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 PROJEKTU KONKURSU KALENDĀRS 2014 
 

Projektu daļa: vadītāja Inga Vasermane inga.vasermane@liepu.lv, referente Sigita Ignatjeva 
sigita.ignatjeva@liepu.lv, tālr. 63407784 

 

Janvāris 
 

Datums Aktivitāte  Piezīmes 

 Eiropas Komisija 2013.gada 20.decembrī ir izsludinājusi 
konkursu sadarbības projektiem augstākās izglītības un 
profesionālās apmācības jomā ar Austrāliju, Japānu un 
Koreju  Industriālo valstu instrumenta Sadarbības 
programmas izglītībā (Education Cooperation Programme 
under the framework of the Industrial Countries Instrument (ICI 
ECP)) ietvaros. 
Detalizēta informācija 
http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/fun
ding/call_2013_en.php 
Konkursa nolikums http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:373:0
027:0029:lv:PDF 

 

Pieteikumus var 
iesniegt līdz 
15. maijam. 

 Izsludināti pirmie jaunatnes projektu iesniegšanas termiņi  ES 
programmas „ERASMUS+” ietvaros. 2014. gadā jaunatnes 
jomas projektus Eiropas Savienības jaunajā izglītības, 
apmācības, jaunatnes un sporta programmā „Erasmus+” varēs 
iesniegt 3 reizes gadā: 
līdz 17. martam   – jauniešu un jaunatnes darbinieku 
mobilitātes projektus; 
līdz 30. aprīlim – jauniešu un jaunatnes darbinieku mobilitātes 
projektus, stratēģisko partnerību projektus un atbalsta 
jaunatnes politikas reformām projektus; 
līdz 1. oktobrim  - jauniešu un jaunatnes darbinieku 
mobilitātes projektus, stratēģisko partnerību projektus un 
atbalsta jaunatnes politikas reformām projektus. 
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15830 
 
 

 

1.  Sākas pieteikumu pieņemšana Latvijas–Šveices sadarbības 
programmas grantu shēmas „Šveices pētnieku aktivitātes 
Latvijā” 4. konkursa 3. kārtai. 
http://viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/sveices_sadarbibas
_programma/sveices_petnieki_latvija/ 
 

Pieteikumus var 
iesniegt līdz 
28. februārim. 

2. Sākas pieteikumu pieņemšana Valsts Kultūrkapitāla fonda 
1. projektu konkursam. Detalizēta informācija un VKKF 

konkursu grafiks 2014. gadam http://www.vkkf.lv 

Pieteikumus var 
iesniegt līdz 
31. janvārim plkst. 
12.00 vai – sūtot pa 
pastu – līdz 
27. janvārim (pasta 
zīmogs). 
 

6. Latviešu Fonds ir izsludinājis projektu konkursu. Fonda Pieteikumus var 

mailto:inga.vasermane@liepu.lv
mailto:sigita.ignatjeva@liepu.lv
http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/funding/call_2013_en.php
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http://viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/sveices_sadarbibas_programma/sveices_petnieki_latvija/
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2 
 

mērķis ir veicināt latviešu kultūras, mākslas un izglītības 
attīstību. 
Detalizēta informācija http://www.latviesufonds.info/projektu-
konkurss 
 

iesniegt līdz 
15. februārim. 

13. Sākas pieteikumu pieņemšana Liepājas Kultūras 
pārvaldes projektu konkursa 1. kārtai. Detalizēta informācija  
http://liepajaskultura.lv/lv/projekti/liepajas-projektu-konkurss-
2014-1karta/ 
 

Pieteikumus var 
iesniegt līdz 
14. februārim plkst. 
12.00 vai – sūtot pa 
pastu – līdz 
11. februārim (pasta 
zīmogs). 
 

