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Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas
„Nācija ir dzīva, kamēr dzīva ir tās kultūra”
(uzraksts virs Kabulas muzeja ieejas)

I. Ievads
1.1.Valsts kultūrpolitikas vadlīniju izstrādes mērķi
2005. gadā apritēja desmit gadi, kopš izstrādātas Latvijas valsts kultūrpolitikas
pamatnostādnes. Šis dokuments tika veidots laikā, kad Latvijas valsts bija tikko atguvusi
neatkarību, un atspoguļo toreizējo redzējumu par mūsu kultūras pastāvēšanas un attīstības
nosacījumiem.
Attīstības dinamika aizvadītajos gados ir radījusi lielas pārmaiņas gan Latvijā, gan
pasaulē kopumā. Eiropas Savienība ir piedzīvojusi savu vēsturiski lielāko paplašināšanos, kā
rezultātā Latvija kļuvusi par tās pilntiesīgu dalībvalsti. Jaunie apstākļi un pārmaiņas prasa
izvērtēt, kas sasniegts Latvijas kultūras dzīvē pēdējos desmit gados, un noteikt jaunas valsts
kultūrpolitikas prioritātes un stratēģiskos mērķus.
Jauno valsts kultūrpolitikas pamatnostādņu jeb vadlīniju mērķis ir veidot labvēlīgus
nosacījumus kultūras daudzveidīgai un līdzsvarotai attīstībai, lai palielinātu tās ieguldījumu
indivīda, sabiedrības un valsts ilgtspējīgā izaugsmē. Vadlīnijas piedāvā risinājumus Latvijas
kā nacionālas un vienlaikus kultūras daudzveidībai atvērtas valsts attīstībai Eiropas Savienībā
un pasaulē. Vadlīnijas ir nākamais solis valsts kultūrpolitikas attīstībā pēc Nacionālās
programmas „Kultūra”(2000–2010), kas noteica atsevišķu kultūras nozaru attīstības mērķus
un uzdevumus.
1.2. Vadlīniju uzdevumi
Vadlīniju uzdevums ir pamatot kultūras stratēģiski nozīmīgo vietu valsts kopējā
politikā (t.sk. Nacionālajā attīstības plānā, ņemot vērā Saeimas 2005.gada 26.oktobra sēdē
apstiprinātā ilgtermiņa konceptuālā dokumenta „Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā
vietā” nostādnes), atklājot kultūras ieguldījumu ikvienā valsts attīstības aspektā un piedāvājot
attīstības vīziju no kultūras redzespunkta. Lai to panāktu, nepieciešams:
-

veidot jaunu uzstādījumu valsts kultūrpolitikas plānošanai un attīstībai, kur
svarīgāks par jautājumu, kas ir kultūra un kā attīstās katra atsevišķa kultūras
nozare, ir jautājums par to, kā kultūras klātbūtne spēj iespaidot cilvēka izaugsmi,
sabiedrības dzīves kvalitāti un valsts konkurētspēju. Kultūrpolitika ir jāsaprot
plašāk par atsevišķu kultūras nozaru attīstības jautājumiem un jāintegrē valsts
kopējā attīstības politikā, parādot tās pievienoto vērtību tautsaimniecībai, sociālajai
drošībai, sabiedrības integrācijai, izglītībai un zinātnei, vides un reģionālajai
attīstībai, valsts ārpolitikai, ikvienai kultūras nozarei apzinoties savu lomu un
iekļaujoties kopējo mērķu sasniegšanā;

-

dot jaunus akcentus un definēt stratēģiskos virzienus Latvijas kultūrpolitikas
attīstībai nākamajiem desmit gadiem;

-

radīt priekšnoteikumus jaunu starpsektoru un pārnozaru sadarbības formu un
partnerattiecību veidošanai gan starp kultūras nozarēm, gan ārpus kultūras jomas,
orientējot un mobilizējot visus sabiedrības spēkus kopīgai darbībai;

