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Lietotie saīsinājumi 

ĀM – Ārlietu ministrija MVP – Muzeju valsts pārvalde 
BFMS – Baltijas Filmu un mediju skola NKC – Valsts aģentūra „Nacionālais kino centrs”  
BM – Bērnu un ģimenes lietu ministrija NKP – Nacionālā kultūras padome 
EM –Ekonomikas ministrija NRTP – Nacionālā Radio un televīzijas padome 
IeM –Iekšlietu ministrija NVO – Nevalstiskā organizācija 
ISEC – Izglītības satura un eksaminācijas 
centrs 

RAPLM – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  
RD – Rīgas dome 

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija RGB – Reģiona galvenā bibliotēka 
ĪUMSILS – Īpašu uzdevumu ministra 
sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts 

SRTM – Starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māja  
TAVA – Tūrisma attīstības valsts aģentūra 

KIS - Valsts aģentūra „Kultūras informācijas 
sistēmas” 

TM – Tieslietu ministrija  
TMC – Valsts aģentūra „Tautas mākslas centrs” 

KM – Kultūras ministrija  
LAS – Latvijas Arhitektu savienība 

UNESCO LNK – Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras 
organizācijas Latvijas Nacionālā komisija 

LBP – Latvijas Bibliotēku padome  „j3b” – Valsts aģentūra „Jaunie „Trīs brāļi”” 
LDĢ – Latvijas Dramaturgu ģilde  
LFP – Latvijas Filmu padome 

LNerB – Valsts aģentūra „Latvijas Neredzīgo bibliotēka” 
V/A – valsts aģentūra  

LGA – Latvijas Grāmatizdevēju asociācija 
LIAA – Latvijas Investīciju un attīstības 

VAĢ – Valsts arhīvu ģenerāldirekcija  
VIMLL - Valsts ilgtermiņa mērķprogramma „Lībieši Latvijā” 

aģentūra VJIC – Valsts Jaunatnes iniciatīvu centrs  
LKCA – Latvijas Kultūras centru asociācija 
LLC – Latvijas Literatūras centrs 

VKC – Valsts Kultūrizglītības centrs  
VKKF – Valsts Kultūrkapitāla fonds 

LLPA – Latvijas lielo pilsētu asociācija VKPAI – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 
LKA – Latvijas Kultūras akadēmija VM – Veselības ministrija 
LMA – Latvijas Mākslas akadēmija VSIA – Valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
LMM – Laikmetīgās mākslas muzejs VVA – Valsts aģentūra “Valsts valodas aģentūra” 
LNB – Latvijas Nacionālā bibliotēka  
LPS – Latvijas Pašvaldību savienība  
LRS – Latvijas Rakstnieku savienība   
LTV –VSIA“Latvijas Televīzija”  
LZA – Latvijas Zinātņu akadēmija   
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Informatīvā daļa 

1. Politikas pamatnostādņu “Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015.gadam. Nacionāla valsts” mērķi un rīcības virzieni un to 
sasaiste ar Rīcības plānu 2008.-2009. pamatnostādņu „Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015. gadam. Nacionāla valsts” 
īstenošanai 
 

Rīcības plāna 2008.-2009. politikas pamatnostādņu „Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015. gadam. Nacionāla valsts” īstenošanai 
(turpmāk – Rīcības plāns) mērķis ir pamatnostādnēs „Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015. gadam. Nacionāla valsts” 
(apstiprinātas ar Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.264; turpmāk – Vadlīnijas) identificēto stratēģisko mērķu īstenošana. 

Rīcības plānā ietvertie veicamie pasākumi strukturēti atbilstoši Vadlīniju stratēģiskajiem mērķiem un rīcības virzieniem. 
Stratēģiskie mērķi 

1. Stiprināt nacionālo identitāti un Latvijas pilsoniskās sabiedrības saliedētību, kas balstīta nacionālās kultūras vērtībās.  
2. Pilnveidot sadarbību starp kultūras un tautsaimniecības nozarēm Latvijas kultūras daudzveidības veicināšanai un radošās 
ekonomikas ilgtspējīgai attīstībai. 
3. Veidot labvēlīgu vidi radošās daudzveidības attīstībai un stimulēt tiekšanos pēc izcilības. 
4. Sekmēt līdzsvarotu kultūras procesu attīstību un kultūras pieejamību visā Latvijas teritorijā, nodrošinot tiesības uz kvalitatīvu 
dzīves telpu visiem valsts iedzīvotājiem.  
5. Attīstīt un pilnvērtīgi izmantot kultūras potenciālu indivīdu izglītošanai visa mūža garumā, sekmējot uz humānām vērtībām 
balstītas zināšanu sabiedrības veidošanos. 
6. Sekmēt dialogu un saprašanos starp kultūrām un nācijām un bagātināt Latvijas kultūras dzīvi, aktīvi līdzdarbojoties 
starptautiskajos kultūras procesos un sadarbības tīklos. 
7. Veidot uz zināšanām balstītu un uz rezultātiem virzītu kultūrpārvaldību un veicināt kultūras decentralizāciju.  

 

Rīcības virzieni 

1.mērķis: Stiprināt nacionālo identitāti un Latvijas pilsoniskās sabiedrības saliedētību, kas balstīta nacionālās kultūras 
vērtībās.  

1.1.Regulāri pētīt nacionālās kultūras procesu un rosināt diskusiju par Latvijas valsti un sabiedrību saliedējošām un spilgti 
raksturojošām kultūras vērtībām. 
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1.2. Veicināt sabiedrības iesaistīšanu un aktīvu līdzdalību kultūras procesos. 

1.3. Saglabāt un attīstīt latviešu valodas bagātību un tās izteiksmes daudzveidību kā nacionālās kultūras saziņas līdzekli. 

1.4. Izveidot un attīstīt pastāvīgu mehānismu izcilu nacionālās laikmetīgās kultūras vērtību, radošo personību un kolektīvu 
atbalstam.  

1.5. Atbalstīt un veidot no jauna nacionālas nozīmes kultūras institūcijas, kas spilgti reprezentē un stiprina Latvijas kā 
nacionālas valsts identitāti, uztur kvalitatīvu un daudzveidīgu nacionālās kultūras procesu.  

1.6. Pilnveidot Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanu, aizsardzību, izpēti un pieejamību, īpašu uzmanību veltot 
sabiedrības izglītošanai par kultūras mantojuma lomu valsts ilgtspējīgā attīstībā. 

1.7. Uzņemties pastiprinātu atbildību par līvu (lībiešu) kultūrvides saglabāšanu. 

1.8. Stiprināt kultūras saites ar latviešu diasporu. 

1.9. Politikas rezultāti*  

 Latvijas sabiedrībā tiek atpazītas un uzturētas nacionālās kultūras vērtības. Nacionālās kultūras vērtības kalpo kā 
Latvijas pilsoniskās sabiedrības saliedēšanas faktors. 

 Procentuāli attiecībā pret kopējo valsts iedzīvotāju skaitu audzis to iedzīvotāju skaits, kas pastāvīgi piedalās Latvijas 
kultūras dzīves norisēs (t.sk. amatiermākslas kustībā iesaistīto skaits, amatiermākslas un profesionālās mākslas norišu, 
kā arī  muzeju, arhīvu, bibliotēku apmeklētāju skaits).  

 
2.mērķis: Pilnveidot sadarbību starp kultūras un tautsaimniecības nozarēm Latvijas kultūras daudzveidības veicināšanai 
un radošās ekonomikas ilgtspējīgai attīstībai. 

2.1. Veikt sistemātisku Latvijas kultūras ekonomiskā potenciāla un kultūras ekonomiskās un sociālās ietekmes pētniecību 
un monitoringu. 

2.2.Veidot labvēlīgus nosacījumus Latvijai raksturīgo radošo un kultūras industriju attīstībai. 

 
 

* Vadlīnijās iekļauto politikas indikatoru pilnīga un sistemātiska pielietošana iespējama pie nosacījuma, ka regulāri tiek veikti lietišķie pētījumi par kultūras procesu 
sociālekonomisko ietekmi, paredzot tam atbilstošu finansējumu valsts budžetā 
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2.3.Radīt labvēlīgus nosacījumus kultūras tūrisma produktu un pakalpojumu izveidei un attīstībai Latvijā. 

2.4.Attīstīt dizaina nozari kā instrumentu inovāciju kapacitātes celšanai un preču un pakalpojumu ar augstu pievienoto 
vērtību radīšanai. 

2.5.Izveidot starpdisciplināras studiju un tālākizglītības programmas darba tirgū konkurētspējīgu augsti kvalificētu 
profesionāļu sagatavošanai kultūras un radošo industriju nozarēs. 

2.6.Pilnveidot tiesisko bāzi kultūrai un radošo un kultūras industriju attīstībai labvēlīgas nodokļu politikas ieviešanai. 

2.7.Īstenot preventīvos pasākumus intelektuālā īpašuma aizsardzībai kultūrā un radošo industriju jomā. 

2.8. Politikas rezultāti* 

 Kultūras nozaru un radošo industriju apgrozījums uzrāda pozitīvu dinamiku. 
 Kultūras un radošo industriju sektorā nodarbināto skaits uzrāda pozitīvu dinamiku. 
 Latvijā pieaug tūristu skaits, t.sk. ārvalstu tūristu skaits, kas par vienu no Latvijas valsts apmeklējuma mērķiem 

izvirza Latvijas kultūras iepazīšanu. Pieaug kultūras tūrisma produktu skaits. 
 

3.mērķis: Veidot labvēlīgu vidi radošās daudzveidības attīstībai un stimulēt tiekšanos pēc izcilības. 
3.1.Pilnveidot literatūras un mākslas nozaru attīstības stratēģijas un tiesisko regulējumu, nodrošinot līdzsvarotas attīstības 

iespējas visām mākslas nozarēm. 

3.2.Paplašināt atbalsta pasākumus radošā procesa daudzveidības veicināšanai.  

3.3.Attīstīt pastāvīgu atbalsta mehānismu radošās darbības izcilības sekmēšanai. 

3.4.Veikt pasākumus radošās darbības publiskās telpas veidošanai un auditorijas izglītošanai. 

3.5.Veicināt radošo personu un radošo kolektīvu mobilitāti. 

3.6.Uzlabot radošo profesiju pārstāvju sociālo un tiesisko aizsardzību un nodrošināt adekvātu atalgojumu. 

3.7.Paplašināt radošās darbības pielietošanu cilvēku garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai un profilaksei. 

3.8.Organizēt sistemātisku Latvijas radošās daudzveidības procesu pētniecību un attīstīt profesionālas mākslas un kultūras 
kritiku. 

3.9.Veicināt zinātnisko jaunradi un eksperimentus kultūras jomā. 
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3.10. Politikas rezultāti* 

 Pozitīvu dinamiku uzrāda ar valsts atbalstu radīto jauno kultūras produktu un pakalpojumu daudzveidība un skaits 
(profesionālās skatuves mākslas jauniestudējumu skaits, t.sk. Latvijas oriģināldramaturģijas jaundarbu iestudējumi, 
Latvijā atskaņoto mūzikas jaundarbu skaits, t.sk. Latvijas komponistu jaundarbi, Latvijā publicētās literārās jaunrades 
darbu skaits, t.sk. Latvijas literātu jaundarbu skaits, vizuālās mākslas un jauno mēdiju mākslas izstāžu/prezentāciju 
skaits Latvijā, t.sk. Latvijas mākslinieku izstādes jaunuzņemto Latvijas filmu skaits. laikmetīgās arhitektūras un vides 
dizaina jauno objektu skaits 

 Latvijas mākslinieku un māksliniecisko kolektīvu viesizrādes, izstādes un citas radošas aktivitātes ārvalstīs uzrāda 
pozitīvu dinamiku skaita un starptautiskā novērtējuma ziņā. Pieaudzis starptautisko sadarbības projektu, kopražojumu 
un kopprodukciju skaits profesionālajās mākslās. 

 Pieaug konkurences līmenis profesionālās mākslas nozarē strādājošo vidū un pieaug profesionālās mākslas kolektīvu 
mākslinieciskais līmenis un starptautiskā konkurētspēja. To apliecina Latvijas mākslinieku gūtā atzinība un 
novērtējums prestižos starptautiskajos konkursos un atsauksmes starptautiski prestižos profesionālajos izdevumos. 

 
4.mērķis: Sekmēt līdzsvarotu kultūras procesu attīstību un kultūras pieejamību visā Latvijas teritorijā, nodrošinot 
tiesības uz kvalitatīvu dzīves telpu visiem valsts iedzīvotājiem.  

4.1.Veikt sistemātiskus pētījumus par kultūras procesiem Latvijas reģionos un vietējās pašvaldībās. 

4.2.Veidot uz līdzsvarotu teritoriālo attīstību orientētas reģionālās un lokālās kultūrpolitikas, stiprinot kultūrvēsturisko 
reģionu un lokālās kultūras identitātes un veicinot līdzvērtīgu kultūras pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem visā 
Latvijā. 

4.3.Veidot un nostiprināt lokālās kultūras institūcijas kā laikmetīgu kultūras, pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu un 
mūžizglītības centru tīklu. 

4.4.Atjaunot un modernizēt pašvaldību kultūras infrastruktūru.  

4.5.Sistemātiski pilnveidot pašvaldību kultūras darbinieku profesionālo kvalifikāciju un tālākizglītību kā galveno 
priekšnoteikumu kvalitatīvu kultūras pakalpojumu un produktu attīstībai un profesionālai kultūras mantojuma 
saglabāšanai un bagātināšanai. 

4.6.Attīstīt arhitektūru kā mākslas nozari, tādējādi veidojot kvalitatīvu cilvēka dzīves telpu, harmoniski apvienojot 
kultūrvēsturisko mantojumu, dabas ainavu un jaunradītās laikmetīgās vērtības. 
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4.7.Attīstīt Latvijas galvaspilsētu Rīgu kā Baltijas kultūras metropoli un paplašināt tās līdzdalību reģionu kultūras dzīves 
attīstībā. 

4.8.Veidot labvēlīgus apstākļus kultūras NVO darbības attīstībai pašvaldībās. 