31. Plkst. 12.00 noslēdzas pieteikumu pieņemšana Valsts 
Kultūrkapitāla fonda 1. projektu konkursam. Konkursa 
rezultāti tiks paziņoti pēc 28. februāra. 

http://www.vkkf.lv 

Sūtot pa pastu – līdz 
27. janvārim (pasta 
zīmogs) 

 
 

Februāris 

Datums Aktivitāte  Piezīmes 

 Baltijas jūras izpētes programmas BONUS ietvaros ir 
izsludināts projektu konkurss komersantiem un zinātniskām 
institūcijām „Sustainable ecosystem services”. BONUS 
finansējumu var saņemt starptautiski konsorciji, kurus veido 
vismaz trīs projekta dalībnieki no trim dažādām ES 
dalībvalstīm vai asociētajām valstīm. Kontaktpersona Latvijā: 
Ineta Plikša (Eiropas Programmu centrs), t. 67227790; 
inetap@lza.lv 
 http://www.bonusportal.org/bonus_2010-
2016/bonus_calls/bonus_call_2014_sustainable_ecosystem_service
s 

Pieteikumus var 
iesniegt līdz 
16. aprīlim. 

3. VIAA seminārs par Eiropas Savienības (ES) programmu 
„Erasmus+”, jaunatnes informācijas tīklu Eurodesk, JSPA 
aktualitātēm 2014. gadā un projektu pieteikuma veidlapu jeb e-
formu aizpildīšanu. Seminārs notiek 2014. gada 3. februārī 
plkst. 11:00 - 15:00 viesnīcā  "Maritim Park Hotel Riga" (Slokas 
ielā 1, Rīgā). Detalizēta informācija un programma: 

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/erasmus
_plus/erasmus_plus_jaunumi/?text_id=23748 
  
Plkst. 10.00 Rīgā, VIAA, Vaļņu ielā 1, notiek informatīvs 
seminārs par „Nordplus” programmas konkursa pieteikumu 
aizpildīšanu Pieaugušo izglītības apakšprogrammā.  
Plkst. 14.00 Rīgā, VIAA, Vaļņu ielā 1, notiek informatīvs 
seminārs par „Nordplus” programmas konkursa pieteikumu 
aizpildīšanu Augstākās izglītības apakšprogrammā.  
http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/nordplus/n
ordplus_jaunumi/?year=2014 
 

 

http://www.latviesufonds.info/projektu-konkurss
http://www.latviesufonds.info/projektu-konkurss
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http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/nordplus/nordplus_jaunumi/?year=2014
http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/nordplus/nordplus_jaunumi/?year=2014
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4. Plkst. 10.00 Rīgā, VIAA, Vaļņu ielā 1, notiek informatīvs 
seminārs par „Nordplus” programmas konkursa pieteikumu 
aizpildīšanu Jauniešu izglītības apakšprogrammā.  
Plkst. 14.00 Rīgā, VIAA, Vaļņu ielā 1, notiek informatīvs 
seminārs par „Nordplus” programmas konkursa pieteikumu 
aizpildīšanu Horizontālajā un Ziemeļvalstu valodu 
apakšprogrammās.  
http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/nordplus/n
ordplus_jaunumi/?year=2014 
 

 

10. Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis projektu 
konkursu programmā „Latviešu valodas apguve” 2014. 
Programmas mērķis ir nodrošināt iespēju apgūt vai pilnveidot 
latviešu valodas prasmes Latvijā dzīvojošām 
mazākumtautībām un nepilsoņiem, kā arī reemigrantiem un 
viņu ģimenes locekļiem. 
http://www.sif.lv/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=9161&Itemid=30&lang=lv#apraksts 
 

Pieteikumus var 
iesniegt līdz 
10. martam. 

14. Plkst. 12.00 noslēdzas pieteikumu pieņemšana Liepājas 
Kultūras pārvaldes projektu konkursa 1. kārtai. Konkursa 
rezultāti tiks paziņoti pēc 28. februāra. 
http://liepajaskultura.lv/lv/projekti/liepajas-projektu-konkurss-
2014-1karta/ 

Sūtot pa pastu – līdz 
11. februārim (pasta 
zīmogs) 

15. Noslēdzas pieteikumu pieņemšana Latviešu fonda projektu 
konkursam. 
http://www.latviesufonds.info/projektu-konkurss 
 

 