-

parādīt kultūras un kultūrpolitikas lomu valsts attīstības procesos jaunajā situācijā,
kad Latvija iekļāvusies Eiropas Savienībā. Latvija kā jauna ES dalībvalsts ar
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bagātu kultūras mantojumu un dinamisku laikmetīgo kultūru ir aicināta veidot un
skaidri paust savu pozīciju un nostāju kultūrpolitikas jautājumos, ko risina
starpvaldību organizācijas (EK, EP, UNESCO, WIPO, ANO), kurās Latvija ir
līdzdalīga. Latvijas kultūrpolitika jāsaskaņo ar galvenajiem starptautiskajiem
kultūrpolitikas dokumentiem, kurus Latvija ir atbalstījusi (ratificējot vai citādi
valstiski atbalstot). Tomēr šajos procesos vienmēr ir jāpatur vērā Latvijas
nacionālās kultūras savdabības saglabāšanas nosacījums.
Vadlīniju uzdevums ir veicināt Latvijas kā jaunas ES dalībvalsts ieguldījumu citu
valstu, Baltijas, Baltijas jūras reģiona, Eiropas un pasaules kultūras attīstībā, īpaši akcentējot
Latvijas kultūras resursu, cilvēku pieredzes un zināšanu potenciālu miera un drošības
nosargāšanai pasaulē.
1.3. Dokumenta ieviešanas termiņš
Vadlīnijas ir izstrādātas ilgtermiņa periodam - desmit gadiem, aptverot laika periodu
no 2006. līdz 2015. gadam.
1.4. Dokumenta adresāts
Kultūrpolitikas vadlīnijas ir adresētas ne tikai kultūras jomā strādājošajiem un to
tiešajiem partneriem valsts un pašvaldību institūcijās, NVO un privātajā sektorā, bet
vienlaikus arī visām valsts un pašvaldību pārvaldes institūcijām, kas ir atbildīgas par Latvijas
valsts attīstības politiku.
Vadlīniju izstrādes procesā tika organizētas plašas sabiedriskās apspriešanas par
aktuāliem kultūrpolitikas jautājumiem (piemēram, kultūra un nacionālā identitāte, kultūra un
ekonomika, kultūra un teritoriālā attīstība, kultūra un izglītība), iesaistot plašu valsts,
pašvaldību un nevalstisko organizāciju loku, kā arī privātos uzņēmējus. Vadlīniju projekta
apspriešana notikusi visos Latvijas reģionos un kultūras nozaru padomēs, kā arī pirmajā
Latvijas kultūras darbinieku forumā „Kultūras tradīcijas un attīstība – nacionāla valsts”.

II. Kultūra 21.gadsimta sākumā
2.1.Kultūras definīcija un misija 21.gadsimtā
Pasaulē sastopamas dažādas izpratnes par to, kas ir kultūra. Definējot kultūru Latvijā
un iezīmējot to kultūras lauku, par kuru rūpes būtu jāuzņemas valstij, Valsts kultūrpolitikas
vadlīnijas akceptē Pasaules kultūras konferencē (Meksika, 1982) pieņemto definīciju, kas tiek
lietota visos nozīmīgākajos starptautiskajos kultūrpolitikas dokumentos, t.sk. ANO Kultūras
un attīstības komisijas ziņojumā „Mūsu radošā daudzveidība” (1995). Šo kultūras definīciju ir
atbalstījušas 190 pasaules valstis, 2003.gadā pieņemot UNESCO Vispārējo deklarāciju par
kultūras daudzveidību. Balstoties uz šo deklarāciju, ir izstrādāta arī 2005.gadā UNESCO
Ģenerālajā asamblejā pieņemtā Konvencija par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību
un veicināšanu.
KULTŪRA šī jēdziena visplašākajā nozīmē ir visu to īpašo garīgo, materiālo,
intelektuālo un emocionālo īpašību kopums, kas piemīt kādai sabiedrībai vai sociālai grupai,
un līdzās mākslai un literatūrai ietver sevī arī dzīves un līdzāspastāvēšanas veidus, vērtību
sistēmas, tradīcijas un uzskatus.
Valsts kultūrpolitikas vadlīnijās ir svarīgi ieraudzīt kultūru visās tās izpausmēs: gan kā
dzīves un līdzāspastāvēšanas veidu, kopienas identitātes stiprinātāju, gan kā attīstības
instrumentu un resursu, gan arī kā vērtību pašai par sevi un attīstības mērķi.
Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006. – 2015.gadam „Nacionāla valsts”
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1.zīmējums
Kultūras loma indivīda, sabiedrības un valsts izaugsmē

Kultūras loma indivīda, sabiedrības un valsts izaugsmē izpaužas trejādi:
Līdzāspastāvēšanas
veids un kopienas
identitātes pamats