4.9.Veicināt profesionālās mākslas pieejamību visā Latvijas teritorijā. 

4.10. Politikas rezultāti*  

 Atbilstoši Vadlīnijās definētajam „kultūras pakalpojumu grozam” paplašinājies minimālo kultūras pakalpojumu klāsts 
iedzīvotājiem attiecīgajā administratīvi teritoriālajā līmenī.  

 Latvijas reģionos ir pieaudzis kultūras un profesionālās mākslas pasākumu skaits un to apmeklētāju skaits. 

 Katrā Latvijas reģionā pieaug investīciju dinamika  kultūras infrastruktūrā: jaunu kvalitatīvas arhitektūras un vides 
dizaina objektu skaits. Reģionos pieaug renovēto un rekonstruēto kultūras mantojuma objektu skaits un to 
sociālekonomiskā atdeve. mantojuma renovēšana, infrastruktūras modernizēšana, jaunbūves. 

 

5. Attīstīt un pilnvērtīgi izmantot kultūras potenciālu indivīdu izglītošanai visa mūža garumā, sekmējot uz humānām 
vērtībām balstītas zināšanu sabiedrības veidošanos. 
 

5.1.Veikt pastāvīgus pētījumus par izmaiņām sabiedrības vērtību sistēmā un kultūras lomu humānas, pilsoniski atbildīgas 
un darba tirgū konkurētspējīgas personības veidošanā. 

5.2.Paplašināt kultūrizglītības nozares attīstību mūžizglītības perspektīvā. 

5.3.Veidot mūsdienīgu, dinamiskai sabiedrības attīstībai un darba tirgus vajadzībām pielāgoties spējīgu profesionālo un 
profesionālās ievirzes kultūrizglītības sistēmu. 

5.4.Pastiprināti iesaistīt un izglītot kultūras procesos bērnus un jauniešus. 

5.5.Attīstīt un uzturēt zināšanu sabiedrības vajadzībām atbilstošu un pieejamu kultūras informācijas sistēmu. 

5.6.Veidot kvalitatīvu un daudzveidīgu audiovizuālo vidi, veicinot ideju un zināšanu brīvu apmaiņu un vispārcilvēcisko un 
nacionālo vērtību nostiprināšanu sabiedrībā. 

5.7.Pastiprināt kultūras un kultūrizglītības lomu sociālās nevienlīdzības un nabadzības mazināšanā. 
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5.8.Atbalstīt kvalitatīvu periodisko kultūrizdevumu veidošanu un to pieejamību. 

5.9. Politikas rezultāti* 

 Audzēkņu skaits Latvijas kultūrizglītības iestādēs uzrāda pozitīvu dinamika. Pieaudzis to augstākās un profesionālās 
kultūrizglītības iestāžu absolventu skaits, kas pēc augstskolas absolvēšanas turpina darbu kultūras sektorā. 

 Visā Latvijā pieaudzis kvalitatīvu bērnu un jauniešu kultūras pasākumu piedāvājums un pieprasījums. 
 Pieaudzis kvalitatīvu kultūras un kultūrizglītojošu pasākumu pieprasījums un piedāvājums vispārizglītojošās mācību 

iestādēs. 
 Pieaudzis kultūrizglītojošu programmu skaita īpatsvars sabiedriskajās un privātajās raidorganizācijās un to 

skatītāju/klausītāju reitingi. 

 Kultūras resursi veiksmīgāk tiek izmantoti mūžizglītības procesā. Pieaudzis kvalitatīvu kultūrizglītojošu pakalpojumu 
piedāvājums un pieprasījums Latvijas kultūras iestādēs (muzejos, bibliotēkās, kultūras centros, teātros u.c.). 
Paplašinājusies kultūras institūciju krājumu pieejamība globālajā tīmeklī. Pieaudzis globālajā tīmeklī pieejamais 
informācijas apjoms par Latvijas reģionu kultūras procesu un institūciju daudzveidību, pārklājumu, sabiedrības 
pieejamību, kultūras infrastruktūras materiāltehnisko stāvokli un attīstības tendencēm. Pieaudzis digitālās kultūrkartes 
apmeklētāju skaits un to apskatīto lapu skaits. Cilvēki no dažādām pasaules valstīm uzrāda pastiprinātu interesi par 
Latvijas kultūras portālu: pieaug portāla apmeklētāju skaits un valstu skaits, no kurām nāk portāla apmeklētāji. 

 
6.mērķis: Sekmēt dialogu un saprašanos starp kultūrām un nācijām un bagātināt Latvijas kultūras dzīvi, aktīvi 
līdzdarbojoties starptautiskajos kultūras procesos un sadarbības tīklos. 

6.1. Sintezējot valsts ārpolitikas, ekonomikas un kultūrpolitikas mērķus un sadarbojoties visām ieinteresētajām pusēm - 
valsts, pašvaldību institūcijām, sabiedriskajam un privātajam sektoram, veidot saskaņotu un efektīvu valsts ārējo 
kultūrpolitiku. 

6.2.Veidot ilglaicīgu, uz sadarbības projektiem un kopprodukcijām virzītu kultūras apmaiņu, sekmējot kultūras darbinieku 
profesionalitāti, attīstot radošumu un izcilību visās kultūras nozarēs, kā arī paaugstinot Latvijas kultūras produktu 
atpazīstamību un konkurētspēju.  

6.3.Panākt aktīvu Latvijas iesaisti ES un pasaules kultūras procesos un dot kvalitatīvu Latvijas ieguldījumu pasaules 
kultūras daudzveidības uzturēšanā un starpkultūru dialoga veidošanā.  

6.4.Pastāvīgi informēt un izglītot sabiedrību par ārējo kultūras sadarbību un iespējām tajā iesaistīties. 
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6.5. Politikas rezultāti*  

 Palielinās Latvijas kultūras mantojuma un kultūras produktu atpazīstamība ārpus valsts robežām. Latvijas mākslinieku un 
māksliniecisko kolektīvu viesizrādes, izstādes un citas radošas aktivitātes ārvalstīs uzrāda pozitīvu dinamiku skaita un 
starptautiskā novērtējuma ziņā. Pieaudzis starptautisko sadarbības projektu, kopražojumu un kopprodukciju skaits 
profesionālajās mākslās. 

 
7.mērķis: Veidot uz zināšanām balstītu un uz rezultātiem virzītu kultūrpārvaldību un veicināt kultūras decentralizāciju.  

7.1.Nodrošināt sistemātisku mūsdienu kultūras procesu un to sociālās un ekonomiskās ietekmes pētniecību un 
monitoringu. 

7.2.Attīstīt pastāvīgu partnerību starp valsts, pašvaldību, NVO un privāto sektoru kultūras komponenšu iekļaušanai 
attīstības politikas plānošanā nacionālā, reģionālā un lokālā līmenī. 

7.3.Izvērtēt un pilnveidot visas kultūras nozaru attīstības stratēģijas, veidojot saskaņotu, uz kopīgiem valsts kultūrpolitikas 
mērķiem virzītu darbību. 

7.4.Attīstīt efektīvus un elastīgus kultūrpolitikas pārvaldes un ieviešanas mehānismus, veidojot uz klientu un uz mērķi 
orientētu kultūrpārvaldību. 

7.5.Veikt ieguldījumus cilvēkresursu attīstībā, ceļot kultūras sistēmā strādājošo konkurētspēju un darba produktivitāti 
jaunās ekonomikas apstākļos. 

7.6.Veidot pastāvīgas un profesionālas sabiedriskās attiecības kultūras tēla atspoguļošanai un kultūras nozīmes 
skaidrošanai sabiedrībā. 

7.7.Attīstīt un dažādot kultūrpolitikas finanšu instrumentus. 

7.8.Renovēt un modernizēt kultūras nozares infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi. 

 
7.9. Politikas rezultāti* 
 Valsts kultūras budžets attiecībā pret IKP procentuāli ir audzis. Izlīdzinās valsts finansējuma īpatsvars kultūras kopējā 

finansējumā. VKKF finansējums ik gadus pieaug par desmit procentiem attiecībā pret iepriekšējo gadu.  
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 Nodrošināta finansējuma avotu (valsts, pašvaldību, privātais) sabalansētība Privātā kapitāla ieguldījums publiskajā 
sektorā kultūras nozarē uzrāda pozitīvu dinamiku. Pieaug ārvalstu finansējuma apjoms Latvijas kultūras procesiem. 

 Palielinās NVO aktivitāte un līdzdalība kultūras procesos. NVO, kas darbojas kultūras jomā, aktīvi līdzdarbojas 
Latvijas kultūras dzīves veidošanā. NVO iniciatīvu/projektu skaits uzrāda pozitīvu dinamiku (VKKF u.c. atbalstītie 
NVO projekti). Valsts pārvaldes un NVO sadarbības projektu skaits uzrāda pozitīvu dinamiku.  

 Ir samazinājusies valsts un pašvaldību kultūras iestādēs strādājošo kadru mainība. Kultūras nozarē pieaug nodarbināto 
ar augstāko izglītību īpatsvars. Vērojamas pozitīvas izmaiņas pašvaldību kultūras darbinieku izglītības līmenī - 
pieaudzis augstāko un vidējo profesionālo kultūras un humanitāro izglītību ieguvušo kultūras darbinieku skaits pret 
kopējo kultūras darbinieku skaitu. 
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2. Pasākumi izvirzīto mērķu sasniegšanai, rezultatīvie rādītāji to novērtēšanai, termiņi pasākumu īstenošanai, pasākumu izpildei 
piešķirtais un papildus nepieciešamais finansējums, par pasākumu īstenošanu atbildīgās institūcijas 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
 Veicamie pasākumi Pol. 

rez. 
Rezultatīvie rādītāji 

novērtēšanai 
Rezult. 

rād. 
1.g. 

Termiņi 
2008.-
2009.g. 

Finansējums: 
2007. 

Finansējums: 
esošais - 2008. 

Finansējums: 
Papildus 

nepieciešamais 
- 2009.(pret 
2008.gadu) 

Iesaistītās 
institūcijas 

1. Stratēģiskais mērķis: STIPRINĀT NACIONĀLO IDENTITĀTI UN LATVIJAS PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS SALIEDĒTĪBU, UZTUROT UN NO JAUNA RADOT 
KOPĒJAS NACIONĀLĀS KULTŪRAS VĒRTĪBAS 

1.1. Regulāri pētīt nacionālās kultūras procesu un rosināt diskusiju par Latvijas valsti un sabiedrību saliedējošām un spilgti raksturojošām kultūras vērtībām 

1.1.1. Veikt pētījumus par Latvijas 
vēsturi, valodu un kultūru 

1.9. Programmas „Letonika” 
ietvaros īstenotie projekti 

16  2008. 1 957 960 2 254 470 - IZM∗∗, LZA, 
Latvijas 
augstskolas 

1.1.2. Izstrādāt Nacionālā kultūras 
kanona projektu (izcilāko 
latviešu literatūras, mākslas, 
mūzikas u.c. darbu kopu) 

1.9. sagatavots kanona projekts  
 

1  2009. 6033 - - KM  

1.1.3. Pilnveidot un regulāri 
aktualizēt vortālu 
www.kultura.lv  

1.9. vortālā pieejama informācija,  
valodu sk.;  
vortāla apmeklētāju dinamika 
periodā 

5 
 
 

2008.-
2009. 

85 074 87 734 - KM 

1.1.4. Veidot Latvijas enciklopēdiju: 
darba grupas izveide un 
koncepcijas sagatavošana 

1.9. izveidota darba grupa, 
sagatavota enciklopēdijas 
veidošanas koncepcija, 
izstrādāts budžets 

 2009. - - - KM, IZM 

1.2. Veicināt sabiedrības iesaistīšanu un aktīvu līdzdalību kultūras procesos 

1.2.1. Īstenot Rīcības plānu 
pilsoniskās līdzdalības 
veicināšanai kultūras procesos, 
sniegt atbalstu nevalstiskajām 

1.9. noslēgto sadarbības un 
funkciju deleģēšanas līgumu 
skaits ar NVO;  
finansiāli atbalstīto NVO 

25 
 
 
17 

2008.-
2009. 

547 265 559 326 190 000 KM 

                                                 
∗∗ Tās institūcijas, kuru budžetā plānoti līdzekļi, atzīmētas treknrakstā 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
organizācijām, kas darbojas 
kultūras jomā. 

skaits, kas piedalās politikas 
veidošanā 

1.2.2. Izstrādāt un īstenot ikgadēju 
VKKF mērķprogrammu 
„Valstiski nozīmīgi kultūras 
pasākumi”  

1.9. katru gadu 1 reizi izsludināts 
projektu konkurss;  
atbalstīto projektu skaita 
dinamika gadā 

1 
 
40 

2008.-
2009. 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta. 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

KM, VKKF, 
NKP 

1.2.3. Organizēt Latvijas kultūras 
darbinieku forumu 

1.9. noticis vismaz 1 kultūras 
forums 

1 2009. - - - KM 

1.2.4. Veikt  pētījumu par formālo 
un neformālo kultūras 
institūciju iniciatīvām, to 
klasifikācija un datu bāzes 
izveide kultūras kartes 
pilnveidošanai. 

1.9. īstenots  pētījums 1 2008. - 30 000 - KM 

1.3. Saglabāt un attīstīt latviešu valodas bagātību un tās izteiksmes daudzveidību kā nacionālās kultūras saziņas līdzekli. 

1.3.1. Veidot latviešu valodas tekstu 
elektronisko datubāzi 

1.9. Paplašināts datubāzes  tekstu 
klāsts. Veikta daļēji 
automatizēta tekstu 
strukturālā marķēšana. 
Uzsākta sintaktiskās 
marķēšanas rīku izstrāde. 