18. Plkst. 10.00 Rīgā, VIAA, Vaļņu ielā 1, notiek informatīvs 
seminārs par grantu shēmas „Šveices pētnieku aktivitātes 
Latvijā” konkursa nosacījumiem. Grantu shēmas konkursa 
pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2014. gada 
31. decembris. 
http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/sveices_sadar
bibas_programma/sveices_jaunumi/ 
 

 

20. Plkst. 10.00 Rīgā, VIAA, Vaļņu ielā 1, notiek informatīvs 
seminārs par grantu shēmas „Šveices pētnieku aktivitātes 
Latvijā” konkursa nosacījumiem. Grantu shēmas konkursa 
pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2014. gada 
31. decembris. 
http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/sveices_sadar
bibas_programma/sveices_jaunumi/ 
 

 

20. Plkst. 12:00 Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas 
filiāles "Vecliepājas rūķis" mācību centrā Malkas ielā 4, 
3.stāvā, notiek VIAA rīkots seminārs par „Erasmus+” 
programmu. 
 

 

 

http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/nordplus/nordplus_jaunumi/?year=2014
http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/nordplus/nordplus_jaunumi/?year=2014
http://www.sif.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=9161&Itemid=30&lang=lv#apraksts
http://www.sif.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=9161&Itemid=30&lang=lv#apraksts
http://liepajaskultura.lv/lv/projekti/liepajas-projektu-konkurss-2014-1karta/
http://liepajaskultura.lv/lv/projekti/liepajas-projektu-konkurss-2014-1karta/
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http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/sveices_sadarbibas_programma/sveices_jaunumi/
http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/sveices_sadarbibas_programma/sveices_jaunumi/
http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/sveices_sadarbibas_programma/sveices_jaunumi/
http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/sveices_sadarbibas_programma/sveices_jaunumi/
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Marts 

Datums Aktivitāte  Piezīmes 

1. Sākas pieteikumu pieņemšana Rietumu Bankas labdarības 
fonda (RBLF) un Latvijas Avīzes kopīgi rīkotajā projektu 
konkursā "Sprīdis labākai dzīvei" mākslas, kultūras, izglītības un 
jaunrades jomās (finansējums līdz 4000 EUR). 
http://www.rblf.lv/news?OpenDocument&nid=71FA17AFD965C
766C2257C8C002ACE11 

Pieteikumus var iesniegt 
līdz 31. martam. 

1. Sākas pieteikumu pieņemšana Latvijas–Šveices sadarbības 
programmas grantu shēmas „Šveices pētnieku aktivitātes 
Latvijā” 4. konkursa 4. kārtai. 
http://viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/sveices_sadarbibas
_programma/sveices_petnieki_latvija/ 
 

Pieteikumus var iesniegt 
līdz 30. aprīlim. 

3. Noslēdzas pieteikumu pieņemšana Nordplus programmas 
apakšprogrammās. 
http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/nordplus/nor
dplus_jaunumi/ 
 

 

10. Noslēdzas pieteikumu pieņemšana Sabiedrības integrācijas 
fonda projektu konkursā programmā „Latviešu valodas 
apguve” 2014. 
http://www.sif.lv/index.php?option=com_content&view=article
&id=9161&Itemid=30&lang=lv#apraksts 

 

13. Sākas pieteikumu pieņemšana a/s "Latvijas valsts meži" un 
Valsts Kultūrkapitāla fonda "Kurzemes Kultūras programmā". 
http://liepajaskultura.lv/lv/projekti/latvijas-valsts-mezu-atbalstita-
kurzemes-kulturas-programma/ 

Pieteikumus var iesniegt 
līdz 11. aprīlim plkst. 12.00 

17. Noslēdzas jauniešu un jaunatnes darbinieku mobilitātes 
projektu pieteikumu pieņemšana ES programmā 
„Erasmus+”. 
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15830 

 

 

31. Noslēdzas pieteikumu pieņemšana Rietumu Bankas labdarības 
fonda (RBLF) un Latvijas Avīzes kopīgi rīkotajā projektu 
konkursā "Sprīdis labākai dzīvei" mākslas, kultūras, izglītības un 
jaunrades jomās. 
http://www.rblf.lv/news?OpenDocument&nid=71FA17AFD965C
766C2257C8C002ACE11 