Kultūra kā dzīves un
līdzāspastāvēšanas veids ir
ikvienas kopienas
pašidentifikācijas pamats, kurā
akumulēta gadu tūkstošos
uzkrātā sociālā pieredze, kas,
strukturēta noteiktā vērtību
sistēmā, tiek saglabāta,
pārmantota un modificēta,
mainoties vēsturiskajai
situācijai.
Kultūra ir ikviena cilvēka
galvenais sociālais un garīgais
orientieris, kas palīdz veidoties
patības apziņai un rast atbildes
uz mūžsenajiem jautājumiem
„kas es esmu?”, „no kurienes
esmu cēlies?, „kādu dzīves ceļu
gājuši mani senči, un kādu ceļu
izvēlēties man pašam?”.
Globalizācijas laikmetā kultūra
palīdz veidot izpratni par citu
kopienu kultūras identitāti kā
vērtību. Apzinoties nāciju
kultūras daudzveidību un
kopīgo vispārcilvēcisko
pamatu, ir svarīgi attīstīt
globālās ētikas vērtības, kurās
balstīts starpkultūru dialogs
mūsu gadsimtā.
Īpaši mazām nācijām kultūra
21.gadsimtā ir galvenais to
identitātes pastāvēšanas
garants.

Attīstības
līdzeklis un r e s u r s s

Kultūra ir neierobežots attīstības
resurss un virzītājspēks, kas gan
tiešā, gan arī netiešā veidā
ietekmē visas nozares.
Pastāv atgriezeniskā saikne starp
kultūru un sabiedrības attīstību:
ekonomikas procesi vienīgi ciešā
mijiedarbē ar kultūru spēj
nodrošināt augstu dzīves kvalitāti.
Kultūra kā radošuma avots un
radošo spēju izkopšanas galvenais
līdzeklis ir priekšnoteikums jaunu
ideju dzimšanai, kas ir pamatā
jebkurām inovācijām. Kultūras,
izglītības un tautsaimniecības
nozaru sinerģijā attīstās uz
zināšanām balstītā ekonomika.
Kultūras resursiem ir raksturīga
ilgtspēja – to vērtība gadu gaitā
pieaug un uzlabo nākamo paaudžu
dzīves vides kvalitāti.
Kultūra ne tikai sociāli saliedē
sabiedrību, bet arī izglīto,
bagātinot mūžizglītības procesu ar
jaunām un neformālām personības
pilnveidošanās iespējām.
Kultūra 21. gadsimtā iegūst jaunu,
stratēģiski svarīgu vietu politikā:
tā tiek integrēta gan valstu
nacionālajos attīstības plānos, gan
reģionālajās attīstības stratēģijās,
veidojot stratēģiskas alianses ar
citu nozaru un pārnozaru politikas
jomām.

Attīstības mērķis
un vērtība pati par sevi

Kultūra kā vērtība pati
par sevi ir indivīda radošo
un māksliniecisko
impulsu un spēju
pašizpausme,
nepārtraukts jaunu
vērtību radīšanas process,
kurā to radītājs tiecas uz
izcilību un kvalitāti.
Šajā aspektā kultūra
parādās kā īpaša cilvēka
darbības nozare, kuras
redzamākā izpausme ir
māksla.
Kultūra pāri laikmetiem
nodrošina cilvēces
garīgās attīstības un
pieredzes nepārtrauktību.
Kultūra kā humāno un
estētisko vērtību
veidotāja un glabātāja
piešķir jēgu cilvēka
eksistencei, veicinot tās
atklāšanos radošā
daudzveidībā.
Vērtējot kultūras lomu
valsts un kopienas dzīvē,
ir svarīgi neaprobežoties
ar tās pielietojamības
mērauklu, bet gan
veicināt radošās darbības
daudzveidību, ikviena
indivīda radošā
potenciāla attīstību un
līdzdalību kultūras
procesos.

