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“Apdāvinātu bērnu muzikālajai attīstībai” 

 

NOLIKUMS 
 

Rīgā, 2013.gada 25.februārī 
 
Nodibinājums “Rietumu Bankas labdarības fonds” (RBLF) rīko projektu konkursu 
profesionālās ievirzes un profesionālo mūzikas izglītības programmu audzēkņiem 
“Apdāvinātu bērnu muzikālajai attīstībai” (turpmāk tekstā – projektu konkurss). Projektu 
konkursa mērķis - pilnveidot muzikālās izglītības iespējas apdāvinātiem bērniem, veicināt 
dalību konkursos un festivālos, piedāvāt bērniem pilnveidot savas zināšanas un paplašināt 
attīstības iespējas muzikālajā jomā. 
 
Finansējums 
Kopējais projektu konkursam piešķirtais finansējums ir LVL 12 000,- (divpadsmit tūkstoši 
latu). Vienam projektam piešķiramā finansējuma maksimālais apmērs ir līdz LVL 1000,- 
(viens tūkstotis latu). 
 
Projektu iesniedzēji 
Iesniegt projektus drīkst akreditētās Latvijas Republikas mūzikas skolas, mūzikas un mākslas 
skolas un mūzikas vidusskolas (turpmāk tekstā – Projektu iesniedzēji). 
 
Projektu realizācijas termiņi  
Projektiem, kuriem ir apstiprināta finansējuma piešķiršana, jātiek realizētiem ne vēlāk kā līdz 
2014.gada 1.jūnijam.  
 
Projektu iesniegšanas un atlases vadlīnijas 
1. Projekta pieteikums iesniedzams, aizpildot pieteikuma veidlapu (šī nolikuma pielikums 
Nr.1) un pievienojot papildu nepieciešamo informāciju. 
 
2. Projektu iesniedz Projektu iesniedzēji, kā projekta labuma guvēju virzot kādu konkrētu 
savas skolas apdāvinātu skolnieku (turpmāk tekstā – Labuma guvējs), un izvirzot konkrētu 
atbalsta mērķi. 
 
3. Projektam jābūt vērstam uz konkrētas problēmas vai vajadzības risināšanu pārskatāmā 
nākotnē, ar skaidri saprotamu mērķi un tā sasniegšanas soļiem. 
 
4. Projekta atbalsta jomas var būt: 

 meistarklases (t.sk. ārzemēs vai ar ārzemju pasniedzējiem);  
 dalība konkursos un festivālos (t.sk. ārzemēs);  
 individuālas papildus nodarbības pie pasniedzējiem (t.sk. ārzemju);  
 radošās nometnes (ja to galvenā tēma ir muzikālās izglītības veicināšana un 

pilnveidošana);  
 kursi vai semināri (ja to galvenā tēma ir muzikālās izglītības veicināšana un 

pilnveidošana). 
 
5. Projekta atbalsts netiek sniegts mūzikas instrumentu iegādei, remontam vai īrei. 
 
6. Projekti tiks atbalstīti arī ņemot vērā reģionālo principu (turpmāk tekstā saukts par 
Reģionālo kvotu). Katram reģionam tiek noteikta maksimālā kopējā atbalsta summa, kas tiek 



aprēķināta, ņemot vērā valstī kopējo un attiecīgajā reģionā esošo mūzikas izglītības 
programmu audzēkņu skaitu. Minētā summa tiek novirzīta projektiem, kas attiecīgajā reģionā 
ir saņēmuši augstāko žūrijas novērtējumu: 

 Rīga – 5280 Ls; 
 Latgale – 1920 Ls; 
 Kurzeme 1680 Ls; 
 Zemgale – 1440 Ls; 
 Vidzeme - 1680 Ls. 

 
7. Kā papildu priekšrocības projektu izvērtēšanā tiks ņemtas vērā – aprakstītās problēmas 
skaidrība un aktualitāte, projekta realizācijas plāna izstrādes detalizācija, projekta realizācijas 
pozitīvo seku apraksts, nepieciešamo finanšu līdzekļu tāme, Labuma guvēja (konkrētā 
skolnieka) sekmes un sasniegumi muzikālajā jomā. 
 