 2008.-
2009. 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no VVA 
līdzekļiem: 
18 000 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no VVA 
līdzekļiem:  
10 000 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no VVA 
līdzekļiem:  
10 000 

IZM 

1.3.2. Izstrādāt un īstenot Rīcības 
plānu latgaliešu rakstu valodas 
saglabāšanai, aizsardzībai un 
attīstībai 2008.-2010.gadam 

1.9. Izveidota darba grupa plāna 
izstrādei, iesaistot valsts 
pārvaldes institūciju un 
nevalstisko organizāciju 
pārstāvjus, ekspertus; 
izstrādāts plāns un notiek tā 
īstenošana, nodrošināta plāna 
īstenošanas uzraudzība 

1 
 
 
 
 
1 

2008.-
2009. 

- Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no VVA 
līdzekļiem: 
5 000 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no VVA 
līdzekļiem:  
5 000 

IZM 

1.3.3. Izstrādāt un īstenot  VKKF 
kultūras programmas „Literārā 
Akadēmija” un „Radošais 
process Starptautiskajā 
Rakstnieku un tulkotāju mājā 

1.9. piešķirto stipendiju skaits; 
tapušo un publicēto 
jaundarbu skaits 

100 
 

2008.-
2009. 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

LRS, KM, 
VKKF, NKP 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Ventspilī” 

1.3.4. Izstrādāt un īstenot  ikgadēju 
VKKF kultūras programmu 
nacionālo lugu konkursa un 
iestudējumu skates īstenošanai 
 

1.9. konkursam iesniegto/izdoto 
lugu skaita dinamika periodā; 
skatei pieteikto iestudējumu 
skaita dinamika periodā 

 2008. - 
2009.  

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

LDĢ, KM, 
VKKF, NKP 

1.3.5. Nodrošināt bērnu filmu 
dublēšanu latviešu valodā; 
veicināt ārvalstu filmu 
subtitrēšanu latviešu valodā  

1.9. dublēto un subtitrēto filmu 
skaits 

5 2009.  - - 50 000 KM, NKC 

1.4. Izveidot un attīstīt pastāvīgu mehānismu izcilu nacionālās laikmetīgās kultūras vērtību un radošo personību un kolektīvu atbalstam.  

1.4.1 Sagatavot priekšlikumus 
kritēriju un kārtības 
noteikšanai, kādā valsts piešķir 
prēmijas starptautiskus 
panākumus guvušiem Latvijas 
māksliniekiem, mūziķiem, 
literātiem un citiem kultūras 
speciālistiem 

1.9. izstrādāti priekšlikumi  2008. - - - KM 

1.4.2. KM sadarbībā ar VKKF 
atbalstīt balvu un prēmiju 
pasniegšanu par izciliem 
sasniegumiem dažādās 
kultūras jomās 

1.9. kultūras nozaru skaits, kurās 
pasniegtas balvas,  
pasniegto balvu skaits 

8 
 
 

2008.-
2009. 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

KM, VKKF 

1.4.3. Katru gadu organizēt 
starpnozaru KM balvas 
„Jaunie Trīs brāļi” piešķiršanu 

1.9. piešķirto balvu un apbalvoto 
izcilību skaits 

4 2008.-
2009. 

14 739 20 000 - 
 

KM 

1.4.4. Izstrādāt normatīvos aktus 
nacionālas nozīmes kultūras 
institūcijas statusa un funkciju 
nostiprināšanai 

1.9. izstrādāto normatīvo aktu 
skaits  

1 2009. - - - KM 

 Skatīt 1.5.1., 1.5.2.         

1.5. Veidot un atbalstīt nacionālas nozīmes kultūras institūcijas, kas spilgti reprezentē un stiprina Latvijas kā nacionālas valsts identitāti un uztur kvalitatīvu un 
daudzveidīgu nacionālās kultūras procesu.  

1.5.1. Piešķirt ikgadēju  KM balvu 1.9. apbalvoto jauno talantu  2008.- 25 000 25 000 - KM, VKC 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
jaunajiem talantiem par 
sasniegumiem kultūrizglītības 
jomā (starptautisko un 
nacionālo konkursu uzvarētāji 
u.c.) 

skaits;  
saņemtie apbalvojumi 
starptautiskajos un 
nacionālajos konkursos 

 
200 

2009. 

1.5.2. Izstrādāt normatīvos aktus 
nacionālas nozīmes kultūras 
institūcijas statusa un funkciju 
nostiprināšanai 

1.9. izstrādāto normatīvo aktu 
skaits  

 2009. - - - KM 

1.6. Pilnveidot Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanu, aizsardzību, izpēti un pieejamību, un īpašu uzmanību veltīt sabiedrības izglītošanai par kultūras 
mantojuma lomu valsts ilgtspējīgai attīstībai. 

1.6.1. Izstrādāt un iesniegt MK 
Valsts programmu kultūras 
mantojuma aizsardzībai, 
saglabāšanai un pieejamības 
veicināšanai  

1.9. izstrādāts  vidējā termiņa 
politikas plānošanas 
dokuments 

1 2009. - - -  KM, IZM 

1.6.2. Nacionālā muzeju krājuma 
papildināšana un eksponātu 
iegāde 

1.9. Nacionālā muzeja krājuma 
pieaugums gadā (vienību 
skaits)  

50 000 2008.-
2009. 

- Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

KM, MVP 

1.6.3. Īstenot Kultūras pieminekļu 
glābšanas programmu un 
Eiropas kultūras mantojuma 
saglabāšanu (t.sk. Rīgas Doma 
baznīcas un citu  Latvijas 
dievnamu atjaunošanas  
atbalsts) 

1.9. avārijas stāvoklī esošo 
kultūras pieminekļu skaits, 
kuriem veikta tehniskā 
stāvokļa apsekošana, 
konservācija un restaurācija; 
Rīgas Doma baznīcas 
ansambļa restaurācijas darbu 
nodrošināšana;  
pasākumu skaits Eiropas 
kultūras mantojuma 
saglabāšanai 

100 
 
 

2008.-
2009. 

683 230 683 230 3 769 000 KM, VKPAI 

1.6.4. Veikt grozījumus likumā „Par 
kultūras pieminekļu 
aizsardzību”, pastiprinot 
atbildību par ļaunprātīgu 

1.9. Izstrādātie likumprojekti 1 2008.  - - - KM, VKPAI 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
kultūras mantojuma vērtību 
iznīcināšanu vai bojāšanu 

1.6.5. Veicināt ES un ārvalstu 
finansējuma piesaisti Latvijas 
koka arhitektūras mantojuma 
atjaunošanai 

1.9. īstenotie projekti ar ES un 
ārvalstu finanšu instrumentu 
līdzfinansējumu  

3 2009. - - 1 949 671 KM, VKPAI 

1.6.6. Īstenot  padomju okupācijas 
upuru pieminekļa izveides 
projektu 

1.9. izstrādāts pieminekļa 
projekts, uzsākta tā 
īstenošana  

1 2009. 100 000 100 000 100 000 KM, VKPAI 

1.6.7. Izstrādāt valsts programmu 
Dziesmu un deju svētku 
tradīcijas saglabāšanai un 
attīstībai. Veikt pētījumu 
“Dziesmu un deju svētki 
mainīgā sociālekonomiskajā 
vidē”  

1.9. izstrādāts vidējā termiņa 
politikas plānošanas 
dokuments;  
veikti  pētījumi;  
pētījuma rezultāti tiek 
izmantoti dziesmu un deju 
svētku tradīcijas saglabāšanas 
un attīstības pasākumu 
plānošanā 

1 
 
 
2 
 
 

2008. Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

- KM, VKKF, 
TMC,IZM, 
ISEC, VJIC 

1.6.8. Nodrošināt Vispārējo latviešu 
Dziesmu un deju svētku 
sagatavošanu un norisi 
2008.gadā  

1.9. saskaņā ar svētku programmu 
notikuši visi plānotie 
pasākumi: pasākumu skaits,  
dalībnieku skaits. 

 
 
40 
35 000 
 
 

līdz 
2008.gada 
2.ceturksn
im 
sagatavoš
ana; 
05.-
12.07.200
8. svētku 
norise 

526 340 4 646 267 
t.sk. KM 
budžetā     
4 219 375 
(t.sk..Ls 
519 375  
dziesmu svētku 
procesam un 
virsvadītāji, Ls 
250 000 
dziesmu svētku 
pašu ieņēmumi, 
Ls  3 450 000 
valsts budžeta 
dotācija), IeM – 
106 137, 
VM – 84 157, 
LTV – 101 598, 

 KM, TMC , 
IeM, VM, 
LTV, 
Latvijas 
Radio 
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16. lapa no 48 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Latvijas Radio 
– 35 000 

1.6.9. Īstenojot Starptautisko 
konvenciju par nemateriālā 
kultūras mantojuma 
saglabāšanu, izstrādāt Latvijas 
nemateriālā kultūras 
mantojuma reģistra koncepciju 
un uzsākt reģistra veidošanu 

1.9. Izstrādāts politikas 
dokuments; 
uzsākta Latvijas nemateriālā 
kultūras mantojuma reģistra 
veidošana 

1 
 
1 

2008.– 
koncepcij
as 
izstrāde, 
2009. – 
reģistra 
veidošana 

-  - 577 000 KM, TMC, 
IZM, LZA, 
Latvijas 
augstskolas, 
UNESCO 
LNK, NVO 

1.6.10
. 

Sadarbībā ar Rīgas domi 
nodrošināt Mežaparka Lielās 
estrādes atjaunošanu līdz 
2008.g. svētkiem 

1.9. atjaunota, svētku norisēm 
atbilstoša Mežaparka Lielā 
estrāde 

1 2008. 1 800 000 - 3 450 000 KM, RD 

1.6.11
. 

Nodrošināt Latvijas skolu un 
jaunatnes dziesmu un deju 
svētku sagatavošanu svētku 
norisei 2010.gadā  

1.9. izstrādāts un īstenots  
ikgadējs rīcības plāns Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju 
svētku tradīciju saglabāšanai 
un pilnveidošanai 

1 2008.-
2009. 

200 000 350 000 650 000 IZM, VJIC 

1.6.12
. 

Palielināt interešu izglītības 
lomu Latvijas 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanā, pilnveidošanā un 
pieejamībā un nacionālās un 
valstiskās identitātes 
stiprināšanā. 

1.9. īstenoto pasākumu skaits 
interešu izglītības lomas 
aktualizēšanā personas 
sociālo prasmju attīstībā, 
profesionālajā orientācijā un 
karjeras izaugsmē, tautas 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
un tradīciju saglabāšanā, 
pilnveidošanā, kā arī 
nacionālās un valstiskās 
identitātes stiprināšanā 

 2008.-
2009. 

83 000 123 000 10 000 IZM 

1.6.13
. 

Kultūras mantojuma nozaru 
cilvēkresursu kapacitātes 
attīstība  

1.9. katru gadu noteikta vidējā 
darba samaksa kultūras 
mantojuma nozarēs 
nodarbinātajiem, ievērojot  
sadarbības memorandu 
„Kultūra 2010”  

 2008.-
2009. 

13 242 627 15 675 408 6 956 900 KM 

1.7. Uzņemties pastiprinātu atbildību par līvu (lībiešu) kultūrvides saglabāšanu. 
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17. lapa no 48 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
1.7.1. Īstenot pasākumus lībiešu 

(līvu) kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanā un 
popularizēšanā Valsts 
ilgtermiņa mērķprogrammas 
„Lībieši Latvijā” ietvaros 

1.9. īstenoto projektu un 
pasākumu skaits 
 

10 2008.-
2009. 

13 600 70 000 90 000 ĪUMSILS, 
IZM, VVA 

1.7.2. VKKF projektu konkursu 
atbalsta  izmantošana Valsts 
ilgtermiņa mērķprogrammā 
„Lībieši Latvijā”  noteikto 
prioritāšu īstenošanai  

1.9. atbalstīto  projektu skaits  1 2008.-
2009. 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

ĪUMSILS, 
KM,VKKF 

1.7.3. Stiprināt Valsts ilgtermiņa 
mērķprogrammas „Lībieši 
Latvijā” vadības padomes 
darbību un sadarbību ar 
pašvaldībām 

1.9. notikušo sēžu skaits; 
kopā ar pašvaldībām 
atbalstīto pasākumu skaits 

1 
 
5 

2008.-
2009. 

1000 20 000 30 000 ĪUMSILS, 
pašvaldības 

1.8. Stiprināt kultūras saites ar latviešu diasporu 
1.8.1. Palielināt atbalstu latviešu 

valodas apguvei latviešu 
diasporā  

1.9. latviešu diasporā notikušo 
latviešu valodas apguves un 
latviskās izglītības aktivitāšu 
skaits 

2 2008.-
2009. 

70 000 70 000 70 000  IZM 

1.8.2. Īstenot Latviešu diasporas 
atbalsta programmu 2004. – 
2009.gadam  

1.9. no valsts budžeta dotācijām 
latviešu diasporas NVO 
atbalstīto pasākumu skaits 

 2008. – 
2009. 

140 000 140 000 140 000 ĪUMSILS 

1.8.3. 
 

Organizēt projektu „Tautiešu 
mēnesis 2008” 

1.9. 2008.gadā īstenotie  
pasākumu cikli 

1 2008. - 60 000 - ĪUMSILS 

2. Stratēģiskais mērķis: PILNVEIDOT KULTŪRAS UN TAUTSAIMNIECĪBAS NOZARU SADARBĪBU LATVIJAS KULTŪRAS DAUDZVEIDĪBAS VEICINĀŠANAI 
UN RADOŠĀS EKONOMIKAS ILGTSPĒJĪGAI ATTĪSTĪBAI 

2.1. Veikt sistemātisku Latvijas kultūras ekonomiskā potenciāla un kultūras ekonomiskās un sociālās ietekmes pētniecību un monitoringu 
2.1.1. Veikt pētījumus par Latvijas 

radošajām industrijām.  
2.8. izstrādāts radošo industriju 

pētījums 
1 2008.-

2009. 
17 240 2000 - KM, VKKF 

2.1.2. Īstenot pētījumus un organizēt 
izglītojošas konferences un 
seminārus par kultūras 
sociālekonomisko ietekmi 

2.8. veikts lietišķais pētījums; 
organizēts vismaz 1 
konference/seminārs gadā 

1 
1 

2009. - - 50 000 KM, EM 

2.2. Veidot labvēlīgus nosacījumus Latvijai raksturīgo radošo un kultūras industriju attīstībai 
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18. lapa no 48 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
2.2.1. Izstrādāt un īstenot politiku 

radošo industriju attīstībai 
2.8. izstrādātas Radošo industriju 

attīstības politikas 
pamatnostādnes;  
nodrošināta augstāka kultūras 
un radošo industriju prioritāte 
valsts kopējā attīstības 
politikā 

1 2008.-
2009. 

