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Stratēģijas pirmā prioritāte - 

Latvijas kultūras telpas 

attīstība, jo stipras un radošas 

nācijas identitāte sakņojas mūsu 

unikālajās mantotajās un 

jaunradītajās materiālajās un 

garīgajās vērtībās.  

 

      Tā vieno un saliedē 

sabiedrību jaunu ekonomisku, 

sociālu un kultūras vērtību 

radīšanai, kuras novērtē un 

pazīst arī pasaulē. 



NAP 2014-2020  Kultūrai - LVL 235 milj. 



“Radošā Latvija” - NAP īstenošanas mehānisms 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija  

«Latvija 2030» 

15 kultūras  nozaru un 

starpnozaru   

stratēģijas 

Nacionālais attīstības plāns  

2014.-2020.gadam 

 
Radošā Latvija  

2014-2020 
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Pamatnostādņu virsmērķis  

    Latvija – zeme ar bagātu un koptu kultūras 

mantojumu, vitālu un daudzveidīgu kultūras dzīvi, 

radošiem cilvēkiem, eksportspējīgām radošajām 

industrijām un augšupejošu  dzīves kvalitāti ikvienam 

 



Prioritātes 

• Kultūras kapitāla saglabāšana un attīstība, sabiedrībai 
līdzdarbojoties kultūras procesos.  

 

• Radošums mūžizglītībā un uz darba tirgu orientēta  
kultūrizglītība. 

 

• Eksportspējīgas kultūras un radošās industrijas. 

 

• Radošas teritorijas un kultūras pakalpojumu 
pieejamība. 

 



MINIMĀLAIS KULTŪRAS PAKALPOJUMA GROZS 
 

 

PAGASTA CENTRS, CIEMS 

  

• Bibliotēku pakalpojumu kopums  

• Kultūrizglītības un mākslinieciskās jaunrades iespēju piedāvājums 

• Kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamība (kultūrtūrisms)  

• Kultūras pasākumu un brīvā laika piedāvājums, Dziesmu un deju svētku procesa pieejamība (saieta nami) 

• Radošā uzņēmējdarbība 

  

NOVADU ATTĪSTĪBAS CENTRS (t.sk.,NOVADA TERITORIJA) 

  

• Bibliotēku pakalpojumu kopums 

• Profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas izglītības pakalpojums, profesionālās izglītības pakalpojums 

• Kultūras pasākumu un brīvā laika piedāvājums, Dziesmu un deju svētku procesa pieejamība (kultūras nami) 

• Kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamība vai muzeju pakalpojums 

• Radošā uzņēmējdarbība 

 

 

REĢIONA ATTĪSTĪBAS CENTRS (Kuldīga, Talsi, Tukums, Saldus, Dobele, Bauska, Ogre, Aizkraukle, Cēsis, Limbaži, Smiltene, 
Alūksne, Gulbene, Balvi, Preiļi, Līvāni, Ludza, Krāslava, Sigulda, Valka, Madona) 

  

• Bibliotēku pakalpojumu kopums 

• Muzeju pakalpojumu kopums (kultūras mantojuma saglabāšana, izpēte un pieejamība sabiedrībai) 

• Profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas izglītības pakalpojums, profesionālās vidējās izglītības pakalpojums 

• Kultūras pasākumu un brīvā laika piedāvājums, Dziesmu un deju svētku procesa pieejamība, kino izrādīšanas iespējas, 
profesionālās mākslas pieejamība, (daudzfunkcionāls kultūras centrs) 

• Radošā uzņēmējdarbība 

 



  

NACIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS CENTRS (Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Rēzekne, Valmiera) 

  

• Kultūras un brīvā laika piedāvājums, Dziesmu un deju svētku procesa pieejamība, Profesionālās mākslas 
pieejamība (Kultūras nami/centri, teātris, koncertzāle)   

• Bibliotēku pakalpojumu kopums 

• Profesionālā ievirze un vidējā kultūrizglītība (profesionālās vidusskolas)  

• Muzeji (kultūras mantojuma saglabāšana, izpēte un pieejamība sabiedrībai) 

• Kino izrādīšanas iespēja (kinoteātris/ digitalizēts KN) 

