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cittautu daiļliteratūras tulkojumiem un to izdošanu latviešu valodā;
zinātnisku pētījumu sagatavošanu publicēšanai un publicēšanu (t.sk. konferences, semināri u.c.);
literāru pasākumu organizēšanu;
Latvijas grāmatniecības popularizēšanu Latvijā un ārvalstīs;
multimediālu produktu veidošanu;
filozofisku un kulturoloģisku tekstu tulkošanu;
bibliotēku darbību;
valodniecību.

-

-

Latvijas profesionālās mūzikas un dejas mākslas koncertdarbības nodrošināšanu;
latviešu orģinālmūzikas radīšanu;
profesionālās mūzikas un dejas mākslas festivālu organizēšanu un norisi;
mūzikas un dejas mākslas procesu izpēti, dokumentēšanu un izdošanu (t.sk. periodisko
izdevumu formā un interneta vidē);
mūzikas un dejas mākslas profesionālās izglītības un tālākizglītošanās formu veicināšanu

Latvijas literatūras paraugu tulkojumiem un to izdošanu svešvalodās;

-

-

Latvijas literatūras tulkojumiem un to izdošanu;

-

Projekta atbilstības pamatnosacījumi
- oriģinālliteratūras darbu tapšanu un izdošanu;

Sastādīts pamatojoties uz infromāciju VKKF mājas lapā: www.kkf.lv.

(Latvijas profesionālās mūzikas un
dejas mākslas koncertdarbības
nodrošināšana)

Mūzikas un dejas māksla

(oriģinālliteratūras tapšana un
izdošana)

Atbalstāmā nozare un prioritāte
Literatūra

VKKF projektu konkursu nozares un būtiskāki finansējuma piešķiršanas nosacījumi1

1.tabula

14.pielikums

Filmu māksla

(jaunrade, kas veicina latviešu teātra
mūsdienīgu formu un satura rašanos
un attīstību, veicina tā unikalitāti)

Teātra māksla

oriģināldramaturģijas darbu tulkošanu un izdošanu svešvalodās;
dramaturģijas darbu tulkošanu no svešvalodām Latvijas teātru vajadzībām;
teātra zinātnes pētījumu tapšanu un izdošanu (t.sk. periodisko izdevumu formā un interneta
vidē);
teātra kritikas darbu (t.sk. periodisko izdevumu formā un interneta vidē);
cirka mākslu;
teātra dzīves pasākumu organizēšanu (festivāli, balvas utt.);
starptautisku teātra pasākumu organizēšanu;
teātru viesizrādēm;
nevalstisku teātra organizāciju darbību;
visu teātra profesiju (t.sk. dramaturgu) izglītības un tālākizglītošanās formu veicināšanu
(semināri, konferences, darbnīcas, meistarklases utt.);
citām aktivitātēm, kas veicina Latvijas teātra mākslinieciskā līmeņa izaugsmi vai Latvijas teātra
mākslas popularizēšanu valstī un ārpus tās;
multimediālu produktu veidošanu.

-

radošu profesionālu īsmetrāžas un pilnmetrāžas dokumentālo, spēlfilmu un animācijas filmu

oriģināldramaturģijas radīšanu un izdošanu;

-

-

kādas atsevišķa teātra izrādes komponenta (luga, scenogrāfija, mūzika utt.) radīšanu, kas
potenciāli paredzēts iekļaušanai tālākā izrādes izveides procesā;

-

-

-

(semināri, konferences, darbnīcas, meistarklases utt.);
multimediālu produktu veidošanu;
citām aktivitātēm, kas veicina Latvijas profesionālās mūzikas un dejas mākslinieciskā līmeņa
izaugsmi vai Latvijas mūzikas un dejas mākslas popularizēšanu valstī un ārpus tās;
multimediālu produktu veidošanu.
visu žanru (izņemot dejas, operas un baleta) teātru izrāžu radīšanu;

(kultūras mantojuma saglabāšana,
nodrošinot plašu pieejamību
sabiedrībai; atbalsts pētnieciskajiem
darbiem un to izdošanai, kas paredzēti
plašai auditorijai un ir izmantojami kā

Kultūras mantojums

(Latvijas mākslinieku un mākslas
zinātnieku kvalitatīva radošā darbība
un dalība nozīmīgos vizuālās mākslas
projektos Latvijā un ārzemēs)

Vizuālā māksla

(iesākto filmu projektu turpināšana un
pabeigšana un profesionālu
mazbudžeta projektu attīstīšana)