- - - KM, EM, 
IZM 

2.2.2. Izstrādāt Filmu likumu 2.8. sagatavots  likumprojekts 1 2008. - - - KM , NKC 
2.2.3. Nacionālā kino kā radošās 

industrijas atbalsts un nozares 
administrēšana 

2.8. uzņemto Latvijas filmu 
skaits, nodrošināta filmu 
pieejamība lielākam skatītāju 
lokam Latvijā;  
starpvalstu kopražojumu 
skaits  
 

23 
 
 
 
6 

2008.-
2009. 

1 613 186 3 243 554 - KM , NKC 

2.2.4. Izstrādāt MK noteikumus 
„Filmu klasifikācijas kārtība” 

2.8. izstrādāts normatīvais akts 1 2008. - - - KM, NKC, 
BM 

2.3. Radīt labvēlīgus nosacījumus kultūras tūrisma produktu un pakalpojumu izveidei un attīstībai Latvijā 
2.3.1. Tūrisma informatīvo materiālu 

izdošana un izplatīšana∗∗ ∗  

2.8. 12 veidu informatīvie 
materiāli vairākās valodās, 
kuros tiek popularizēti 
kultūras tūrisma objekti, 
maršruti un muzeju 
ekspozīcijas. Materiāli bez 
maksas tiek izplatīti tūrisma 
informācijas birojos, tūrisma 
informācijas centros, tūrisma 
informācijas punktos, 
starptautiskos tūrisma 
gadatirgos, darbsemināros, 
LR vēstniecībās un 
ekonomiskajās 
pārstāvniecībās ārvalstīs. 

12 2008.-
2009. 

64 630 64 630 64 630 EM, TAVA 

                                                 
***Minēto pasākumu īstenošanā 2008. un 2009. gadā iespējamas izmaiņas saskaņā ar attiecīgajā gadā pieņemto valsta budžetu. 
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19. lapa no 48 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Izdoti seši biļeteni tūrisma 
speciālistiem „Tūrisms” 
(latviešu valodā) bezmaksas 
izplatīšanai Latvijas Tūrisma 
informācijas birojā Rīgā un 
ar tūrismu saistītajās mācību 
iestādēs, kā arī nosūtīšanai 
visiem interesentiem, kuri 
elektroniski vai rakstiski 
parakstījušies uz šī biļetena 
saņemšanu. 

2.3.2. Baltijas valstu tūrisma 
produktu attīstības projekts 
„Baltijas ceļojumu 
maratons”∗∗ ∗

 

2.8. veikta mārketinga kampaņa 
Latvijā, Lietuvā un Igaunijā: 
projekta ietvaros izveidoto 
Baltijas kultūras tūrisma 
produktu skaits 

1 2008.-
2009. 

10 000 10 000 10 000 EM,TAVA 

2.3.3. Konkurss par labāko tūrisma 
produktu∗∗ ∗

 

2.8. noorganizēts konkurss, 
noskaidroti laureāti: konkursā 
apbalvoto kultūras tūrisma 
produktu skaits 

 2008.-
2009. 

1000 1000 1000 EM,TAVA 

2.3.4. Organizēta ERAF DP 
„Infrastruktūra un 
pakalpojumi" ierobežotā 
projektu iesniegumu atlase 
„Valsts nozīmes 
pilsētbūvniecības pieminekļu 
saglabāšana, atjaunošana un 
infrastruktūras pielāgošana 
tūrisma produkta attīstībai” ∗∗ ∗

 

2.8. veikta projektu atlase un 
apstiprināšana, projekta 
ieviešanas vadība, līgumu 
slēgšana, izpildes uzraudzība; 
kontrole un pārbaudes 
projektu īstenošanas vietās; 
maksājumu pieprasījumu 
pārbaude un apstiprināšana, 
izdevumu deklarāciju 

 pasākums 
tiks 
ieviests 
līdz 
2013.gada
m 

1 446 123 
 
(Kopējais 
publiskais 
finansējums - 
12402423) 

1 446 123 1 446 123 EM,TAVA 
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20. lapa no 48 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
sagatavošana; informācijas 
un publicitātes pasākumi 
prioritātes un pasākumu 
līmenī. 

2.3.5. Organizēts ERAF DP 
„Infrastruktūra un 
pakalpojumi” atklāta projekta 
iesniegumu atlase "Nacionālās 
nozīmes kultūras, aktīvā, 
veselības un rekreatīvā tūrisma 
produkta attīstība” ∗∗ ∗

 

2.8. veikta projektu atlase un 
apstiprināšana, projekta 
ieviešanas vadība, līgumu 
slēgšana, izpildes uzraudzība; 
kontrole un pārbaudes 
projektu īstenošanas vietās; 
maksājumu pieprasījumu 
pārbaude un apstiprināšana, 
izdevumu deklarāciju 
sagatavošana; informācijas 
un publicitātes pasākumi 
prioritātes un pasākumu 
līmenī. 

 pasākums 
tiks 
ieviests 
līdz 
2013.gada
m 

1 696 593 
 
(Kopējais 
publiskais 
finansējums - 
14550547) 

1 696 593 1 696 593 EM,TAVA 

2.4. Attīstīt dizaina nozari kā instrumentu inovāciju kapacitātes celšanai un preču un pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību radīšanai 
2.4.1. Izstrādāt nacionālā dizaina 

politikas pamatnostādnes. 
Veikt pētījumu dizaina kā 
kultūras industrijas nozares 
izpētei. 

2.8. izstrādāts  politikas 
dokuments; 
veikts  pētījums 

1 
 
1 

2008. – 
politikas 
izstrāde 

8 032 5000 - KM, EM, 
IZM, VKC 

2.4.2. Dizaina studiju programmas 
un bāzes izveide 

2.8. izveidota profesionālā 
bakalaura Dizaina studiju 
programma un 
starpdisciplinārā profesionālā 
maģistra Dizaina studiju 
programma Latvijas Mākslas 
akadēmijā;  
izstrādāta programmu 
struktūra un saturs;  
programmas licencētas un 

1 
 
 
 
 
 
 
1 

2008.-
2009. 

100 000 - 560 000 KM, LMA, 
IZM, VKC 

                                                 
 
 

ricibas plans vadliniju istenosanai.doc; Rīcības plāns 2008.-2009. pamatnostādņu „Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015. gadam. Nacionāla valsts” īstenošanai  



21. lapa no 48 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
akreditētas;  
sagatavots programmas 
akadēmiskais personāls; 
noslēgti līgumi ar sadarbības 
augstskolām par vieslektoru 
uzaicināšanu; izveidota 
studiju procesam 
nepieciešamā materiāli 
tehniskā bāze; izveidota 
Dizaina koledža Liepājā 

2.4.3. Veicināt profesionālā dizaina 
izmantošanu rūpniecības 
uzņēmumos, tādejādi 
paaugstinot produktu 
pievienoto vērtību un 
starptautisko konkurētspēju 
(saiknes uzturēšana starp 
rūpniecības nozarēm un 
profesionālā dizaina sektoru, 
informatīvais nodrošinājums, 
veicinošu pasākumu iniciēšana 
un realizācija). 

2.8. veikti dizaina auditi 
uzņēmumos, sniegtas dizaina 
konsultācijas produkta 
pievienotās vērtības 
paaugstināšanai, izveidots un 
uzturēts rūpnieciskā dizaina 
portāls. 

 2008.-
2009. 

48 000 120 000 150 000 EM, LIAA 

2.5. Izveidot starpdisciplināras studiju un tālākizglītības programmas darba tirgū konkurētspējīgu augsti kvalificētu profesionāļu sagatavošanai kultūras un radošo 
industriju nozarēs. 

2.5.1. Latvijas augstskolu kā radošo 
industriju bāzes studiju vietas 
un studiju programmu 
nodrošināšana atbilstoši 
normatīvajiem aktiem, t.sk. 
Digitālo tehnoloģiju 
laboratorijas Latvijas Mākslas 
akadēmijā pilnveidošana un 
atbalsts videomākslas un web 
mākslas kā radošo industriju 
katalizatoram 

2.8. iegādātas jaunas informācijas 
tehnoloģijas un 
programmatūra; iegādāti 
jauni mācību līdzekļi un 
materiāli; nodrošināts 
darbinieku un mācībspēku 
darba samaksas 
palielinājums;  
Digitālo tehnoloģiju 
laboratorija Latvijas Mākslas 
akadēmijā nodrošināta ar 
jaunu materiāli tehnisko 

 2008.-
2009. 

- 712 066 712 066 KM, IZM, 
VKC, LMA 
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22. lapa no 48 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
aprīkojumu; izveidota video 
un elektroniskās mākslas 
datu bāze, nodrošināta tās 
pieejamība sabiedrībai 
latviešu un angļu valodā; 
elektroniskā portāla 
papildināšana 

2.5.2. Pilnveidot animācijas un 
digitālā satura apmācību, 
nodrošinot izglītotāju 
atgriezenisko saiti ar 
industrijas pārstāvjiem 

2.8. sarīkoto semināru un darba 
tikšanos skaits;  
apmeklētāju skaits tajos; 
iesaistīto izglītības iestāžu 
skaits 

2 2009.  - - 10 000 KM, NKC, 
LMA, VKC 

2.5.3. Nodrošināt Latvijas studentu 
studijas BFMS, veicināt 
Latvijas mācību spēku dalību 
BFMS 

2.8. Latvijas studentu skaits 
BFMS; 
Latvijas pasniedzēju nolasīto 
kursu skaits BFMS 

10 
 
2 

2008.-
2009. 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

KM, NKC, 
VKKF 

2.6. Pilnveidot tiesisko bāzi kultūrai un radošo un kultūras industriju attīstībai labvēlīgas nodokļu politikas ieviešanai 
2.6.1. Izstrādāt pētījumu par Latvijas 

nodokļu politikas ietekmi uz 
kultūru un kultūras tirgu ES un 
to dalībvalstu kontekstā 

2.8. veikts  pētījums 1 2009. - Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

- KM, VKKF 

2.6.2. Izstrādāt priekšlikumus 
kultūras pieminekļu 
saglabāšanu veicinoša 
nekustamā īpašuma nodokļa 
politikai 

2.8. sagatavoti priekšlikumi  2008. - - - KM, VKPAI 

2.7. Īstenot preventīvos pasākumus intelektuālā īpašuma aizsardzībai kultūrā un radošo un kultūras industriju jomā 
2.7.1. Īstenot izglītojošus un 

informējošus pasākumus 
kultūras darbiniekiem un 
radošo profesiju pārstāvjiem 
par intelektuālā īpašuma 
aizsardzību. 

2.8. īstenoto pasākumu skaits, 
dalībnieku skaits 

1 2008.-
2009. 

- - - KM 

2.7.2. Sakārtot mantiskā 2.8. līdz 1993.gada 15.maijam  2008. - - - NKC, KM 
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23. lapa no 48 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
pārvaldījuma tiesības PSRS 
laikā Latvijā uzņemtajām 
filmām un ierakstītajām 
fonogrammām. 

radīto filmu un fonogrammu 
izmantošana atbilst tiesību 
aktiem un tiek ievērotas visu 
tiesību īpašnieku tiesības un 
intereses 

3. Stratēģiskais mērķis: VEIDOT LABVĒLĪGU VIDI RADOŠĀ PROCESA DAUDZVEIDĪBAI UN STIMULĒT TIEKŠANOS PĒC IZCILĪBAS 

3.1. Pilnveidot literatūras un mākslas nozaru attīstības stratēģijas un tiesisko regulējumu, nodrošinot līdzsvarotas attīstības iespējas visām mākslas nozarēm 

3.1.1 Organizēt izglītojošus un 
informatīvus pasākumus 
starptautiskās konvencijas 
„Par kultūras izpausmju 
daudzveidības aizsargāšanu un 
veicināšanu” ieviešanai 

3.10. organizēts vismaz 1 
pasākums gadā; 
informatīvo materiālu skaits  

1 
 
1 

2008.-
2009. 

- - - KM, 
UNESCO 
LNK 

3.1.2. Izvērtēt un aktualizēt 
Nacionālo programmu 
„Kultūra” un izstrādāt valsts 
programmu profesionālās 
mākslas attīstībai 

3.10. Izstrādāts vidējā termiņa 
politikas plānošanas 
dokuments 

1 2009. - - - KM 

3.2. Paplašināt atbalsta pasākumus radošā procesa daudzveidības veicināšanai  
3.2.1. Atbalstīt amatiermākslas 

attīstību 
3.10. nodrošināta mērķdotācija 

pašvaldību amatiermākslas 
kolektīvu vadītāju darba 
samaksai;  
regulāras amatiermākslas 
kolektīvu skates un 
koncertdarbība; 
amatiermākslas kolektīvu 
vadītāju sagatavošana un 
kvalifikācijas pilnveide 

1 2008.-
2009. 

746 922 
Finansējums 
plānots kā 
mērķdotācija 
pašvaldībām 

904 169 
Finansējums 
plānots kā 
mērķdotācija 
pašvaldībām 

584 753 
Finansējums 
plānots kā 
mērķdotācija 
pašvaldībām 

KM, TMC, 
pašvaldības 

3.2.2. Atbalstīt Latvijas 
mazākumtautību kultūras 
organizāciju projektus 

3.10. atbalstīto projektu  skaits  skatīt 
1.2.1 

2008.-
2009. 

 skatīt 1.2.1. skatīt 1.2.1. skatīt 1.2.1. KM 

3.2.3. Izveidot darba grupu un 
izstrādāt digitālā satura 
apmācību programmas 

3.10. izveidota  
darba grupa;  
izstrādāta un iesniegta VKKF 

1 
 
1 

2008.-
2009. 