• Radošā uzņēmējdarbība 

 

 

STARPTAUTISKA LĪMEŅA CENTRS (Rīga, Liepāja, Daugavpils, Ventspils) 

  

• Publisko bibliotēku un LNB pakalpojumu kopums 

• Arhīvu pakalpojumu kopums 

• Profesionālās mākslas pieejamība (akustiska koncertzāle, laikmetīgais mākslas muzejs, izstāžu zāles, 
teātri, opera) 

• Muzeju pakalpojumu kopums (kultūras mantojuma saglabāšana, izpēte un pieejamība sabiedrībai) 

• Profesionālā kultūrizglītības piedāvājums (profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas izglītības 
pakalpojums, profesionālās vidējās izglītības pakalpojums augstākās izglītības piedāvājums) 

• Kultūras pasākumu un brīvā laika piedāvājums, Dziesmu un deju svētku procesa pieejamība, 
pakalpojums (daudzfunkcionāls kultūras centrs) 

• Kino izrādīšanas iespēja (kinoteātri) 

• Radošā uzņēmējdarbība  

 



Kultūru institūciju sadalījums pa reģioniem 
 

Institūcijas Latgale Kurzeme Vidzeme Zemgale 
Rīgas 

reģions 
Rīga KOPĀ  

Kopā 

Pa nozarēm 

Valsts  muzeji (ar filiālēm un 

struktūrvienībām)  

1 3 3 5 3 25 40 130 

Pašvaldību muzeji (ar filiālēm un 

struktūrvienībām) 

15 16 21 13 23 2 90 

Kultūras centri  154 97 120 85 88 15 559 559 

Pašvaldību publiskās bibliotēkas 187 147 157 156 127 27 801 810 

KM pārziņā esošās bibliotēkas - LNB 

un Latvijas Neredzīgo bibliotēka (ar 

filiālēm) 

3 2 1 1 2 9 

Augstākās kultūrizglītības iestādes 4 4 169 

KM profesionālās vidējās 

kultūrizglītības iestādes 

3 3 1 1 6 14 

Pašvaldību pārziņā esošās profesionālās 

vidējās kultūrizglītības iestādes 

1 1 2 

Pašvaldību profesionālās ievirzes 

kultūrizglītības iestādes 

22 28 27 23 38 11 149 

Valsts un pašvaldību teātri, LNO, Cirks 1 1 1 7 10 10 

Valsts koncertorganizācijas 1 4 5 5 

Latvijas Nacionālais arhīvs un 

struktūrvienības 

2 2 3 2 2 7 18 

PAVISAM 389 300 335 286 281 110 1701 



Plānošanas reģiona kultūrpolitikas veidošana 

•  Kultūra +izglītība: 

      - vispārējā izglītība (apgūt nacionālās kultūras vērtības, izprast citas kultūras, attīstīt 
starpkultūru komunikācijas prasmes, radošā domāšana un prasmes utt.); 

      - kultūrizglītība (profesionālās prasmes, izcilība, konkurētspēja utt.); 

      - mūžizglītība (līdzdalība amatiermākslā, masu mediju izglītojošas programmas, resursu 
attīstība internetā,  izglītojošas kultūras programmas, ko piedāvā kultūras institūcijas utml.). 

 

• Kultūra + ekonomika:  

      - radošās industrijas, dizains utt. 

 

•  Kultūra + reģionālā attīstība:  

       - lokālā identitāte, reģiona konkurētspēja, radošās pilsētas, kultūras un radošais tūrisms utt. 
Kā izmantot kultūras potenciālu. 

 

•  Kultūra + sabiedrības integrācija: 

       - kopīgas vērtības, starpkultūru dialogs, tolerance, aktīva pilsoniskā sabiedrība utt.  