2.2. Galvenie ārējās vides ietekmes faktori un izaicinājumi kultūrai un kultūrpolitikai
Latvija, jo īpaši pēc pievienošanās NATO un ES, ir kļuvusi par globālā procesa
dalībnieci, kuru būtiski ietekmē pasaulē un Eiropā notiekošais un kurai ir pienākums un
atbildība iesaistīties pārrobežu politikas veidošanā. Šāds skatījums ir būtisks arī
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kultūrpolitikas aspektā, tādēļ ir svarīgi apzināties galvenos faktorus un attīstības tendences,
kas nosaka procesus mūsdienu sabiedrībā un kultūrā gan globālā, gan vietējā mērogā, meklēt
savu pieeju un atbildes uz tām ekonomiskās, politiskās un kultūras dzīves pārmaiņām, kas
skārušas ne tikai Latviju, bet arī Eiropu un pasauli.
2.2.1.Globalizācijas process
Ietekmes faktori:
-

globālais tirgus, kurā dominē un kuru nosaka transnacionālās korporācijas;

-

migrācijas procesu pieaugums un multietniskas sabiedrības veidošanās visā
pasaulē. Nespēja pieņemt atšķirīgo kultūras daudzveidībā un tolerances trūkums
pret citādo izraisa konfliktus un sociālās krīzes, kā arī rada labvēlīgu augsni
etniskās pretenzijās sakņotām vardarbības formām;

-

globālā politika, pasaules valstu savstarpējās ietekmes un starptautiskās sadarbības
saišu pieaugums aizvien spēcīgāk iespaido ikvienas atsevišķas valsts iekšpolitikas
veidošanu.
Ietekme uz kultūru:
-

kultūras industriju transnacionālās korporācijas valda globālajā kultūras preču un
pakalpojumu tirgū, pārpludinot to ar pārnacionālu masu komerckultūru un
uzspiežot patērētājsabiedrības vērtības un ideālus. Tas veicina kultūras unifikāciju
un vērtību sistēmas deformāciju, apdraud nacionālo kultūru daudzveidību, īpaši
mazo nāciju un etnisko kopienu kultūras un valodas savdabības saglabāšanos;

-

multikulturālisms kļūst par ikdienas realitāti, migrācijas rezultātā pasaulē
pastiprinās kultūru saplūšana un hibrīdkultūru formu veidošanās. Aizvien biežāk
ikdienā nākas sastapties ar multikulturālisma izpausmēm un vērtību plurālismu;

-

indivīdu brīvas pārvietošanās iespēju paplašināšanās un kultūru saplūšana izraisa
tradicionālo identitāšu krīzi un to nozīmes pārvērtēšanu kā atsevišķu indivīdu, tā
kopienu līmenī. Mūsdienu indivīda identitāte kļūst izteikti individuāla un
plurālistiska: daudzu globālu un lokālu faktoru iespaidā veidojas identitāšu
savijums, ko nosaka ne tik daudz tradīcijas, cik indivīda brīva izvēle piederēt ne
tikai vienai, bet vairākām kopienām. Vienota kopienas identitāte aizvien vairāk
zaudē savu nozīmi;

-

21.gadsimts, iespējams, būs nopietns pārbaudījums nacionālo valstu pastāvēšanai.
Tā kā lokālās kultūras, politiskās varas un ekonomikas robežas bieži nesakrīt, šo
trīs elementu kopsakarība vairs neraksturo nacionālas valsts būtību. Meklējot
mūsdienīgas nācijas un valsts identitāti, saasinās nepieciešamība noteikt tās
kopējās laikmetīgās nacionālās vērtības, uz kurām turpmāk balstāma nācijas
dzīvotspēja. Mūsdienu demokrātijās tiek iedzīvināts tāds nacionālas valsts
modelis, kura pamatu veido “nācija, kas atzīst un kopj kultūras identitāšu
daudzveidību un apzinās sevi kā pilsonisku sabiedrību, ko balsta visiem kopīgas
vērtības”;

-

pieaug starpvaldību organizāciju, jo sevišķi UNESCO, loma kultūras jautājumu
aktualizēšanā, ko pēdējos gados apliecina vairākas starptautisku tiesību aktu
iniciatīvas kultūras jomā (2003.gadā pieņemta starptautiskā Konvencija par
nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, 2005.gadā - Konvencija par kultūras
izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu). Šobrīd aktīvu darbu

Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006. – 2015.gadam „Nacionāla valsts”