- 
 

- - KM, NKC 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
koncepciju  programmu konkursā 1 

programma katru gadu 
 

3.2.4. Mūzikas instrumentu iegāde 
profesionālo mūzikas 
kolektīvu darbības 
nodrošināšanai 

3.10. profesionālo mūzikas 
kolektīvu skaits, kas 
iegādājušās mūzikas 
instrumentus  

4 2009. 214 000 - 723 000 KM 

3.2.5. Atbalstīt latviešu komponistu 
jaunradi  

3.10. VKKF atbalstīto jaundarbu 
skaits programmā „Latviešu 
orģinālmūzika” 

80 2008.-
2009. 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

KM, VKKF 

3.2.6. Atbalstīt radošo darbību 
vizuālās mākslas jomā 

3.10. VKKF piešķirto stipendiju 
skaits radošā darba atbalstam 
vizuālajā mākslā 

80 2008.-
2009. 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

KM, VKKF 

3.3. Attīstīt pastāvīgu atbalsta mehānismu radošās darbības izcilības sekmēšanai 

3.3.1. VKKF fonda projektu un 
mērķprogrammu konkursi un 
mūža stipendiju programmas 
īstenošana 

3.10. organizēto projektu un 
mērķprogrammu konkursu 
skaits;  
piešķirto mūža stipendiju 
skaits  

8 
 
 
40 

2008.-
2009. 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

KM, VKKF 

 Skatīt 1.4.1. – 1.4.4.         
3.4. Veikt pasākumus radošās darbības publiskās telpas veidošanai un auditorijas izglītošanai 
3.4.1. Akustiskās koncertzāles 

būvniecība Rīgā  
3.10. izstrādāts koncertzāles 

detālplānojums;   
izstrādāts koncertzāles 
biznesa plāns;  
izstrādāts būvprojekts; 
*2009.gadā Ls 885 249 no 
privatizācijas rezultātā 
gūtajiem ieņēmumiem 

1 
 
1 

2008.-
2009. 

336 652 3 330 406 4 952 868* KM, „J3b” 

3.4.2. Īstenot Latvijas Laikmetīgās 
mākslas muzeja izveides 
projektu.  

3.10. izstrādāts muzeja 
detālplānojums un skiču 
projekts; 
 izstrādāts muzeja biznesa 

 2008.-
2009.-
muzeja 
veidošana 

8702 - 500 000 KM, „J3b” 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
plāns; nodrošināta LMM 
kolekcijas veidošana – 
iepirkto darbu skaits; uzsākta 
ēkas būvniecība. 

3.4.3. Veidojot un uzturot 
visaptverošu un daudzvalodību 
Interneta vortālu 
www.kultura.lv  un KM mājas 
lapu, nodrošināt tajos aktuālu 
un izsmeļošu informāciju par 
Latvijas radošo  procesu 
daudzveidību (t.sk. 
pasākumiem un projektiem) 
un radošo profesiju 
pārstāvjiem un kolektīviem 

3.10. pieejamais informācijas 
apjoms par Latvijas 
radošajiem procesiem, 
personībām, radošajiem 
mākslinieciskajiem 
kolektīviem, 
mākslinieciskajām 
tradīcijām, projektiem un 
pasākumiem 

 2008.-
2009. 

- - - KM 

3.5. Veicināt radošo personu un radošo kolektīvu mobilitāti.  
3.5.1. Īstenot VKKF radošo 

braucienu atbalsta programmu 
3.10. atbalstīto radošo braucienu 

skaits dalībai īslaicīgās 
zinātniskajās, radošā darba 
vai mācību programmās un ar 
kultūras jomu saistītās 
konferencēs un festivālos; 
atbalstīto radošo braucienu 
skaits zinātniski pētniecisku, 
izglītojošu vai citu radoša 
darba veikšanai, t.sk. dažāda 
veida pētījumu, manuskriptu 
sagatavošanai, 
māksliniecisku un 
kultūrvēsturisku vērtību 
radīšanai, esošo kultūras 
vērtību apzināšanai un 
saglabāšanai. 

300 2008.-
2009. 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

KM, VKKF 

3.5.2. Nodrošināt starptautiskās 
Rakstnieku un tulkotāju mājas 
Ventspilī darbību 

3.10. rezidentu skaits, pasākumu 
skaits, mājas noslogotības 
dinamika % attiecībā pret 

100 2008.-
2009. 

78 000 78 000 20 000 KM, SRTM, 
LLC, 
Ventspils 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
iepriekšējo periodu dome 

3.5.3. Atbalstīt nevalstiskā sektora  
mākslas produktu ražotājus 

3.10. noslēgtie līgumi par kultūras 
pakalpojumu sniegšanu; 
atbalstu saņēmušo 
nevalstiskā sektora institūciju 
skaits 

 2008.-
2009. 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžets 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

KM, VKKF 

3.5.4. Atbalstīt tālākizglītības 
programmas mākslas nozaru 
tehniskajiem un radošajiem 
darbiniekiem, kā arī 
profesionālo mākslu 
organizāciju darbiniekiem  

3.10. izstrādātas un iesniegtas 
VKKF profesionālās 
tālākizglītības programmas; 
VKKF atbalstītās 
tālākizglītības programmas; 
VKKF piešķirtās mācību 
stipendijas 

 2008.-
2009 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžets 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

KM, VKKF  

3.6. Uzlabot radošo profesiju pārstāvju sociālo un tiesisko aizsardzību un nodrošināt adekvātu atalgojumu 
3.6.1. Autoratlīdzības nodrošināšana 

par publisko patapinājumu un 
reprogrāfisko reproducēšanu 

3.10. īstenota Autortiesību likumā 
un normatīvajos aktos 
noteiktās atlīdzības 
izmaksāšana autoriem, 
izpildītājiem un 
producentiem par viņu darbu 
publisku patapinājumu un 
reprogrāfisko reproducēšanu; 
atlīdzību saņēmušo autoru, 
izpildītāju un producentu 
skaits 

 2008.-
2009. 

559 607 1 383 427 559 607 KM 

3.6.2. Izstrādāt likumprojektu par 
radošo personu statusu un 
sociālo aizsardzību 

3.10. sagatavots 1 likumprojekts  2009. - - - KM 

3.6.3. Profesionālās mākslas nozaru 
cilvēkresursu kapacitātes 
attīstība  

3.10. katru gadu noteikta vidējā 
darba samaksa, ievērojot 
sadarbības memorandu 
„Kultūra 2010” 

 2008.-
2009 

14 831 444 18 400 195 6 073 063 KM 

3.7. Paplašināt radošās darbības pielietošanu cilvēku garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai un profilaksei. 
 Šajā plānošanas periodā 

minētā uzdevuma izpildei 
pasākumi nav plānoti 

3.10.    - - -  
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

3.8. Organizēt sistemātisku Latvijas radošās daudzveidības procesu pētniecību un attīstīt profesionālas mākslas un kultūras kritiku 

3.8.1. Īstenojot Starptautisko 
konvenciju par kultūras 
izpausmju daudzveidības 
aizsardzību un veicināšanu, 
izveidot Latvijā kultūras 
daudzveidības monitoringa 
sistēmu 

3.10. izveidota kultūras 
daudzveidības monitoringa 
sistēma: organizēts ne mazāk 
kā 1 pasākums gadā, 
iesaistītas ne mazāk kā 10 
valsts, pašvaldību un 
nevalstiskās organizācijas 

 2008.-
2009. 

- - - KM, 
nevalstiskās, 
izglītības un 
pašvaldību 
institūcijas 
kultūras 
nozarē 

3.8.2. Nodrošināt līdzdalību EP, ES 
un UNESCO organizētajos 
kultūras daudzveidības 
monitoringos un pētniecības 
projektos un aktualizēt to 
rezultātus. 

3.10. iegūti salīdzinošie dati 
Latvijas kultūras 
daudzveidības situācijas 
pārraudzībai 

 2008.-
2009. 

- - - KM 

 Skatīt 5.8.1.         
3.9. Veicināt zinātnisko jaunradi un eksperimentus kultūras jomā. 
3.9.1. VKKF projektu konkursu 

kārtībā atbalstīt inovācijas un 
eksperimentus kultūras jomā 

3.10. VKKF atbalstīto inovāciju 
projektu skaits 

 2008.-
2009. 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

KM, VKKF 

4. Stratēģiskais mērķis: SEKMĒT LĪDZSVAROTU KULTŪRAS PROCESU ATTĪSTĪBU UN KULTŪRAS PIEEJAMĪBU VISĀ LATVIJAS TERITORIJĀ, 
NODROŠINOT TIESĪBAS UZ KVALITATĪVU DZĪVES TELPU VISIEM VALSTS IEDZĪVOTĀJIEM 

4.1. Veikt sistemātiskus pētījumus par kultūras procesiem Latvijas kultūrvēsturiskajos reģionos un vietējās pašvaldībās 
4.1.1. Veikt visaptverošu Latvijas 

kultūras kartēšanu un izveidot 
elektronisku datu bāzi „ 
Latvijas kultūras karte” 

4.10. izveidota digitālā  Latvijas 
kultūras karte, 2x gadā veikta 
tās papildināšana un 
nodrošināta tās publiska 
pieejamība tiešsaistē 

 2008.-
2009. 

50 000 50 000 317 000 KM, KIS 

4.1.2. Veikt pētījumu par Kultūras 
centru un kultūras/tautas  
namu situāciju Latvijā 

4.10. veikts 1 lietišķais pētījums 1 2009. - - Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

KM, 
plānošanas 
reģioni, 
LKCA 

ricibas plans vadliniju istenosanai.doc; Rīcības plāns 2008.-2009. pamatnostādņu „Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015. gadam. Nacionāla valsts” īstenošanai  
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

4.2. Veidot uz līdzsvarotu teritoriālo attīstību orientētas reģionālās un lokālās kultūrpolitikas, stiprinot kultūrvēsturisko reģionu un lokālo kultūru identitātes un 
veicinot līdzvērtīgu kultūras pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem visā Latvijā 

4.2.1. Izstrādāt Reģionālās 
kultūrpolitikas 
pamatnostādnes  

4.10. izstrādāts 1 politika 
plānošanas dokuments 

 2008. - - - KM, LPS, 
RAPLM, 
plānošanas 
reģioni 

4.2.2. KM piedalīties Plānošanas 
reģionu sadarbības komisiju 
darbā 

4.10. nodrošināta kultūras nozares 
pārstāvju līdzdalība 
Plānošanas reģionu 
sadarbības komisiju sēdēs, 
sagatavoti un aktualizēti 
kultūras nozares jautājumi 

 2008.-
2009. 

- - - KM, RAPLM 

4.2.3. Rosināt pašvaldības un 
plānošanas reģionus izstrādāt 
un īstenot vietējās un 
reģionālās kultūras attīstības 
programmas 

4.10. Izstrādātas vismaz 4 vietējās 
un reģionālās kultūras 
programmas 

4 2008.-
2009. 

- - - KM, 
RAPLM, 
plānošanas 
reģioni 

4.2.4. Ar VKKF atbalstu īstenot  
reģionu kultūras atbalsta 
kultūras programmas, 
sekmējot minimālā kultūras 
pakalpojuma klāsta 
nodrošinājumu visā valstī 

4.10. katru gadu izstrādātās un 
īstenotas vismaz 4 reģionālās 
programmas 

4 2008.-
2009. 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

KM, VKKF, 
plānošanas 
reģioni  

4.3. Veidot un nostiprināt lokālās kultūras institūcijas kā laikmetīgu kultūras, pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu un mūžizglītības centru tīklu. 
4.3.1. Īstenot muzeju akreditāciju. 4.10. akreditēto muzeju skaits 15 2008.-

2009. 
600 1 500 2 000 MVP, KM 

4.3.2. Atbalstīt pašvaldību un 
nevalstiskos muzejus 

4.10. VKKF kultūras programmā 
“Nacionālas nozīmes projekti 
akreditētajos muzejos”: 
atbalstīto projektu skaits; 
Ar  valsts budžeta dotāciju 
atbalstīto pašvaldību un 
nevalstisko muzeju skaits  

 
 
 
40 
 
 
6 

2008.- 
2009. 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

KM, MVP, 
VKKF 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
4.3.3. Izstrādāt politikas un 

normatīvos dokumentus 
kultūras/tautas namu attīstībai  

4.10. izstrādāts 1 vidējā termiņa 
politikas plānošanas 
dokuments, izstrādāts 1 
normatīvais dokuments 

1 
 
1 

2008.- 
politikas 
dokument
a izstrāde 
2009. – 
normatīvā 
akta 
izstrāde 

- - - KM, TMC, 
LKCA, 
plānošanas 
reģioni 

4.3.4. Organizēt plānveidīgu 
pašvaldību publisko bibliotēku 
akreditāciju 

4.10. akreditēto bibliotēku skaits 
(minimālo vien. skaitu nav 
iespējams norādīt, jo ir 
dažādas bibliotēkas un 
dažāds skaits pa gadiem) 

 2008.-
2009. 

15 040 19 500 21400 KM, LBP, 
RGB 

4.4. Atjaunot un modernizēt pašvaldību kultūras infrastruktūru 
4.4.1. Veidot nacionālas un 

reģionālas nozīmes 
daudzfunkcionālu kultūras 
objektu tīklu Latvijas reģionos 
saskaņā ar programmu 
„Nacionālās un reģionālās 
nozīmes koncertzāļu tīkla 
izveide 2007.-2013.gadam” 

4.10. uzsākti 
rekonstrukcijas/būvniecības 
darbi vismaz 5 objektos visos 
plānošanas reģionos 

 2008. – 
2009. 