 

 

 

Aprīlis 

Datums Aktivitāte  Piezīmes 
 Sabiedrības integrācijas fonds atkārtoti izsludina atklātu projektu 

konkursu programmas „Latviešu valodas apguve" 2. atbalsta 
jomas „Latviešu valodas apguve reemigrantiem un viņu 
ģimenes locekļiem" ietvaros.  
http://www.sif.lv/index.php?option=com_content&view=category 
&id=390&Itemid=30&lang=lv#apraksts 

Pieteikumus var 
iesniegt līdz 
28. aprīlim. 

http://viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/sveices_sadarbibas_programma/sveices_petnieki_latvija/
http://viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/sveices_sadarbibas_programma/sveices_petnieki_latvija/
http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/nordplus/nordplus_jaunumi/
http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/nordplus/nordplus_jaunumi/
http://www.sif.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=9161&Itemid=30&lang=lv#apraksts
http://www.sif.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=9161&Itemid=30&lang=lv#apraksts
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15830
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 Valsts reģionālās attīstības aģentūra izsludina Eiropas 
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda 
programmas "Nacionālā klimata politika" projektu iesniegumu 
atklātu konkursu "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu 
tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju 
attīstība". http://www.vraa.gov.lv/lv/eez_un_norvegijas_finansu 
_instruments/eez_finansu_instruments/konkurss/ 
 

Projektu pieteikumus 
var iesniegt no 
11. augusta līdz 
8. oktobrim. 

 

11. Plkst. 12.00 noslēdzas pieteikumu pieņemšana a/s "Latvijas valsts 
meži" un Valsts Kultūrkapitāla fonda "Kurzemes Kultūras 
programmā". 

 

16. Noslēdzas pieteikumu pieņemšana Baltijas jūras izpētes 
programmas BONUS ietvaros izsludinātajā projektu konkursā 
komersantiem un zinātniskām institūcijām „Sustainable ecosystem 
services”. 
 http://www.bonusportal.org/bonus_2010-
2016/bonus_calls/bonus_call_2014_sustainable_ecosystem_services 

 

17. Plkst. 12.00 noslēdzas pieteikumu pieņemšana Valsts 
Kultūrkapitāla fonda 2. projektu konkursam. Konkursa 
rezultāti tiks paziņoti pēc 16. maija. 
http://www.vkkf.lv 

Sūtot pa pastu – 
līdz 14. aprīlim 
(pasta zīmogs) 

28. Noslēdzas pieteikumu pieņemšana Sabiedrības integrācijas fonda 
projektu konkursā programmas „Latviešu valodas apguve" 
2. atbalsta jomas „Latviešu valodas apguve reemigrantiem un 
viņu ģimenes locekļiem" ietvaros. 

http://www.sif.lv/index.php?option=com_content&view=category 
&id=390&Itemid=30&lang=lv#apraksts 

 

30. Noslēdzas jauniešu un jaunatnes darbinieku mobilitātes 
projektu, stratēģisko partnerību projektu un atbalsta jaunatnes 
politikas reformām projektu pieteikumu pieņemšana ES 
programmā „Erasmus+”. 
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15830 

 

 

 

 

Maijs 

Datums Aktivitāte  Piezīmes 

1. Sākas pieteikumu pieņemšana Latvijas–Šveices sadarbības 
programmas grantu shēmas „Šveices pētnieku aktivitātes 
Latvijā” 4. konkursa 5. kārtai. 
http://viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/sveices_sadarbibas
_programma/sveices_petnieki_latvija/ 
 

Pieteikumus var 
iesniegt līdz 
30. jūnijam. 