8
autortiesību un blakustiesību aizsardzības pilnveidošanā veic Pasaules intelektuālā
īpašuma organizācija (WIPO), kas cenšas rast risinājumu tehnoloģiskās attīstības
un interneta vides izaicinājumiem. Pieaug arī pilsētu un to sadarbības tīklu loma
kopējas kultūrpolitikas, pilsētu attīstības plānošanas un starppilsētu kopīgu
kultūras norišu organizēšanā.
Kultūrpolitikas uzdevumi ir:
-

pretsvarā globālā tirgus spiedienam stiprināt nacionālo kultūras tirgu un radošo
industriju, veicināt to lomu valsts konkurētspējas celšanā, apzinoties un saglabājot
kultūras preču un pakalpojumu divējādo dabu – uzsverot to, ka līdzās komerciālai
vērtībai kultūras produktiem piemīt ekonomiskos rādītājos neizsakāma
nemateriāla, simboliska vērtība – kultūras identitātes nesēja;

-

izvērtēt nacionālās kultūras atvērtību paplašinātai kultūru komunikācijai un
apmaiņai un atrast līdzekļus, kā nodrošināt atvērtību pasaules kultūras
daudzveidības piedāvājumam, reizē saglabājot savu identitāti un savdabību
unifikācijas un globalizācijas procesos. Īpašs izaicinājums tas ir mazām
nacionālām valstīm, kas līdztekus domāšanas un izpausmju plurālisma
veicināšanai sabiedrībā vēlas saglabāt nacionālās kultūras savdabību un garīgās
saites;

-

sekmēt Latvijas ieguldījumu starptautiskās kultūras sadarbības veicināšanā, aktīvi
līdzdarbojoties starptautiskās kultūrpolitikas veidošanā, vienlaikus nodrošinot
nacionālo interešu aizstāvību starptautiskās diskusijās.

2.2.2. Jauno tehnoloģiju attīstība un informācijas sabiedrība
Informācijas sabiedrība ir viena no globalizācijas spilgtākajām izpausmēm un
veidotājām, kuru raksturo informācijas pārbagātība, informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju pieaugošā loma valsts un ikviena indivīda izaugsmē, kā arī plašsaziņas līdzekļu
izšķirošā ietekme uz vērtību sistēmas un dzīves stila veidošanos un izmaiņām sabiedrībā.
Informācijas sabiedrības un mediju pakalpojumu, informācijas tīklu un ierīču digitālā
konverģence kļūst par ikdienas parādību.
Ietekmes faktori:
-

strauja IKT attīstība, kas veicina jaunu informācijas izplatīšanas, ieguves un
komunikācijas veidu un līdzekļu attīstību;

-

globālais tīmeklis, “virtuālā realitāte”, kas arvien lielākam ļaužu skaitam kļūst par
nozīmīgu dzīves un darbības telpu, kurā cilvēki pavada aizvien lielāku savas
dzīves laiku;

-

pieaug audiovizuālā un mediju sektora loma sabiedrības informācijas un sociālo
vajadzību nodrošināšanā.
Ietekme uz kultūru:
-

Tradicionālais saturs (piemēram, filmas, videoieraksti, mūzika) kļūst pieejams
digitālā formātā, un tiek veidoti jauni digitāli pakalpojumu veidi (piemēram,
interaktīvā programmatūra). IKT ieviešana kultūras nozarēs paver jaunas iespējas
kultūras resursu pieejamības paplašināšanai, kā arī piedāvā jaunus līdzekļus
jaunradei, jaunu kultūras produktu un pakalpojumu attīstībai, palīdzot kultūras
procesos iesaistīt jaunas mērķauditorijas, it īpaši jauniešus;

-

globālais tīmeklis attīsta jaunas sociālās un starpkultūru saziņas formas;

-

informācijas sabiedrība veicina individualizācijas procesus, kopēju vērtību un
tradīciju lomas samazināšanos sabiedrībā;
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-

informācijas pārsātinājums ne vienmēr dara cilvēkus zinošākus un humānākus.
Plašsaziņas līdzekļos un publiskajā telpā dominējošā reklāmiskā gaisotne
nemanāmi, bet mērķtiecīgi veido patērētājsabiedrību ar tai raksturīgo materiālo
vērtību dominanti un tiekšanos pēc unificētiem dzīves standartiem. Informatīvās
telpas piesātinātība ar vardarbību un negatīvismu degradē kultūrvidi, it īpaši
kropļojot bērnu un jauniešu personības humānu attīstību;