5 000 000 
 

3 000 000 3 000 000 KM, 
RAPLM, 
pašvaldības, 
„J3b” 

4.4.2. Paplašinot kultūras 
infrastruktūras bāzi, veidot 
reģionālos restaurācijas 
centrus 

4.10. izveidots pilotprojekts  - 
Kurzemes reģiona 
restaurācijas centrs  

1 2009. - - 60 000 KM 

4.5. Sistemātiski pilnveidot pašvaldību kultūras darbinieku profesionālo kvalifikāciju un tālākizglītību kā galveno priekšnoteikumu kvalitatīvu kultūras 
pakalpojumu un produktu attīstībai un profesionālai kultūras mantojuma saglabāšanai un bagātināšanai 

4.5.1. Veikt pašvaldību kultūras 
darbinieku izglītības vajadzību 
pieprasījuma un piedāvājuma 
analīzi 

4.10. apkopota nepieciešamā 
informācija pašvaldību 
kultūras darbinieku 
tālākizglītības un 
profesionālās meistarības 
pilnveidei 

 2009. - - - KM, VKC, 
plānošanas 
reģioni 

4.5.2. Izstrādājot Valsts programmu 
kultūrizglītības attīstībai, 

4.10. izstrādāta 1 programma 1 2008. - - - KM, VKC 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
iekļaut tajā pasākumus 
pašvaldību kultūras darbinieku 
tālākizglītībai un profesionālās 
meistarības pilnveidošanai 

4.5.3. Organizēt regulārus 
informatīvus un izglītojošus 
pasākumus kultūras 
speciālistiem visās kultūras 
nozarēs  

4.10. ne mazāk kā 2 informatīvi 
izglītojošie pasākumi gadā 
katrā kultūras nozarē 

2 2008.-
2009. 

- - - KM un KM 
padotības 
iestādes, 
plānošanas 
reģioni 

4.6. Attīstīt arhitektūru kā mākslas nozari, tādejādi veidojot  kvalitatīvu cilvēku dzīves telpu, harmoniski apvienojot kultūrvēsturisko mantojumu, dabas objektus un 
jaunradītās laikmetīgās vērtības 

4.6.1. Izstrādāt ilgtermiņa politikas 
dokumentu – Arhitektūras 
politikas pamatnostādnes 

4.10. izstrādāts 1 politikas 
plānošanas dokuments  

1 2008. - - - KM, VKPAI, 
LAS, EM 

4.6.2. Izstrādāt Arhitektūras 
kvalitātes likumu 

4.10. izstrādāts 1 likumprojekts; 
normatīvajos aktos 
iestrādātas prasības un 
mehānismi arhitektūras 
kvalitātes nodrošināšanai 

1 2008. - - - KM, VKPAI 

4.7. Attīstīt Latvijas galvaspilsētu Rīgu kā Baltijas kultūras metropoli un paplašināt tās līdzdalību reģionu kultūras dzīves attīstībā 
4.7.1. Īstenot Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas, Rīgas koncertzāles 
un Laikmetīgās mākslas 
muzeja būvniecības projektus. 
Skatīt 3.4.1., 3.4.2. un 5.3.2. 

4.10. skatīt 3.4.1., 3.4.2. un 5.3.2.       

4.7.2. Valsts kultūras infrastruktūras 
uzlabošanas programmas 
„Mantojums 2018” ietvaros 
atjaunot valsts īpašumā esošos 
kultūras objektus Rīgas 
pilsētā. 

4.10. skatīt 7.8.2.       

4.7.3. Nodrošināt Rīgas vēsturiskā 
centra saglabāšanas un 
attīstības padomes darbību 

4.10. notikušo padomes darba sēžu 
skaits un pieņemto lēmumu 
skaits 

5 
30 

2008.-
2009. 

- - - KM, VKPAI, 
RAPLM, RD, 
LAS, 
UNESCO 
LNK 
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 Skatīt 1.6.3. un 1.6.10.         
4.8. Veidot labvēlīgus apstākļus kultūras NVO darbības attīstībai pašvaldībās 
4.8.1. 
 

Iekļaut elektroniskajā datu 
bāzē „Latvijas kultūras kartē” 
datus par vietējām NVO, kas 
darbojas kultūras jomā. 

4.10. tiešsaistē pieejami dati par 
vietējām NVO, kas darbojas 
kultūras jomā 

 2008.-
2009. 

- - - KM, KIS 

4.8.2. Aicināt pašvaldības iesaistīt 
vietējās NVO, kas darbojas 
kultūras jomā, kā līdzvērtīgus 
partnerus pašvaldības kultūras 
programmas plānošanā un 
īstenošanā. Apzināt un 
popularizēt veiksmīgas 
sadarbības piemērus. 

4.10. pašvaldību skaits, kas savu 
kultūras programmu 
plānošanā iesaista NVO. 
pašvaldību skaits, kas sniedz 
tiešu atbalstu vietējām NVO, 
kas darbojas kultūras jomā 

 2008.-
2009. 

- - - KM, LPS, 
plānošanas 
reģioni 

4.9. Veicināt profesionālās mākslas pieejamību visā Latvijas teritorijā 
4.9.1. Nodrošināt profesionālās 

mākslas produktu un 
pakalpojumu pieejamību 
iedzīvotājiem Latvijas 
reģionos 

4.10. profesionālo teātru viesizrāžu 
skaits Latvijas reģionos; 
profesionālo mākslinieku 
vieskoncertu skaits Latvijas 
reģionos; pašvaldību skaits, 
kurās viesojušies 
profesionālie mākslinieki; 
stiprināta profesionālo 
mākslinieku organizāciju un 
pašvaldību sadarbība; 
ārvalstu profesionālo 
mākslinieku skaits, kas 
uzstājušies Latvijas reģionos 

10 2008.-
2009. 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

KM, VKKF, 
VSIA 
„Latvijas 
Koncerti”, 
plānošanas 
reģioni 

4.9.2. Atbalstīt reģionu orķestru 
darbību 

4.10. atbalstīti vismaz 3 reģionālie 
orķestri  

3 2009. 784 061 1 037 978 85 000 KM 

 Skatīt 4.4.1.         
5. Stratēģiskais mērķis: ATTĪSTĪT UN PILNVĒRTĪGI IZMANTOT KULTŪRAS POTENCIĀLU SABIEDRĪBAS IZGLĪTOŠANAI VISA MŪŽA GARUMĀ, 

SEKMĒJOT UZ HUMĀNĀM VĒRTĪBĀM BALSTĪTAS ZINĀŠANU SABIEDRĪBAS VEIDOŠANOS 
5.1. Veikt pastāvīgus pētījumus par izmaiņām sabiedrības vērtību sistēmā un kultūras lomu humānas, pilsoniski atbildīgas un darba tirgū konkurētspējīgas 

personības veidošanā 
5.1.1. Analizēt Eirobarometra 5.9. Eirobarometra veikto   2008.- - - - KM 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
veiktos pētījumus par 
eiropiešu attieksmi pret 
kultūru un kultūras lomu viņu 
dzīvē un iepazīstināt 
sabiedrību ar pētījuma 
rezultātiem 

salīdzinošo pētījumu rezultāti 
izmantoti Latvijas 
kultūrpolitikas veidošanā; 
saite uz pētījuma rezultātiem 
atrodama KM Interneta 
mājas lapā ar anotāciju 
latviešu valodā 

2009. 

5.2. Paplašināt kultūrizglītības nozares attīstību mūžizglītības perspektīvā.  
5.2.1. Izstrādāt valsts programmu 

kultūrizglītības attīstībai.  
5.9. izveidota starpinstitucionāla 

darba grupa; izstrādāts 1 
vidējā termiņa politikas 
plānošanas dokuments  

 
1 

2008. 15 500 - - KM, IZM, 
EM, BM, 
VKC, 
ISEC,VJIC  

5.2.2. Izveidot nacionāla līmeņa  
kultūrizglītības padomi 
kultūras un izglītības sistēmu 
sadarbības veicināšanai 

5.9. izveidota 1 padome; 
izstrādāts tās darbības 
nolikums 

1 2008.-
2009. 

2 000 - 2 000 KM, VKC, 
IZM, VJIC 

5.2.3. Izveidot, uzturēt un aktualizēt 
kultūrizglītības Interneta 
portālu 

5.9. izveidots kultūrizglītības 
portāls/datu bāze 

1 2009 - - 5 000 KM, VKC, 
IZM, VJIC 

5.2.4. Uzturēt VKKF finansētas un 
LNB administrētas kultūras 
programmas „Lasīšanas 
veicināšana” 
apakšprogrammas "Bērnu 
žūrija" un "Pirmā tikšanās ar 
bibliotēku" 

5.9. sagatavota un iesniegta 
VKKF 1 programma katru 
gadu 

1 2008.-
2009. 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

KM, LNB, 
VKKF, NKP 

5.3. Veidot mūsdienīgu, dinamiskai sabiedrības attīstībai un darba tirgus vajadzībām pielāgoties spējīgu profesionālo un profesionālās ievirzes kultūrizglītības 
sistēmu 

5.3.1. Aktualizēt pētījuma „Valsts 
kultūrizglītības iestāžu 
absolventu darba tirgus izpēte: 
pieprasījums un piedāvājums” 
rezultātus 

5.9. organizēts ne mazāk kā 1 
informatīvais pasākumus 
kultūras nozarē strādājošo 
iepazīstināšanai ar pētījuma 
rezultātiem 

1 2008. Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

- - KM, VKC, 
LU, VKKF  

5.3.2. Mūzikas instrumentu un cita 
aprīkojuma iegāde 
kultūrizglītības vajadzībām 

5.9. kultūrizglītības iestāžu 
materiāli tehniskās un 
mācību bāzes uzlabošanās: 

 2008.-
2009. 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 

KM, VKC, 
VKKF 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
 iestāžu skaits, kas 

iegādājušās jaunus mūzikas 
instrumentus un citu 
aprīkojumu 

kārtībā no 
VKKF budžeta 

kārtībā no 
VKKF budžeta 

kārtībā no 
VKKF budžeta 

5.3.3. Kultūrizglītības nozares 
cilvēkresursu kapacitātes 
attīstība 

5.9. katru gadu noteikta vidējā 
darba samaksa ievērojot 
sadarbības memorandu 
„Kultūra 2010” 

 2008.-
2009 

25 667 987 30 401 699 1 878 278 KM, VKC 

5.4. Pastiprināti iesaistīt un izglītot kultūras procesos bērnus un jauniešus  
5.4.1. Atbalstīt bērnu un jauniešu 

mākslas produktu veidošanu 
5.9. jaunradīto produktu skaits; 

ģimenēm un bērniem 
labvēlīga biļešu politika 
kultūras pasākumu 
apmeklēšanai 

 2008.-
2009. 

- Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

KM, BM, 
VKKF 

5.4.2. Valsts programmas 
kultūrizglītības attīstībai 
ietvaros iekļaut pasākumus 
bērnu un jauniešu kultūras 
attīstībai 

5.9. izstrādāta 1 programma  1 2008.g. - - - KM, BM 

5.4.3. Iesaistīt bērnus kultūras 
nozaru pakalpojumu bērniem 
kvalitātes vērtēšanā (bērnu 
žūrijas u.tml. metožu 
izmantošana) 

5.9. kultūras nozares un 
pasākumi, kuros iesaistīti 
bērni pakalpojuma kvalitātes 
novērtēšanai; uzlabojusies 
bērnu un jauniešu kultūras 
pakalpojumu kvalitāte 

 2008.-
2009. 

- - - KM 

5.4.4. Veidot kultūrizglītojošas 
programmas bērniem un 
jauniešiem  

5.9. kultūras institūciju īstenoto 
kultūrizglītojošo programmu 
skaits 

 2008.-
2009. 

- - 390 000 KM 

5.5. Attīstīt un uzturēt zināšanu sabiedrības vajadzībām atbilstošu un pieejamu kultūras informācijas sistēmu. 
5.5.1. Nodrošināt Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas 
darbības attīstību  

5.9. LNB pakalpojumu pilnveide: 
autoritatīvas datu bāzes un 
lietotāju saskarnes attīstība, 
standartizācija, retro 
konversija, e-datu bāžu 
abonēšana, bibliotēku portāla 
izveide, īstenotas 

 2008.-
2009. 

4 274 574 4 716 268 1 985 660 KM, LNB 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
bibliotekāru apmācības un 
pieredzes apmaiņas, 
pilnveidota bibliotēku 
statistika, pilnveidots 
bibliotēku krājums; izstrādāta 
pakalpojumu koncepcija 
LNB jaunajā ēkā 

5.5.2. Veikt pētījumu „Valsts un 
reģionālā līmeņa bibliotēku 
metodiskā un konsultatīvā 
atbalsta sistēmas izpēte 
bibliotēku darbības 
uzlabošanai tradicionālajā un 
elektroniskajā vidē.” 

5.9 veikts lietišķais pētījums 1 2007. Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

- - KM, LNB, 
VKKF 

5.5.3. Īstenot Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas būvniecības 
projektu 

5.9. LNB jaunā ēka uzbūvēta 
paredzētajos termiņos: 
izstrādāts LNB būvprojekts, 
uzsākti LNB būvdarbi, 
pabeigta LNB ēkas karkasa 
būvniecība, izstrādāts LNB 
infrastruktūras projekts, 
uzsākti LNB infrastruktūras 
objektu būvdarbi, pabeigta 
LNB ēkas fasādes un 
inženiersistēmu būvniecība, 
pabeigta LNB ārējo 
inženiertīklu būvniecība 

 2008.-
2009 

11 157 735 6 970 000 7 770 000 KM, V/A 
„J3b” 

5.5.4. Izveidot Nacionālo digitālo 
bibliotēku „Letonika”. 

5.9. LNB kartīšu katalogs 
transformēts elektroniskā 
formā un iekļauts bibliotēkas 
elektroniskajā katalogā 

 2008.-
2009. 