15. Noslēdzas pieteikumu pieņemšana sadarbības projektiem 
augstākās izglītības un profesionālās apmācības jomā ar 
Austrāliju, Japānu un Koreju  Industriālo valstu instrumenta 
Sadarbības programmas izglītībā (Education Cooperation 
Programme under the framework of the Industrial Countries 
Instrument (ICI ECP)) ietvaros. 
Detalizēta informācija 

 

http://www.bonusportal.org/bonus_2010-2016/bonus_calls/bonus_call_2012_viable_ecosystem/
http://www.bonusportal.org/bonus_2010-2016/bonus_calls/bonus_call_2012_viable_ecosystem/
http://www.kkf.lv/
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15830
http://viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/sveices_sadarbibas_programma/sveices_petnieki_latvija/
http://viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/sveices_sadarbibas_programma/sveices_petnieki_latvija/
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http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/fun
ding/call_2013_en.php 
Konkursa nolikums http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:373:0
027:0029:lv:PDF 

 

 

Jūnijs 

Datums Aktivitāte  Piezīmes 

20. Sākas pieteikumu pieņemšana EEZ finanšu instrumenta 
programmas „Nacionālā klimata politika" neliela apjoma grantu 
shēmas projektu iesniegumu atklātajam konkursam 
"Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem 
sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām 
un to radītajām sekām". 
http://www.vraa.gov.lv/lv/eez_un_norvegijas_finansu_instrume
nts/eez_finansu_instruments/grantu_shema/ 

Pieteikumus var 
iesniegt līdz 
19. septembrim 
(plkst. 17.00). 

 

Jūlijs 

Datums Aktivitāte  Piezīmes 

1. Sākas pieteikumu pieņemšana Latvijas–Šveices sadarbības 
programmas grantu shēmas „Šveices pētnieku aktivitātes 
Latvijā” 4. konkursa 6. kārtai. 
http://viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/sveices_sadarbibas
_programma/sveices_petnieki_latvija/ 
 

Pieteikumus var 
iesniegt līdz 
31. augustam. 

9. Sākas pieteikumu pieņemšana EEZ un Norvēģijas finanšu 
instrumenta programmas „Pētniecība un stipendijas” 
projektu konkursā aktivitātē „Pētniecība” (sociālās un 
humanitārās zinātnes, sabiedrības veselība). 
http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/norvegijas_fin
ansu_instruments/eez_norv_finansu_instr_jaunumi/?text_id=2
4190 

Pieteikumus var 
iesniegt līdz 
30. septembrim (tikai 
elektroniski). 

28. Sākas pieteikumu pieņemšana Valsts Kultūrkapitāla fonda 
3. projektu konkursam. Detalizēta informācija un VKKF 
konkursu grafiks 2014. gadam http://www.vkkf.lv 

Pieteikumus var 
iesniegt līdz 
22. augustam plkst. 
12.00 vai – sūtot pa 
pastu – līdz 
18. augustam (pasta 
zīmogs). 
 

 

 

 

 

http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/funding/call_2013_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/funding/call_2013_en.php
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:373:0027:0029:lv:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:373:0027:0029:lv:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:373:0027:0029:lv:PDF
http://viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/sveices_sadarbibas_programma/sveices_petnieki_latvija/
http://viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/sveices_sadarbibas_programma/sveices_petnieki_latvija/
http://www.kkf.lv/
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Augusts 

Datums Aktivitāte  Piezīmes 

11. Sākas pieteikumu pieņemšana Valsts reģionālās attīstības 
aģentūras izsludinātajā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 
instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Nacionālā 
klimata politika" projektu iesniegumu atklātajam konkursam 
"Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un 
inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība". 
http://www.vraa.gov.lv/lv/eez_un_norvegijas_finansu 
_instruments/eez_finansu_instruments/konkurss/ 

 

Pieteikumus var 
iesniegt līdz 8. 
oktobrim plkst. 17.00. 

22. Plkst. 12.00 noslēdzas pieteikumu pieņemšana Valsts 
Kultūrkapitāla fonda 3. projektu konkursam. Konkursa 
rezultāti tiks paziņoti pēc 19. septembra. 
http://www.vkkf.lv 

Sūtot pa pastu – līdz 
18. augustam (pasta 
zīmogs) 

 

Septembris 

Datums Aktivitāte  Piezīmes 

1. Sākas pieteikumu pieņemšana Latvijas–Šveices sadarbības 
programmas grantu shēmas „Šveices pētnieku aktivitātes 
Latvijā” 4. konkursa 7. kārtai. 
http://viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/sveices_sadarbib
as_programma/sveices_petnieki_latvija/ 
 

Pieteikumus var 
iesniegt līdz 
31. oktobrim. 

