
 

Publiskās mākslas programma KOPĀ 
Nolikums 

I. Vispārēji jautājumi 
1. Šis nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā iesniedz, izskata, realizē un 

finansē Publiskās mākslas programmu „Kopā” (turpmāk – Programma “Kopā”) projektu 
konkursa (turpmāk – Konkurss) projektus. 

2. Konkursu organizē, izsludina un realizē biedrība “Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs”, 
reģistrācijas Nr. 40003506194, (turpmāk – LLMC). 

3. Konkursa mērķis ir īstenot Latvijas Republikas Kultūras ministrijas deleģējumu vizuālās 
mākslas jomā. Programma radīta kā atbalsta mehānisms vizuālās mākslas pārstāvjiem 
Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanai, papildus ietverot kvalitatīvu pilsētvides 
uzlabošanu. 

4. Programmas “Kopā” ietvaros publiski izziņota konkursa kārtībā tiks izvēlēti un pēc tam 
izstrādāti 10 jauni mākslas darbi vai pilsētvides objekti (turpmāk – Objekti) Rīgā un 
reģionu pilsētu publiskajā telpā. Kopējais programmai piešķirtais finansējums ir 150 000 
EUR. 

5. Objekti tiek realizēti pilsētvidē, kura ir brīvi, bez maksas pieejama visiem sabiedrības 
locekļiem (turpmāk – Publiskā telpa). 

6. Paziņojums par Konkursu un Nolikums, kā arī cita informācija par Programmas “Kopā” 
norisi tiek publicēta LLMC tīmekļa vietnē www.lcca.lv. 

7. Konkursa projektus (turpmāk – Projektus) vērtē LLMC izveidota žūrija. 
8. Piedalīties Konkursā un pretendēt uz Projekta atbalstīšanu var jebkura Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta juridiskā vai pilngadīga 
fiziskā persona  – saimnieciskās darbības veicēja likuma „Par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli” izpratnē, (turpmāk – Pretendents). 

9. Gadījumā, ja Projektus nerealizē Pretendents, bet Pretendenta pieteikumā norādītā 
fiziskā vai juridiskā persona – Projekta realizētājs – tad uz Projekta realizētāju 
attiecināmas Nolikuma 8. punktā Pretendentiem izvirzītās prasības. 

10. Konkursā atbalstītie Projekti Pretendentiem ir jāīsteno līdz 2020. gada 16. novembrim. 

II. Programmas “Kopā” tēma 
11. Programmas “Kopā” virstēma ir sadarbība. 
12. Programma “Kopā” paredz mijiedarbi starp Pretendentiem – mākslas darbu vai objektu 

autoriem – un viņu radīto Objektu – mākslas darbu vai vides objektu – atrašanās vietu un 
Sadarbības Partneriem – Objekta atrašanās vietas iedzīvotājiem, apkaimju biedrībām, 
institūcijām, uzņēmējiem vai pašvaldībām Latvijas reģiona pilsētās. 

13. Programma “Kopā” rosina paplašināt izpratni par publisko mākslu kā sabiedrību 
iesaistošu un dialogā balstītu radīšanas procesu, ņemot vērā vietējo kopienu vajadzības, 
un runājot par sabiedrībai aktuālām tēmām. 

14. Pretendenti – mākslinieki, dizaineri u.c. – aicināti domāt par jaunradītajiem Objektiem kā 
par indivīdu, kopienu un sabiedrību vienojošiem elementiem jeb vietu, kur satiekas. 

III. Programmas “Kopā” uzdevumi 
15. Ar Programmas “Kopā” realizāciju uzlabot Rīgas apkaimju un reģiona pilsētu Publisko 

telpu. 
16. LLMC Programmas “Kopā” norisē nodrošina sekojošo: 

16.1.Organizē Konkursa izvērtēšanas žūriju; 



16.2.Organizē Konkursa Projektu izvērtēšanas norisi; 
16.3.Piešķir finansējumu Konkursā atbalstīto Projektu realizācijai; 
16.4.Veic Objektu īstenošanas saskaņošanas darbus Rīgā; 
16.5.Veic Objektu civiltiesisko apdrošināšanu; 
16.6.Nodrošina informāciju par Programmas “Kopā” norisi un īstenotajiem Objektiem to 

atrašanās vietās; 
16.7.Veic kopējo Programmas “Kopā” publicitātes pasākumus masu medijos, sociālos 

tīklos, citos informatīvajos kanālos; 
16.8.Programmas “Kopā” norises beigās uzrauga Objektu demontēšanu vai veic to 

nodošanu Sadarbības Partneriem. 

17. Programmas “Kopā” Sadarbības Partneri Latvijas reģiona pilsētās Konkursā 
atbalstīto Projektu īstenošanā nodrošina objektu saskaņošanas un uzstādīšanas darbus. 

18. Konkursā uzvarējušie Pretendenti nodrošina sekojošo: 
18.1.Projektu īstenošanu piešķirtā finansējuma laika un termiņa ietvaros; 
18.2.Objektu izgatavošanu eksponēšanai ārtelpā piemērotos materiālos. 

