatavoto lēmumu. Paziņojums par lēmumu tiks 

publicēts Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā www.vidzeme.lv. 
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