RADOŠO PERSONU ATBALSTS
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LIKUMS

Ar 2018. gada 1. janvāri spēkā stājies
“Radošo personu statusa un profesionālo
radošo organizāciju likums”.
Likuma mērķis ir veicināt profesionālās
mākslinieciskās un zinātniskās jaunrades
attīstību un nostiprināšanu, nosakot
radošo personu un profesionālo radošo
organizāciju statusu un atbalsta
pasākumus.
Likums attiecas uz arhitektūras, dizaina,
teātra, mūzikas, vizuālās mākslas, dejas,
literatūras un kinematogrāfijas jomām.
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ATBALSTS

Radošo personu atbalsta pasākumu
programmu īsteno Valsts kultūrkapitāla
fonds (VKKF), sadarbībā ar Latvijas
Radošo savienību padomi (RSP).
Finansējumu piešķir atbalsta stipendijām
radošām personām šādos gadījumos:
1) īslaicīga ienākumu neesamība
(dīkstāve jeb bezdarbs),
2) īslaicīga darba nespēja (slimība),
3) pensionāriem — īslaicīgai daļējai
ārstniecības izmaksu un komunālo
maksājumu segšanai.
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VĒRTĒŠANA

PRO organizācija
Profesionāla radošā organizācija (PRO) ir:
1) reģistrēta profesionālo radošo
organizāciju reģistrā Kultūras ministrijā,
2) tajā ir ne mazāk kā 50 biedru,
3) īsteno kultūras projektus attiecīgajā
radošajā jomā,
4) aizsargā radošo personu
profesionālās un sociālās tiesības,
5) uztur savu biedru reģistru.

1) triju kalendāra mēnešu laikā pirms
atbalsta stipendijas pieprasīšanas bruto
ienākumi vidēji mēnesī nesasniedz pusi
no minimālās algas; kas 2018. gadā ir
215 eiro mēnesī jeb 645 eiro trīs
mēnešu periodā,
2) ja pretendē uz dīkstāves vai slimības
atbalstu, tad jāapliecina radošā aktivitāte
— publiskoti darbi autortiesību likuma
izpratnē pēdējo 3 kalendāro gadu laikā,

1) tā rada vai savā izpildījumā interpretē
mākslas darbus likumā minētajās jomās,
2) darbi tikuši publiskoti pēdējo 3
kalendāro gadu laikā,
3) tā ir PRO biedrs, vai arī persona ar
savu radošo darbību dod ieguldījumu
profesionālās mākslas un kultūras
attīstībā, un attiecīgās jomas PRO to
apliecina.

Lielums
1) atbalsta stipendiju dīkstāves periodam
piešķir uz ne vairāk kā sešiem mēnešiem;
stipendijas apmērs mēnesī nepārsniedz
minimālās mēnešalgas apmēru,
2) slimības atbalstu — proporcionāli
slimības dienu skaitam, bet ne vairāk kā
par 10 dienām, pamatojoties uz
minimālās mēnešalgas apmēru,
3) pensionāriem — apmērā līdz trijām
minimālām mēnešalgām.

3) personām, kas nav nevienas PRO
biedrs, jāiegūst radošās personas
statusa apliecinājums.

Pārbaude
Kad RSP apstiprina pretendenta
profesionālo atbilstību, tā nosūta
p i e t e i k u m u V K K F, k a s p ā r b a u d a
pretendenta administratīvo atbilstību:

RSP pieaicināti 8 nozaru PRO eksperti:

1) bruto ienākumi triju kalendāro mēnešu
laikā pirms atbalsta stipendijas
pieprasījuma nepārsniedz kopā 645 eiro,

VAIRĀK
INFORMĀCIJAS:

Par radošo personu atzīstama fiziska
persona, ja tā atbilst šiem nosacījumiem:

Kritēriji

Pretendents iesniedz RSP dokumentus,
kas apliecina radošo aktivitāti pēdējo 3
kalendāro gadu laikā — CV, savu galveno
darbu sarakstu, kā arī publikācijas par
radošo darbību.

1) izvērtē pretendenta radošo aktivitāti
pēdējo 3 gadu laikā,
2) apliecina vai noraida pretendenta
atbilstību radošas personas statusam,
ja pretendents nav PRO biedrs.

Radoša persona

Piešķiršana
VKKF padome lemj par atbalsta
stipendijas piešķiršanu.
Pēc atbalsta perioda beigām VKKF
pārbauda pretendenta sniegtās
informācijas atbilstību atbalsta periodā.

2) pretendents nesaņem bezdarbnieka
vai slimības pabalstu,
3) kopš iepriekšējās atbalsta stipendijas
izmaksas beigām ir pagājis vismaz viens
gads.

Latvijas Radošo savienību padome (RSP). www.makslinieki.lv
Kontakti: e-pasts atbalsts@makslinieki.lv, tel. 26146487.
“Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums”:
https://likumi.lv/ta/id/295594-radoso-personu-statusa-un-profesionalo-radoso-organizaciju-likums

Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF). www.kkf.lv.
Kontakti: e-pasts kkf@kkf.lv, tel. 67503177.