-

-

-

-

-

-

projektu attīstīšanu un filmu ražošanu;
nekomerciālo filmu un Latvijas filmu izplatīšanu;
Latvijas filmu pārstāvniecību starptautiskos festivālos un filmu tirgos;
izglītojošiem pasākumiem filmu nozares profesionāļiem (meistarklases, tālākizglītības kursi,
semināri);
kino nozares popularizēšanas pasākumiem plašai auditorijai Rīgā un Latvijā (festivāli, filmu
dienas, lektoriji, DVD izdošana);
maģistrantūras un doktorantūras studijām prestižās pasaules filmu augstskolās saskaņā ar
nozares ekspertu ieteiktajām filmu skolām;
kino zinātnes pētījumiem;
kino nozares atspoguļojumu kultūras periodikā un citos iespieddarbos;
multimediālu produktu veidošanu.
vizuālās mākslas autoru un zinātnieku radošo darbību, kas paredz profesionālu, kvalitatīvu,
nekomerciālu mākslas darbu radīšanu, mākslas procesu dokumentēšanu, zinātnisku pētījumu
veikšanu;
mākslas darbu tapšanu, nodrošinot nepieciešamos materiālus;
vizuālās mākslas izstāžu un festivālu rīkošanu;
lekciju, konferenču, semināru, izglītības programmu un diskusiju organizēšanu;
radošo darbnīcu un rezidenču norisi;
profesionālās izglītības papildināšanu vai specializēšanos ārvalstīs;
vizuālās mākslas centru, galeriju, izstāžu zāļu, mākslas augstskolu un vidusskolu nekomerciālo
darbību;
mākslas albumu, žurnālu un grāmatu sagatavošanu un izdošanu;
vizuālās mākslas autoru un mākslas zinātnieku dalību starptautiskos mākslas pasākumos;
multimediālu produktu veidošanu.
kultūras mantojuma objektu konservāciju un restaurāciju;
kultūras mantojuma izpēti un novērtējumu;
zinātniskiem pētījumiem kultūras mantojumā;
pētniecisko un izstāžu darbību muzejos un arhīvos;
profesionāliem izglītojošiem pasākumiem kultūras mantojuma jomā;
maģistrantūras, doktorantūras un tālākizglītības studijām ārzemēs tajās jomās, ko Latvijā nav
iespējams apgūt;

(dizaina un arhitektūras jaunrade,
izpratne, sociāla atbildība, sadarbība)

Dizains un arhitektūra

(Tradicionālās kultūras aktualizēšana)

nozīmīgi izziņas avoti un mācību
materiāli;
atbalsts projektiem, kas veicina
kultūras mantojuma nozares
profesionālo attīstību)
Tradicionālā kultūra

-

-

-

-

-

-

-

-

zinātnisko publikāciju izdošanu par kultūras mantojumu;
radošo stipendiju pieteikumiem mākslas darbu konservācijai un restaurācijai vai profesionālo
pilnveidošanos restaurācijā, vai zinātniskiem pētījumiem kultūras mantojuma jomā;
kultūras mantojuma popularizēšanu novados;
multimediālu produktu veidošanu.
izglītojošu un tradicionālo kultūru popularizējošu materiālu veidošanu un publicēšanu;
kvalitatīvu, izpētē vai neformālu zināšanu tālāknodošanā balstīti tradicionālo kultūru
popularizējošiem pasākumiem (darbnīcas, semināri, nometnes, festivāli, tradicionālo amatu
prasmju pārmantošanas pasākumi u.c.);
tradicionālās kultūras prakses kvalitatīvu dokumentēšanu, izpēti, publicēšanu un tālāknodošanu
(lauka pētījumi, dzīvesstāsti, novadpētniecība);
tradicionālās kultūras vērtību pieejamības nodrošināšanu
plašākai (vietējai un starptautiskai) auditorijai, izmantojot jaunās
informācijas tehnoloģijas;
dziesmusvētku tradīcijas izpēti.
dizaina un arhitektūras nozares izglītības kvalitātes uzlabošanu;
dizaina un arhitektūras nozares jaunrades procesu sekmēšanu un rezultātu popularizēšanu
lokāli un starptautiski;
dizaina un arhitektūras nozares materiālo un nemateriālo produktu kvalitātes uzlabošanu,
procesu vadību un producēšanu;
izpratnes veidošanu par dizaina un arhitektūras nozari, izglītojošo pasākumu un diskusiju
attīstību, dialoga sekmēšanu sabiedrībā, valsts un pašvaldību institūciju starpā un
uzņēmējdarbības vidē;
dizaina un arhitektūras pētījumu veikšanu, procesu analīzi, dokumentēšanu un publiskošanu.