1 736 440 1 226 730 262 870 KM, LNB 

5.5.5. Īstenot Valsts vienotā 
bibliotēku informācijas 
sistēmas tīkla „Gaismas 
tīklam” izveidi, t.sk. 
līdzfinansējums Bila un 

5.9. ieviesta Valsts vienotā 
bibliotēku informācijas 
sistēma 

1 2009. 4 050 545 1 527 412 - KM, KIS 

ricibas plans vadliniju istenosanai.doc; Rīcības plāns 2008.-2009. pamatnostādņu „Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015. gadam. Nacionāla valsts” īstenošanai  



35. lapa no 48 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Melindas Geitsu fonda 
ziedojuma apgūšanai  

5.5.6. E-pārvaldes mērķu īstenošana 
un digitālo dokumentu 
pieejamība, arhīvu sistēmas 
modernizācija  

 veikta dokumentu 
mikrofilmēšana un 
digitalizēšana, īstenots 
projekts „Raduraksti”; 
veikta filmu fonda 
pārnešana uz jaunā 
nesēja ciparu 
tehnoloģijā; 
apzināts Latvijai nozīmīgs 
dokumentārais mantojums 
ārvalstu  arhīvos, veikti 
pasākumi šī mantojuma 
atgriešanai Latvijā; 
arhīvu sistēmas iestāžu 
infrastruktūras modernizācija 

 2008.-
2009. 

605 052 395 576 3 864 476 KM, VAĢ 

5.5.7. Izstrādāt normatīvos aktus par 
vienotu Valsts Nacionālo 
arhīvu 

5.9. apvienoti valsts arhīvi, 
īstenota vienota Nacionālā 
arhīva izveide; izstrādāts 1 
likumprojekts un tam 
pakārtotie MK noteikumu 
projekti 

 
 
1 
 
1 

2008.- 
2009. 

- - - KM 

5.5.8. Efektīvi apgūt ES 
struktūrfondu līdzekļus, 
nodrošinot kultūras 
mantojuma un atmiņas 
institūciju resursu 
digitalizāciju un informācijas 
sistēmu pilnveidi. Īstenot 
savietota arhīvu, muzeju un 
bibliotēku elektroniskā 
kataloga izveidi.  

5.9. digitalizēto kultūras resursu 
apjoms un pieejamība 
sabiedrībai; izveidots 
sabiedrībai pieejams 
kopkatalogs 

 
 
 
 
1 

2008.-
2009. 

1 299 561 522 428  KM, KIS 

5.5.9. Īstenot VKKF 
mērķprogrammu „Kultūras 
raidījumi Latvijas televīzijā”  

5.9. kultūras un kultūrizglītojošu 
raidījumu kvalitātes 
palielināšanās LTV 

 2008.-
2009. 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 

KM, VKKF, 
LTV 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

kārtībā no 
VKKF budžeta 

kārtībā no 
VKKF budžeta 

5.6. Veidot kvalitatīvu un daudzveidīgu audiovizuālo vidi, veicinot ideju un zināšanu brīvu apmaiņu un vispārcilvēcisko un nacionālo vērtību nostiprināšanu 
sabiedrībā 

5.6.1. Nodrošināt TELECINE 
darbību (audiovizuālo 
dokumentu digitālo 
nodrošinājuma un 
izmantošanas kopiju 
veidošana)  

5.9. 600 glabāšanas vienībām 
izgatavots nodrošinājuma 
fonds 

 2008.-
2009. 

- - 37 330 KM, VAĢ 

5.6.2. Izstrādāt LR likumu par 
Eiropas  Konvencijas par 
audiovizuālā mantojuma 
aizsardzību ratifikāciju 

5.9. izstrādāts 1 likumprojekts 1 2008. - - - KM, NKC 

5.6.3. Atjaunot Latvijas filmu „zelta 
fondu” un nodrošināt tā 
pieejamību sabiedrībai 

5.9. atjaunots Latvijas filmu 
„zelta fonds”, nodrošināta tā 
digitalizācija un pieejamība 
sabiedrībai 

 2008.-
2009. 

- 210 000 100 000 KM, NKC 

5.7 Pastiprināt kultūras un kultūrizglītības lomu sociālās nevienlīdzības un nabadzības mazināšanā 
5.7.1 Nodrošināt drošu un ērtu 

bibliotekāro un informatīvo 
pakalpojumu pieejamību 
redzes invalīdiem un 
personām, kam ir 
problemātiski lasīt parasto 
iespiedrakstu 

5.9. veikta V/A Latvijas 
Neredzīgo bibliotēkas ēkas 
un piekļuves infrastruktūras 
renovācija, lai personām ar 
dažāda veida invaliditāti 
nodrošinātu drošu un ērtu 
pieeju informācijas 
saņemšanas vietām un 
nodrošinātas labiekārtotas 
telpas filiālbibliotēkās 

 2008.-
2009. 

- - 250 000 KM, LnerB 

5.7.2 Nodrošināt daudzveidīgu un 
aktuālu informāciju Braila 
rakstā un ieskaņotā formātā 
redzes invalīdiem un 
personām, kam problemātiski 
lasīt parasto iespiedrakstu, 

5.9. iekārtota  otra Skaņu ierakstu 
studijas telpa periodikas 
ieskaņošanai un nodrošināta 
informācijas daudzveidība 
Braila rakstā 

 2008.-
2009. 

 12 000 6000 KM, LnerB 

5.8 Atbalstīt kvalitatīvu periodisko kultūrizdevumu veidošanu un to pieejamību 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
5.8.1. VKKF projektu konkursu 

kārtībā atbalstīt kultūras 
izdevumus 

5.9. atbalstīto kultūras izdevumu 
skaits 

 2008.-
2009. 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta  

KM, VKKF 

6. Stratēģiskais mērķis: SEKMĒT DIALOGU UN SAPRAŠANOS STARP KULTŪRĀM UN NĀCIJĀM, BAGĀTINĀT LATVIJAS KULTŪRAS DZĪVI, AKTĪVI 
LĪDZDARBOJOTIES STARPTAUTISKAJOS KULTŪRAS PROCESOS UN SADARBĪBAS TĪKLOS 

6.1. Sintezējot valsts ārpolitikas, ekonomikas un kultūrpolitikas mērķus un sadarbojoties visām ieinteresētajām pusēm – valsts, pašvaldību institūcijām, 
sabiedriskajam un privātajam sektoram, veidot saskaņotu un efektīvu valsts ārējo kultūrpolitiku 

6.1.1. Ārējās kultūrpolitikas izstrādes 
koordinācijai un vienotas 
rīcības saskaņošanai KM 
sadarbībā ar ĀM izveidot 
Ārējās kultūrpolitikas padomi 
un uzsākt Valsts ārējās 
kultūrpolitikas programmas 
izstrādi 

6.5. nodibināta 1 padome; ne 
mazāk kā 2 padomes sēdes 
katru gadu 

1 
 
2 

2008.-
2009. 

- - - KM, ĀM 

6.1.2. Veikt apkopojošu analīzi – 
pētījumu par Latvijas kultūras 
nozaru un valsts, pašvaldību, 
nevalstisko un privāto 
organizāciju starptautisko 
kultūras sadarbību  

6.5. apkopota informācija un 
veikta analīze  par iestrādēm, 
pozitīvajiem piemēriem un 
tendencēm, kas pielietojama 
ārējās kultūrpolitikas 
stratēģijas izstrādei un 
starptautisko kontaktu 
pārmantojamības 
nodrošināšanai, kā arī lai 
veiktu ārējās kultūrpolitikas 
efektivitātes monitoringu. 

 2009. - - - KM, ĀM 

6.1.3. Veidot efektīvas kultūras 
atašeju institūcijas stratēģiski 
nozīmīgākajās valstīs un 
veicināt Latvijai nozīmīgu 
starptautisku sadarbības un 
attīstības projektu īstenošanu 

6.5. kultūras atašeju īstenoto 
kultūras  pasākumu skaits 
ārvalstīs  

 2009. - - - KM, ĀM 

6.1.4. Veicināt sadarbību ar visiem 
Latvijā pārstāvētajiem ārvalstu 

6.5. ne mazāk kā 2 darba tikšanās 
plānošanas periodā; ne 

2 
 

2008.-
2009. 

- - - KM, ĀM 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
kultūras institūtiem un 
līdzīgām organizācijām  

mazāk kā 4 kopprojekti un 
kopīgi pasākumu plānošanas 
periodā 

4 

6.2. Veidot ilglaicīgu un uz sadarbības projektiem un kopprodukcijām virzītu kultūras apmaiņu, sekmējot kultūras darbinieku profesionalitāti, attīstot radošumu un 
izcilību visās kultūras nozarēs, kā arī paaugstinot Latvijas kultūras produktu atpazīstamību un konkurētspēju 

6.2.1. Nodrošināt Latvijas līdzdalību 
nozīmīgākajos starptautiskajos 
grāmatu gadatirgos 

6.5. starptautisko grāmatu 
gadatirgu skaits, kuros 
izplatīta informācija par 
Latvijas literatūras 
aktualitātēm 

3 2008.-
2009. 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

KM, LLC, 
LGA, VKKF 

6.2.2. Nodrošināt Latvijas līdzdalību 
nozīmīgākajos starptautiskajos 
kino festivālos 

6.5. filmu festivālu skaits, kuros 
piedalās Latvijas filmas katru 
gadu; 
katru gadu Latvija pārstāvēta 
3 galvenajos filmu tirgos: 
Berlīnē, Kannās un Larošelā. 

150 
 
 
3 

2008.-
2009. 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

KM, NKC, 
VKKF, NKP 

6.2.3. Nodrošināt Latvijas līdzdalību 
nozīmīgākajās starptautiskajās 
mākslas, dizaina un 
arhitektūras izstādēs 

6.5. starptautisko mākslas, 
dizaina un arhitektūras 
pasākumu/izstāžu skaits, 
kuros Latvija iepazīstina ar 
sasniegumiem un novitātēm 
mākslas, dizaina un 
arhitektūras nozarēs 

5 2008.-
2009. 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

KM, VKKF 

6.2.4. Nodrošināt Latvijas līdzdalību 
nozīmīgākajos starptautiskajos 
teātru festivālos 

6.5. notikušo Latvijas 
profesionālo teātru izrāžu 
skaits festivālos 

5 2008.-
2009. 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

KM, VKKF 

6.2.5. Nodrošināt Latvijas līdzdalību 
starptautiskajos mūzikas 
gadatirgos 

6.5. katru gadu Latvija pārstāvēta 
3 galvenajos mūzikas tirgos: 
Starptautiskajā Frankfurtes 
Mūzikas mesē Vācijā, 
MIDEM Kannās, WOMEX 
Seviļā un POPKOMM 
Berlīnē  

4 2008.-
2009. 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

KM, VKKF 

6.2.6. Īstenojot literatūru 6.5. iztulkoto latviešu literatūras 20 2008.- Finansējums Finansējums Finansējums KM, LLC, 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
daudzveidības saglabāšanas 
politiku, aktivizēt un koordinēt 
latviešu literatūras klasikas un 
mūsdienu autoru labāko darbu 
tulkojumu izdevumus 
svešvalodās 

darbu un to fragmentu skaits, 
tulkojumu valodu skaits  
 

 
5 

2009. tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

KM, VKKF, 
NKP 

6.2.7. Veicināt kolekciju mobilitāti, 
izstrādājot normatīvo aktu bāzi 
starptautisku izstāžu rīkošanas 
atbalstam   

6.5. izstrādāts normatīvais akts 1 2008. - - - KM, MVP 

6.3. Panākt aktīvu Latvijas iesaisti ES un pasaules kultūras procesos un dot kvalitatīvu Latvijas ieguldījumu pasaules kultūras daudzveidības uzturēšanā un 
starpkultūru dialoga veidošanā 

6.3.1. KM izvērtēt Latvijas dalības 
efektivitāti ratificētajās 
starptautiskajās konvencijās un 
pieņemto starptautisko saistību 
izpildē, kā arī izvērtēt 
pievienošanās nepieciešamību 
vēl neratificētajām 
konvencijām kultūras jomā. 

6.5. izvērtēta Latvijas dalības 
efektivitāte 12 ratificētajās 
konvencijās, apzinātas vēl 
neratificētas konvencijas un 
izvērtēta nepieciešamība tām 
pievienoties. 

 2008. - - - KM, ĀM 

6.3.2. Baltijas jūras valstu kultūras 
ministru 8. konference Rīgā  

6.5. noorganizēta 1 konference, 
dalībnieku skaits – 80 cilvēki 
no Baltijas jūras valstīm un 
starptautiskajām 
organizācijām 

1 
 
80 

2008.-
2009. 

- 60 000 - KM, ĀM 

6.3.3. Eiropas Savienības un citu 
divpusējās un daudzpusējās 
sadarbības programmu 
īstenošana, t.sk. organizēt 
Vācijas kultūras mēnesi 
Latvijā un īstenot Latvijas-
Krievijas kultūras sadarbības 
programmu 

6.5. nodrošināta Latvijas 
līdzdalība ARS Baltica 
projektos; Vācijas kultūras 
mēneša Latvijā pasākumu 
skaits; pasākumu skaits 
Latvijas-Krievijas kultūras 
sadarbības programmā, t.sk. 
LNO viesizrādes Maskavā 

 2008.-
2009. 

340 605 338 283 300 000 KM, ĀM 

6.3.4. Sagatavot  nepieciešamos 
normatīvos aktus un 
organizatoriskos dokumentus 

6.5. izstrādāti nepieciešamie 
dokumenti, lai veiktu 
kandidātpilsētu izvirzīšanas 

 2008.-
2009. 

- - - KM, ĀM, 
RAPLM, 
LPS, LLPA, 

ricibas plans vadliniju istenosanai.doc; Rīcības plāns 2008.-2009. pamatnostādņu „Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015. gadam. Nacionāla valsts” īstenošanai  



40. lapa no 48 
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Eiropas kultūras galvaspilsētas 
– 2014 nominēšanai Latvijā 

un Eiropas kultūras 
galvaspilsētas nominēšanas 
procedūras 

TAVA 

6.4. Pastāvīgi informēt un izglītot sabiedrību par ārējo kultūras sadarbību un iespējām tajā iesaistīties  
6.4.1. Izstrādājot Valsts ārējās 

kultūrpolitikas programmu, 
paredzēt Kultūras 
kontaktpunkta funkciju 
paplašināšanu kvalitatīvu un 
plašākam interesentu lokam 
pieejamu pakalpojumu 
nodrošināšanai ar mērķi 
efektīvāk apgūt starptautisko 
finansējumu kultūrai 

6.5. programmā ieplānoti 
pasākumi Kultūras 
kontaktpunkta darbības 
paplašināšanai sabiedrības 
izglītošanai un informēšanai 
par atbalsta iespējām kultūrai 
ES programmās; pilnveidota 
Kultūras kontaktpunkta 
Internet mājas lapa; Latvijas 
projektu pieteikuma skaita 
pieaugums ES programmām 

 2009. - - - KM 

6.4.2. Paplašināt starptautiskās 
kultūras sadarbības veidošanos 
ārpus Rīgas, izglītojot un 
motivējot par kultūras 
starptautiskajiem sakariem 
atbildīgos pašvaldību 
darbiniekus un popularizējot 
veiksmīgi īstenotos projektus. 