-

informācijas laikmetam raksturīgais fragmentārisms un laika trūkums ietekmē gan
mūslaiku kultūras saturu, gan kultūras patērēšanas tradīcijas un paradumus.
Sērfošana globālajā tīmeklī aizvien lielākai sabiedrības daļai nomaina grāmatu
lasīšanas tradīcijas un tiešu līdzdalību kultūras norisēs.
Kultūrpolitikas uzdevumi ir:
-

izmantot IKT iespējas kultūras pieejamības veicināšanai, kultūras daudzveidīgai
klātbūtnei globālajā tīmeklī, gan sekmējot kultūras mantojuma vērtību saglabāšanu
un izplatīšanu (uzkrāto resursu digitalizācija), gan arī veicinot jaunu kultūras
produktu un pakalpojumu radīšanu;

-

veicināt informācijas sabiedrības pārtapšanu par zināšanu sabiedrību: tuvināt
kultūras un izglītības nozares, pilnveidot izglītības sistēmu, lai tā attīstītu
informācijas izmantošanas un izvērtēšanas prasmes (palīdzētu izvēlēties
orientierus un līdzekļus kā ētisko pamatvērtību, tā nacionālo kultūras vērtību
uzturēšanai, veidot kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūrvidi);

-

plašāk un mērķtiecīgāk izmantot internetu un citus plašsaziņas līdzekļus bērnu un
jauniešu vērtību orientācijas veidošanai;

-

plašāk pielietojot IKT, attīstīt jaunus komunikācijas un sadarbības veidus kultūras
un kultūrpolitikas jomā.

2.2.3. Eiropas paplašināšanās
Lai arī Eiropas Savienība sākotnēji veidota kā ekonomiska valstu savienība, tās
uzmanības lokā pēc 1992. gada nonāca arī kultūra. Kultūras iekļaušana Eiropas Kopienas
dibināšanas līgumā skaidrojama ar straujo kultūras industriju ekonomiskās nozīmes
pieaugumu un nepieciešamību rūpēties par Eiropas identitātes saglabāšanu pieaugošas
globalizācijas apstākļos.
Eiropas Savienības moto - „vienoti daudzveidībā” – pauž Eiropas Savienības vēlmi
saglabāt tās bagāto kultūras un valodu daudzveidību un pamato ikvienas dalībvalsts
pienākumu rūpēties par savas kultūras un valodas savdabības saglabāšanu un attīstību.
Kopš 1993. gada Eiropas Savienība sarunās ar Pasaules Tirdzniecības organizāciju
konsekventi aizstāv tā saucamo „kultūras izņēmuma principu”, kas ļauj valstīm iejaukties
kultūras tirgus regulēšanā, ja tas nepieciešams kultūras daudzveidības un kultūras mantojuma
saglabāšanai.
Ietekmes faktori:
-

lielāka drošība, jauni finanšu avoti attīstībai un straujākas attīstības iespējas;

-

iedzīvotāju brīva kustība, jauni sadarbības partneri;

-

plašāks tirgus un lielāka konkurence;

-

ES vienotā politika, normatīvo dokumentu reglamentācija, Lisabonas stratēģijas
iekļaušana nacionālajās attīstības politikās.
Ietekme uz kultūru:
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-

veicināta piederības apziņa Eiropas kopīgajam kultūras mantojumam un
eiropeiskajai identitātei;

-

lielākas mobilitātes un kultūras sadarbības, t.sk. kopprodukciju iespējas, kopēji
informācijas un sadarbības tīkli (LAB, Minerva u.c.);

-

plašāks kultūras produktu un pakalpojumu, t.sk. kultūras tūrisma, tirgus;

-

vieglāka pieeja daudzveidīgiem kultūras produktiem;

-

iespēja piesaistīt ES fondu, t.sk. struktūrfondu finansējumu kultūrai;

-

konkurences nosacītas augstākas kvalitātes prasības nacionālajiem kultūras
produktiem un pakalpojumiem.
Kultūrpolitikas uzdevumi ir:
-

nostiprināt nacionālo identitāti un latviešu valodas pozīcijas publiskajā telpā, celt
nacionālās kultūras izcilību un konkurētspēju, un līdz ar to – stiprināt ES kultūru
daudzveidību un konkurētspēju pasaulē, tādējādi pastiprinot kultūras ieguldījumu
Lisabonas stratēģijas īstenošanā;

-

attīstīt ciešāku sadarbību ES līmenī, iesaistīties starptautiskajos kultūras
informācijas tīklojumos, lai gūtu jaunus iespaidus un impulsus radošam darbam;

-

iesaistīties ES lēmumu sagatavošanas procesā un ietekmēt tos Latvijas
nacionālajām interesēm par labu; atbalstīt ES dalībvalstu kultūras kopienas
centienus palielināt kultūras nozīmi ES kopējā politikā, t.sk. palielināt kultūras
ietekmi uz ES ekonomisko un sociālo politiku;

-

piedalīties ES programmās, piesaistīt un efektīvi apgūt struktūrfondu finansējumu
kultūrai;

-

uzņemties atbildību un kļūt par donorvalsti mazāk attīstītajām valstīm ārpus ES.