19. Objektu konstruktīvajiem risinājumiem jāatbilst drošai eksponēšanai Publiskajā telpā. 

IV. Projektu iesniegšana Programmas “Kopā” Konkursam  
20. Projektu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 14. septembris plkst. 12:00. 
21. Projekti jāiesniedz latviešu valodā, datorsalikumā, elektroniskā formātā (vēlams – pdf 

formātā). 
22. Projekti jānosūta uz e-pastu kopa@lcca.lv ar norādi “Pieteikums programmas “Kopā” 

konkursam”. 
23. No katra Pretendenta tiek pieņemts viens Projekts. 
24. Projekti, kas netiks iesniegti noteiktajā termiņā, kā arī nebūs noformēti atbilstoši 

Nolikuma prasībām, netiks izskatīti. 

V. Projektu iesniegšana. 

25. Projekta pieteikumā jābūt sekojošām daļām: 
26. Idejas apraksts: 

26.1. Objekta nosaukums; 
26.2. Konceptuālais idejas apraksts Objekta atrašanās apkaime un vieta, tās 

pamatojums; 
26.3.Sadarbības partneris vai mijiedarbes aspekts ar izvēlētās vietas iedzīvotājiem – 

materiāli ar mākslas darba vai objekta uzstādīšanas teritorijas izpētes rezultātiem 
tiks uzskatīti par priekšrocību; 

27. Pretendenta līdzšinējā radošā veikuma apraksts un CV; 
27.1.

28. Objekta realizācijas apraksts: 
28.1. Objekta izgatavošanā izmantojamie materiāli; 
28.2.Veicamie Objekta izgatavošanas un uzstādīšanas darbi 
28.3.Detalizēta Objektu izmaksu tāme. 

29. Projekta rezultātā tapušā Objekta vizualizācijas: 
29.1.Objekta skice vai tehniskais zīmējums; 
29.2.Objekta vizualizācija izvēlētajā vidē. 



VI. Pieteikumu vērtēšana 

30. Pieteikumus vērtē žūrija sekojošās sastāvā: 
30.1.Selga Laizāne, Kultūras ministrijas Valsts sekretāres vietniece Latvijas valsts 

simtgades jautājumos; 
30.2.Guntars Ruskuls, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās 

vadības pārvaldes vadītājs; 
30.3. Daina Auziņa, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Latvijas vizuālās mākslas 

departamenta krājuma darba vadītāja; 
30.4.Solvita Krese, LLMC direktore; 
30.5. Santa Hirša, Valsts kultūrkapitāla fonda Vizuālās mākslas nozares ekspertu 

komisijas priekšsēdētāja, mākslas kritiķe; 
30.6.Krišs Salmanis, mākslinieks; 
30.7. Evelīna Ozola, arhitekte, pilsētplānotāja, platformas “Fold” direktore. 

31. Programmai “Kopā” iesniegtos Projektus žūrija vērtēs pēc šādiem kritērijiem: 
31.1.Projekta idejas oriģinalitāte, risinājums un kvalitāte; 
31.2.Projektā ietvertā sadarbība ar Objekta Sadarbības partneriem – atrašanās vietas 

iedzīvotājiem vai partnerība ar to tapšanā ieinteresētām apkaimju biedrībām, valsts 
vai pašvaldības institūcijām, privātām iniciatīvām vai uzņēmējiem; 

31.3. Projekta un izvēlētās vietas – Publiskās telpas – mijiedarbe; 
31.4.Projekta realizācijas iespējas Programmas “Kopā” finanšu un realizācijas laika 

ietvaros; 
31.5.Pretendenta līdzšinējā pieredze un profesionālais sniegums iepriekš realizētos 

mākslas, vides, dizaina projektos. 

VII. Rezultātu paziņošana un projektu īstenošana 
32. Konkursa rezultāti tiks paziņoti pēc 2020. gada 23. septembra LLMC mājas lapā 

www.lcca.lv. 
33. Pēc Konkursa ar žūrijas atbalstīto Projektu autoriem tiks slēgti līgumi par Objektu 

realizāciju un finansējuma izlietojumu. 
34. LLMC ir tiesības nepieciešamības gadījumā veikt atbalstīto Projekta realizēšanas 

pārbaudi Objektu īstenošanas laikā un piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi. 
35. Ja Projekts netiek īstenots atbilstoši Konkursā iesniegtajam Projektam, vai piešķirtais 

finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem, vai tiek konstatēti finanšu izlietojuma 
kārtības pārkāpumi, LLMC var pieņemt lēmumu par piešķirtā finansējuma pilnīgu vai 
daļēju atmaksu. 

36. Programmas “Kopā” laikā īstenotie Objekti tiek demontēti līdz 2020. gada 31. 
decembrim. Ja Sadarbības partneri izrāda vēlmi pēc Programmas “Kopā” beigām 
uzņemties Objektu turpmāko uzturēšanu vai izstrādi ilglaicīgos materiālos, LLMC slēdz 
līgumu par Objektu nodošanu Sadarbības partneru rīcībā. 

Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Alberta iela 13, Rīga, LV-1010, Latvija
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