19. Noslēdzas pieteikumu pieņemšana EEZ finanšu instrumenta 
programmas „Nacionālā klimata politika" neliela apjoma 
grantu shēmas projektu iesniegumu atklātajam konkursam 
"Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem 
sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām 
un to radītajām sekām". 
http://www.vraa.gov.lv/lv/eez_un_norvegijas_finansu_instrum
ents/eez_finansu_instruments/grantu_shema/ 

 

30. Noslēdzas pieteikumu pieņemšana EEZ un Norvēģijas 
finanšu instrumenta programmas „Pētniecība un 
stipendijas” projektu konkursā aktivitātē „Pētniecība” 
(sociālās un humanitārās zinātnes, sabiedrības veselība). 
http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/norvegijas_fi
nansu_instruments/eez_norv_finansu_instr_jaunumi/?text_id
=24190 

 

 

Oktobris 

Datums Aktivitāte  Piezīmes 

1. Noslēdzas jauniešu un jaunatnes darbinieku mobilitātes 
projektu, stratēģisko partnerību projektu un atbalsta jaunatnes 
politikas reformām projektu pieteikumu pieņemšana ES 
programmā „Erasmus+”. 
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15830 

 

 

http://www.kkf.lv/
http://viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/sveices_sadarbibas_programma/sveices_petnieki_latvija/
http://viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/sveices_sadarbibas_programma/sveices_petnieki_latvija/
http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15830
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8. Noslēdzas pieteikumu pieņemšana Valsts reģionālās attīstības 
aģentūras izsludinātajā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 
instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Nacionālā 
klimata politika" projektu iesniegumu atklātajam konkursam 
"Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un 
inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība". 
http://www.vraa.gov.lv/lv/eez_un_norvegijas_finansu 
_instruments/eez_finansu_instruments/konkurss/ 

 

Pieteikumus var 
iesniegt līdz 
plkst. 17.00. 

13. Sākas pieteikumu pieņemšana Valsts Kultūrkapitāla fonda 
4. projektu konkursam. Detalizēta informācija un VKKF konkursu 
grafiks 2014. gadam http://www.vkkf.lv 

Pieteikumus var 
iesniegt līdz 
7. novembrim 
plkst. 12.00 vai – 
sūtot pa pastu – 
līdz 3. novembrim 
(pasta zīmogs). 
 

 

Novembris 

Datu
ms 

Aktivitāte  Piezīmes 

1. Sākas pieteikumu pieņemšana Latvijas–Šveices sadarbības 
programmas grantu shēmas „Šveices pētnieku aktivitātes 
Latvijā” 4. konkursa 8. kārtai. 
http://viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/sveices_sadarbibas_
programma/sveices_petnieki_latvija/ 
 

Pieteikumus var 
iesniegt līdz 
31. decembrim. 

7. Plkst. 12.00 noslēdzas pieteikumu pieņemšana Valsts 
Kultūrkapitāla fonda 4. projektu konkursam. Konkursa 
rezultāti tiks paziņoti pēc 28. novembra. 
http://www.vkkf.lv 

Sūtot pa pastu – līdz 
3. novembrim (pasta 
zīmogs) 

 

Decembris 

Datums Aktivitāte  Piezīmes 

31. Noslēdzas pieteikumu pieņemšana grantu shēmas 
„Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” konkursam. 
http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/sveices_s
adarbibas_programma/sveices_petnieki_latvija/ 
 

 

 

http://www.kkf.lv/
http://viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/sveices_sadarbibas_programma/sveices_petnieki_latvija/
http://viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/sveices_sadarbibas_programma/sveices_petnieki_latvija/
http://www.kkf.lv/
http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/sveices_sadarbibas_programma/sveices_petnieki_latvija/
http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/sveices_sadarbibas_programma/sveices_petnieki_latvija/