 

• Kultūra + digitālā vide:   

      - jaunas kultūrtelpas apgūšana , aktīva bērnu un jauniešu iesaiste kultūras veidošanā 



Kultūrizglītība 
28 profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas skolas un 3  mākslas un mūzikas vidusskolas 



 

6  KOMPETENČU CENTRI 
 Rīga:   

• Nacionālā skatuves mākslas vidusskola (apvienojot E.Dārziņa Mūzikas vidusskola, Doma kora 
skola, Rīgas Horeogrāfijas vidusskola, J.Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola) 

• Rīgas dizaina un mākslas vidusskola 

 

Kurzeme: 

•  Ventspils mūzikas vidusskola 

• Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (apvienojot  
Liepājas Mūzikas vidusskola, Liepājas Dizaina un mākslas 
vidusskola) 

 

Vidzeme: 

• Cēsu mūzikas vidusskola 

Latgale 

• Rēzeknes mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola(apvienojot Rēzeknes Mūzikas vidusskola, 
Rēzeknes Dizaina un mākslas vidusskola ) 



 

Kultūras mantojuma zonas 



Kultūras un dabas mantojuma attīstība  
(plānotais ERAF finansējums – 35 miljoni euro) 

Nevis tiešs atbalsts, bet atbalsts reģionālās attīstības veicināšanai: 

• atbalsts objektiem ar lielāko apmeklētības potenciālu  

• objekta attīstība paredzēta vietējo pašvaldību attīstības programmās  

• objekta ilgtermiņa darbības stratēģija (objekta finansiālā patstāvība)  

• objekta attīstība veicina ekonomisko izaugsmi attiecīgajā teritorijā 
(saistīto pakalpojumu attīstība), kā arī uzlabo vides kvalitāti un veicina 
integrāciju 

 

http://www.visit.kuldiga.lv/index.php?sid=43&subact=showone&aid=4&pid=48
http://www.visit.kuldiga.lv/index.php?sid=43&subact=showone&aid=4&pid=62


Kultūras norišu apmeklējums 



Radošās industrijas  
(plānotais ERAF finansējums – 10 miljoni euro) 

• atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu attīstībai 

• ieguldījumi starpdisciplināras sadarbības platformas un 
radošā inkubatora izveidē; 

• pasākumi ārējo tirgu izpētei un apguvei 



Citas aktivitātes kultūras jomā 
• IKT tematiskā mērķa ietvaros e-kultūras ieviešana (VARAM) 

 - kultūras mantojuma digitalizācija ERAF finansējums 10 miljoni euro 
(LNB), 

 - mašīntulkošana ERAF finansējums 3 miljoni euro (KISC); 

  

• Nodarbinātība,  darbaspēka mobilitāte un sociālā iekļaušana (LM) 

 - sociāli atstumto personu atgriešana darba tirgū ERAF finansējums 5 
miljoni euro (sadarbībā ar SIF) 

 

• Izglītība, prasmes, mūžizglītība (IZM) 

 - kompetenču centru izveide ERAF finansējums 20 miljoni euro 
(sadarbībā ar NKC) 
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KM Finansējums pašvaldībām pa nozarēm 
• Mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

 

• Mērķdotācija profesionālās ievirzes kultūrizglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 

 

• Finansējums reģionos esošajām kultūrizglītības vidusskolām 

 

• Finansējums valsts institūcijām  reģionos 

 

• Finansējums pašvaldību institūcijām konkursa kārtībā 

 

• Finansējums reģionos un pilsētās esošajām biedrībām, nodibinājumiem 

 

• Finansējums pašvaldību projektiem VKKF finansējums konkursa kārtībā 

 

 

18 



 
Reģionālās kultūras programmas - piešķirtais 

finansējums 
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Reģionālās kultūras programmas - piešķirtais 
finansējums (EUR) 

Latgale Zemgale Vidzeme Kurzeme 

2005 11 383 

2006 28 457 

2007 56 915 14 229 

2008 64 029 28 457 49 801 64 029 

2009 42 686 28 457 42 686 42 686 

2010 33 807 27 661 44 109 46 101 

2011 45 674 30 449 36 995 38 560 

2012 49 801 39 129 42 686 39 129 

2013 65 452 56 195 56 195 60 899 

2014 67 580 58 500 58 500 63 000 



Paldies par uzmanību 

 

 
Dace Ziemele 

Stratēģijas un reģionālās  

kultūrpolitikas nodaļas vadītāja 

Dace.Ziemele@km.gov.lv  

67330250 

mailto:Dace.Ziemele@km.gov.lv