2.2.4. Latvijas sociālekonomiskā un politiskā vide
Papildus jau minētajiem globālajiem un Eiropas faktoriem Latvijā kultūrpolitikai ir
jārēķinās arī ar vietējās vides nosacījumiem.
Ietekmes faktori:
-

mazs vietējais tirgus un zema iedzīvotāju pirktspēja;

-

ierobežoti valsts attīstības resursi, kā rezultātā par Latvijas attīstības galveno
bagātību izvirzās cilvēka zināšanas un radošais potenciāls;

-

sabiedrības noslāņošanās, lielas iedzīvotāju daļas zemais dzīves līmenis;

-

atšķirību palielināšanās dzīves kvalitātes un labklājības līmeņa ziņā starp Rīgu un
lielajām pilsētām, no vienas puses, un ekonomiski vājāk attīstītiem reģioniem, no
otras puses;

-

iedzīvotāju skaita samazināšanās, sabiedrības novecošanās, negatīva demogrāfiskā
prognoze;

-

darbaspējīgo iedzīvotāju migrēšana no laukiem uz pilsētām un no Latvijas uz
ārzemēm labāka atalgojuma un augstāka dzīves līmeņa meklējumos;

-

multikulturāla sabiedrība – pētījumi liecina, ka pēdējo piecpadsmit gadu laikā
sabiedrības etniskā struktūra Latvijā ir kļuvusi ievērojami sarežģītāka. Līdz ar
sabiedrības integrācijas idejas nostiprināšanos Latvijas sabiedriskajā dzīvē
vērojama dinamiska etnisko grupu attīstība un iekšējā konsolidācija. Lielākās
etniskās grupas ir pievērsušas uzmanību sava etniskuma stiprināšanai. Tajā pašā
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laikā, pieaugot interesei par savu etnisko identitāti, mazākumtautību vidū par
vērtību nav kļuvusi nacionālā identitāte (daudzi Krievijas pilsoņi, dzīvodami
Latvijā, nevēlas integrēties un turpina dzīvot citas valsts informācijas telpā).
Latvijas sabiedrību vienojošās vērtības nav apzinātas, bet bez to klātbūtnes valsts
riskē palikt etnisko atšķirību izraisīto pretrunu spriedzē;
- politiskās dzīves mainība, pēctecības trūkums politikas īstenošanā.
Ietekme uz kultūru:
-

pārejot uz zinātņietilpīgu ekonomiku un pieaugot cilvēkresursu nozīmei, pieaug
kultūras kā cilvēka radošā potenciāla veidotājas loma valsts sociālekonomiskajā
attīstībā;

-

kaut arī sabiedrībā saglabājas interese par kultūru un relatīvi augsta līdzdalība
kultūras dzīvē, kultūras pasākumu apmeklētāju auditorijai ir tendence
samazināties. Kultūras preču un pakalpojumu piedāvātājiem jārēķinās ar daudz
lielāku konkurenci, ko ietekmē gan plašsaziņas līdzekļu (t.sk. interneta) nozīmes
pieaugums, gan arī daudzveidīgākas brīvā laika pavadīšanas iespējas (ceļošana,
izklaide u.tml.). Strauji mainās kultūras patērēšanas paradumi. Veidojas plaisa
kultūras vērtību orientācijā starp paaudzēm. Jaunatnei ir atšķirīgas intereses un
kultūras vajadzības, kas veidojušās globalizācijas un informācijas sabiedrības
iespaidā un kuras spēcīgāk ietekmējušas patērētājsabiedrības vērtības. Jaunās
paaudzes valodas vidē pastiprinās angļu valodas ietekme;