6.5. organizēto izglītojošo un 
informatīvo pasākumus skaits 

 2008.-
2009. 

- - - KM 

7. Stratēģiskais mērķis: VEIDOT UZ ZINĀŠANĀM UN INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJU TEHNOLOĢIJĀM BALSTĪTU UN UZ REZULTĀTIEM VIRZĪTU 
KULTŪRPĀRVALDĪBU, KĀ ARĪ SEKMĒT KULTŪRAS DECENTRALIZĀCIJU 

7.1. Nodrošināt sistemātisku mūsdienu kultūras procesu un to sociālās un ekonomiskās ietekmes pētniecību un monitoringu 
 

7.1.1. Izstrādāt valsts programmu 
kultūras nozaru un procesu 
pastāvīgai pētniecībai 

7.9. izstrādāts 1 vidējā termiņa 
politikas plānošanas 
dokuments  

1 2009. - - - KM 

 Skatīt 4.1.1.         
7.2. Attīstīt pastāvīgu partnerību starp valsts, pašvaldību, NVO un privāto sektoru kultūras komponenšu iekļaušanai attīstības politikas plānošanā nacionālā, 

reģionālā un lokālā līmenī 
7.2.1. Iekļaut un pamatot kultūru kā 

attīstības faktoru valsts 
attīstības plānošanā 

 kultūras komponentes 
iekļautas Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijā 

 2008. - - - KM, RAPLM 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
7.2.2. Sadarboties un nodrošināt 

regulāru informācijas apmaiņu 
ar RAPLM, Plānošanas 
reģioniem un Latvijas 
Pašvaldību savienību, sniegt 
metodoloģisku palīdzību 
kultūras komponentes 
iekļaušanai reģionu un 
pašvaldību attīstības 
plānošanas dokumentos 

7.9. nostiprināta sadarbība ar 
RAPLM reģionālo un lokālo 
jautājumu risināšanā kultūras 
jomā; attīstīta sadarbība ar 
Plānošanas reģioniem par 
kultūras nozīmi reģionālajā 
attīstībā; sniegtas 
metodoloģiskas konsultācijas 
reģionu un pašvaldību 
attīstības plānošanas 
dokumentu izstrādē kultūras 
jautājumos 

 2008.-
2009. 

- - - KM 

7.2.3. Iekļaut kultūras nozaru 
pastāvīgajās padomēs un darba 
grupās citu nozaru ministriju, 
pašvaldību, izglītības iestāžu, 
privāto uzņēmēju un 
nevalstisko organizāciju 
pārstāvjus. 

7.9. citu nozaru ministriju, 
pašvaldību, izglītības iestāžu, 
privāto uzņēmēju un 
nevalstisko organizāciju 
pārstāvju skaits kultūras 
nozaru padomēs 

20 2008.-
2009. 

- - - KM 

7.3. Izvērtēt un pilnveidot kultūras nozaru attīstības stratēģijas, veidojot saskaņotu, uz kopīgiem valsts kultūrpolitikas mērķiem virzītu darbību 
7.3.1. KM sadarbībā ar kultūras 

nozaru padomēm izvērtēt un 
aktualizēt Nacionālo 
programmu „Kultūra”, 
saskaņojot katras nozares 
stratēģiju ar jauno Valsts 
kultūrpolitikas vadlīniju vīziju, 
stratēģiskajiem mērķiem un 
rīcības virzieniem, t.sk. 
izstrādāt valsts politiku 
Nacionālajā programmā 
„Kultūra” neietvertajām 
kultūrpolitikas apakšnozarēm 
(arhīvi, arhitektūra, dizains, 
jauno mediju māksla)  

7.9. sagatavoti KM kompetencē 
esošo apakšnozaru attīstības 
analīzes dokumenti, 
izstrādātas kultūras 
apakšnozaru stratēģijas, 
integrējot tās Valsts 
programmā kultūras 
mantojuma aizsardzībai, 
saglabāšanai un pieejamības 
veicināšanai un Valsts 
programmā profesionālās 
mākslas attīstībai 

2 2009. - - - KM, KM 
nozaru 
konsultatīvās 
padomes 

7.3.2. KM ieviest uz rezultatīvo 7.9. noslēgto sadarbības, 20 2008.- - - - KM 

ricibas plans vadliniju istenosanai.doc; Rīcības plāns 2008.-2009. pamatnostādņu „Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015. gadam. Nacionāla valsts” īstenošanai  



42. lapa no 48 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
rādītāju sasniegšanu vērstu 
kultūrpolitikas plānošanu, 
pārraudzīšanu un izvērtēšanu 

pārvaldes un funkciju 
deleģēšanas līgumu skaits 

2009. 

7.4. Attīstīt efektīvus un elastīgus kultūrpolitikas pārvaldes un ieviešanas mehānismus, veidojot uz klientu un uz mērķi orientētu kultūrpārvaldību 
7.4.1. Veidot labvēlīgus nosacījumus 

un attīstīt funkciju deleģēšanu 
sabiedrības aktīvai līdzdalībai 
kultūrpolitikas plānošanā un 
īstenošanā 

7.9. attīstīti mehānismi 
sabiedrības līdzdalībai 
kultūrpolitikas veidošanā: 
politikas dokumentu un 
tiesību aktu izstrādes gaitā 
notiek konsultācijas ar 
sabiedrisko organizāciju 
pārstāvjiem, radošo profesiju 
pārstāvjiem, pašvaldībām. 

 2008.-
2009. 

- - - KM 

7.4.2. Pilnveidot kultūrpolitikas 
veidošanas organizatorisko 
struktūru un veikt grozījumus 
KM nolikumā vadlīniju 
noteikto kultūrpolitikas mērķu 
un KM stratēģijas īstenošanai 

7.9. sagatavots 1 normatīvais 
dokuments - veikti grozījumi 
KM nolikumā vadlīniju 
noteikto kultūrpolitikas 
mērķu un KM stratēģijas 
īstenošanai, īpaši ņemot vērā 
jaunās funkcijas starpnozaru 
politikas izstrādē un 
audiovizuālās politikas 
veidošanā ES kontekstā 

1 2008. - - - KM 

7.4.3. Veikt pētījumu teātru 
mērķauditorijas un 
apmeklējumu noteicošo 
faktoru identificēšanai  

 veikts 1 pētījums 1 2008. - Finansējums 
tiek piešķirts 
konkursa 
kārtībā no 
VKKF budžeta 

- KM 

7.5. Veikt ieguldījumus cilvēkresursu attīstībā, ceļot kultūras sistēmā strādājošo konkurētspēju un darba produktivitāti jaunās ekonomikas apstākļos 
7.5.1. Izstrādājot valsts programmu 

kultūrizglītības attīstībai, 
plānot pasākumus kultūras 
nozares cilvēkresursu 
attīstībai, nodrošinot pastāvīgu 
kultūras darbinieku zināšanu 
pilnveidi un kvalifikācijas 

7.9. izstrādāts 1 politikas 
dokuments 

1 2008. - - - KM, VKC 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
celšanu 

7.5.2. Kultūrpārvaldības 
cilvēkresursu kapacitātes 
attīstība 

7.9. turpināta valsts sektorā 
strādājošo darba samaksas 
sistēmas modernizācija, 
nodrošinot konkurētspējīgu 
atalgojumu - katru gadu 
noteikta darba samaksa 
atbilstīgi ikgadējam darbības 
novērtējumam un 
kvalifikācijas pakāpei 

 2008.-
2009. 

1 895 424 1 965 711 411 892 KM 

7.6. Veidot pastāvīgas un profesionālas sabiedriskās attiecības kultūras tēla atspoguļošanai un nozīmes skaidrošanai sabiedrībā  
7.6.1. Izveidot kvalitatīvu un 

funkcionālu KM Interneta 
mājas lapu 

7.9. izveidota jauna KM Interneta 
mājas lapa atbilstoši MK 
noteikumiem 

1 2008. - - - KM 

7.6.2 Nodrošināt sadarbību starp 
NRTP un KM organizāciju 
vadītāju līmenī kultūras 
programmu izvērtēšanai un 
pilnveidošanai 
raidorganizācijās 

7.9. ne mazāk kā 1 tikšanās gadā; 
sabiedriskajās 
raidorganizācijās veikti 
uzlabojumi, jauninājumi 
kultūras programmās 

1 2008.-
2009. 

- - - KM, NRTP 

7.7. Attīstīt un dažādot kultūrpolitikas finanšu instrumentus 
7.7.1. ES struktūrfondu un ES 

programmu kultūras jomā, kā 
arī  ārvalstu finanšu 
instrumentu palīdzības 
nodrošināšana kultūras 
projektu īstenošanai 

7.9. nodrošināta KM padotības 
iestāžu ES struktūrfondu 
projektu vadība un 
īstenošana; 
Latvijas kultūras institūciju 
un organizāciju skaits dalībai 
Eiropas Kopienas (EK) 
Kultūras programmas (2007-
2013) aktivitātēs; 
nacionālā līdzfinansējuma 
konkursa atbalstīto projektu 
skaits. 

 2008.-
2009. 

3 699 518 774 893 120 026 KM 

7.7.2. Nodrošināt VKKF ikgadēju 
finansējuma pieaugumu 10 % 
apmērā 

 nodrošināts 10% pieaugums 
ik gadu;  
VKKF atbalstīto projektu 

10% 2008.-
2009. 

6 919 480 7 611 428 761 140 KM, VKKF 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
skaita dinamika periodā 

7.8. Renovēt un modernizēt kultūras nozares infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi 
7.8.1. Nodrošināt Valsts stratēģiskā 

ietvardokumenta  darbības 
programmas „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” pasākuma 
„Kultūras sociālekonomiskā 
ietekme” izstrādi un ieviešanu 

7.9. izstrādāti pasākumu 
ieviešanai nepieciešamie 
normatīvie dokumenti, 
nodrošināta pasākumu 
ieviešana 

 2008.-
2009. 

- - - KM 

7.8.2. Īstenot Valsts kultūras 
infrastruktūras uzlabošanas 
programmu „Mantojums 
2018”  

7.9. nodrošināta rekonstrukcijas 
tehnisko un citu dokumentu 
izstrāde Latvijas Okupācijas 
muzeja ēkai Rīgā,  
Jaunā Rīgas teātra ēkai, 
Ārzemju mākslas muzejam, 
Rīgas vēstures un 
kuģniecības muzejam; 
uzsākti renovācijas darbi 
saskaņā ar programmu 
„Mantojums -2018” 
Rundāles pils kompleksā, 
Lielajā Ģildē  

5 2008.-
2009. 

877 642 965 864 98 008 KM 

   KOPĀ   109 685 763 118 033 868 57 889 354  
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3. Pārskata sniegšanas un novērtēšanas kārtība 
 

Rīcības plānā norādīto pasākumu plānošanai un to izpildes pārraudzībai ir izveidota starpinstitūciju darba grupa, kuru koordinē 
Kultūras ministrija. 

Par Rīcības plānā noteikto pasākumu veikšanu atbildīgās institūcijas līdz kārtējā gada 1. maijam informē Kultūras ministriju par 
veikto pasākumu izpildi vai neizpildi, iesniedzot detalizētu un pamatotu paskaidrojumu.  

Kultūras ministrija līdz kārtējā gada 1.jūlijam, vienlaikus ar ikgadējo informatīvo ziņojumu par politikas pamatnostādņu „Valsts 
kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015. Nacionāla valsts” īstenošanu, noteiktā kārtībā iesniegs Ministru kabinetā informatīvu ziņojumu par 
Rīcības plāna izpildi. Informatīvo ziņojumu par Rīcības plāna izpildi Kultūras ministrija iesniegs Ministru kabinetā katru gadu līdz 2010. 
gada 1. jūlijam. 
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4. Ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem (tūkst. Ls) 
 

Rādītāji Kārtējais gads Nākamie trīs gadi 

 2008 2009 2010 2011 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos 114 703,6 0 0 0  

2. Izmaiņas budžeta izdevumos 114 703,6 57 004,2 0 0 

3. Finansiālā ietekme  0  -57 004,2 0 0 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai  0 0 0 0 

Kultūras ministrija – valsts budžets, tajā skaitā 
 

mērķdotācija pašvaldībām 
 

līdzfinansējums Bila un Melindas Geitsu fonda 
ziedojuma apgūšanai 

 
Bez tam - privatizācijas līdzekļi 

107 935,8 
 

904,2 
 
 

1 527,4 
 

  3 330,4 

52 630,8 
 

584,8 
 
 

0 
 

885,2 

0 
 

0 
 
 

0 
 

0 

0 
 

0 
 
 

0 
 

0 

Izglītības un zinātnes ministrija 2 812,5 745 0 0 

5. Detalizēts 
finansiālā 
pamatojuma 
aprēķins 

Ekonomikas ministrija 3 338,4 3 368,4 0 0 
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Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās 
sekretariāts 

290 260 0 0 

 Iekšlietu ministrija 106,1 0 0 0 

 Veselības ministrija 84,2 0 0 0 

 VB SIA Latvijas Televīzija 101,6 0 0 0 

 VB SIA Latvijas Radio 35 0 0 0 

6. Cita informācija - - - - 
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	Īstenot Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēmas tīkla „Gaismas tīklam” izveidi, t.sk. līdzfinansējums Bila un Melindas Geitsu fonda ziedojuma apgūšanai 