Projektu iesniegšana  
Projektus (obligāti norādot Projektu konkursam “Apdāvinātu bērnu muzikālajai attīstībai”) 
var iesniegt no 2013.gada 1.maija līdz 30.jūnijam (pasta zīmogs vai līdz plkst.24:00 pa e-
pastu): 

 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 izvērtēšana  
Saņemtie projektu pieteikumi tiek izskatīti žūrijas komisijas sēdē, kas tiek sasaukta trīs nedēļu 
laikā no pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Finansējums var tikt piešķirts pilnā vai 
daļējā apmērā no pieprasītā. 
 
Atskaite par projekta realizāciju 
Visiem realizētajiem projektiem noteiktā termiņā (kas tiks atrunāts finansējuma piešķiršanas 
līgumā) jāiesniedz atskaite par paveikto, iekļaujot tajā gan aprakstošo informāciju par projekta 
norises gaitu un rezultātiem, gan arī ietverot finanšu atskaiti par piešķirto naudas līdzekļu 
izlietojumu (rēķini, čeki, biļetes, maksājuma uzdevumi u.tml.). 
 
Žūrijas komisija  
Žūrijas komisija sastāv no četriem žūrijas locekļiem: divi RBLF pārstāvji un divi mūzikas 
jomas eksperti – Boriss Avramecs un Viesturs Mežgailis.  
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. 
Ja žūrijas komisija izskata projektu, kura Labuma guvējs ir kāda žūrijas komisijas locekļa 
bērns vai kāds žūrijas komisijas locekļa vadītās iestādes audzēknis, tad, lai izvairītos no 
interešu konflikta, attiecīgais žūrijas komisijas loceklis nepiedalās balsojumā par konkrēto 
projektu. 
 
Muzikologs, prof. Boriss Avramecs – beidzis P.Čaikovska Maskavas konservatorijas 
aspirantūru kā muzikologs. Vairāk nekā trīsdesmit gadus pasniedz Latvijas Mūzikas 
Akadēmijā, regulāri lasa lekciju kursus citās Latvijas augstskolās. Organizējis un divpadsmit 
gadus vadījis Rīgas Senās mūzikas centru. Strādā kā pētnieks mūzikas vēstures un 
etnomuzikoloģijas jomās. Darbojies Sorosa fonda valdē un trīs programmu ekspertu padomēs, 
vērtējot simtiem mākslas un kultūras projektus. 



Pāvula Jurjāna mūzikas skolas direktors Viesturs Mežgailis – bakalaura un maģistra grādu 
ieguvis Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, profesores Ilzes Graubiņas klavieru klasē. 
Strādājis kā pedagogs Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā, arī kā koncertmeistars Jāzepa 
Vītola Mūzikas Akadēmijā. Piedalījies Latvijas un citu valstu konkursu žūrijās. Kopš 2003. 
gada – Pāvula Jurjāna mūzikas skolas direktors. Kopš 2011. gada - Latvijas profesionālās 
ievirzes kultūrizglītības iestāžu direktoru padomes vadītājs. 
 
Rezultāti  
Finansējums tiek piešķirts, izvērtējot visus atlases kritērijus, ņemot vērā Reģionālo kvotu, un 
pamatojoties uz žūrijas komisijas locekļu balsu vairākumu. Finansējums var tikt piešķirts 
pilnā vai daļējā apmērā no norādītā. Papildu informācija un konkursā apstiprinātie projekti, 
kam piešķirts finansējums, tiek publicēti konkursa organizatora mājas lapā www.rblf.lv. 
 
Lēmuma apstrīdēšana  
Jebkurš žūrijas lēmums ir galīgs un nav apstrīdams. Atteikuma iemesli izskaidroti netiek.  
 
Inga Šīna 
RBLF valdes priekšsēdētāja   __________________________ 
 
 
 
Boriss Avramecs    __________________________ 

 
 

 
Viesturs Mežgailis    __________________________ 