-

palielinās atšķirības kultūras pakalpojumu pieejamībā reģionālā aspektā.
Administratīvi teritoriālās un reģionālās reformas kavēšanās apgrūtina reģionālās
kultūrpolitikas izstrādi un īstenošanu Latvijā, kā arī kultūras decentralizācijas
principa ievērošanu praksē. Līdzsvarotu kultūrvides attīstību ietekmē pašvaldību
finansiālās iespējas, kas Latvijā ir ļoti dažādas. Īpaši smaga situācija ir atsevišķos
pierobežu un Latgales rajonos. Būtiska loma ir arī katras konkrētās pašvaldības
vadītāja iniciatīvai, attieksmei un izpratnei par kultūras nozīmi kopienas dzīvē un
lokālpatriotisma veicināšanā;

-

mazinās kultūras un kultūrizglītības pakalpojumu pieejamība mazāk
nodrošinātajiem sabiedrības slāņiem. Šajā kategorijā, kuras lielu daļu veido
pensionāri, ietilpst agrāk ļoti aktīvi kultūras patērētāji, kuri spiesti no tās atteikties
materiālu apsvērumu dēļ.

Kultūrpolitikas uzdevumi ir:
-

saglabāt un palielināt kultūras produktu un pakalpojumu lietotāju auditoriju;

-

mazināt sociālās un reģionālās atšķirības dzīves kvalitātē un kultūras pieejamībā;

-

veidot vienotu kultūrtelpu, kuras centrā ir nacionālas vērtības, kas saliedē
sabiedrību;

-

veicināt sabiedrības aktivitāti un pašorganizēšanos;

-

veicināt pāreju no darbietilpīgas ekonomikas uz zināšanu ietilpīgu ekonomiku,
ieguldot cilvēku resursu attīstībā, veidot saikni starp kultūras nozarēm un
inovācijas politiku, nodrošinot pilnvērtīgu kultūras radošā potenciāla izmantošanu
nacionālās inovāciju kapacitātes palielināšanā;

-

apzināt un aktualizēt ekonomisko potenciālu, kas piemīt reģionālajai identitātei un
kultūras savdabībai saglabāt reģionālās kultūras atšķirības un lokālās tradīcijas.

Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006. – 2015.gadam „Nacionāla valsts”

12
2.2.5. Kultūrpolitikas aktuālie jautājumi un attīstības tendences pasaulē
Globalizācijas un internacionalizācijas procesi un to izraisītās problēmas ietekmē visas
valstis un rada arī līdzīgus izaicinājumus kultūrpolitikai, tādējādi būtiski palielinās citu valstu
pieredzes nozīme nacionālās kultūrpolitikas veidošanā.
Latvijai aktīvi iesaistoties starptautiskajos kultūrpolitikas procesos, ir svarīgi veidot
savu politiku saskaņā ar starptautiski aktuālām kultūrpolitikas nostādnēm, kas paredz:
-

saglabāt un attīstīt kultūras daudzveidību kā cilvēces kopējo mantojumu. Tas prasa
pretoties globālo procesu izraisītajām unifikācijas un nonivelēšanas tendencēm,
saglabājot un nostiprinot nacionālo un lokālo identitāti. Starptautiskās konvencijas
kultūras jomā, kurām pievienojusies arī Latvija, uzliek valstīm pienākumu rūpēties
par savu nacionālo kultūru gan sevis pašu dēļ (jo neviens cits to mūsu vietā
nedarīs), gan arī pasaules kopējā mantojuma dēļ;

-

veicināt starpkultūru dialogu un kultūras mobilitāti, veidot pārnacionālus
sadarbības tīklus, lai savstarpēji bagātinātos un risinātu kopīgas problēmas (kā,
piemēram, transnacionālo korporāciju darbības negatīvās ietekmes ierobežošanu);

-

novērtēt un atzīt kultūru kā daudzfunkcionālu (arī ekonomisku, sociālu, politisku
utt.) vērtību ar nozīmīgu attīstības potenciālu, kura dēļ tai ierādāma centrāla vieta
valsts attīstības politikā. Mūsdienās kultūrpolitika kļūst par starpsektorālu politiku,
par horizontālu dimensiju, kas caurvij visas citas politikas. Kultūras nozīmīguma
un ietekmes pamatošanā būtiska loma ir zinātniskai izpētei, pilnīgai statistikas datu
bāzei, procesa analītiskai novērtēšanai;

-

mērķtiecīgi izmantot kultūras daudzveidīgos līdzekļus ikviena sabiedrības locekļa
radošo spēju attīstīšanai, ņemot vērā radošuma izšķirošo nozīmi uz zināšanām
balstītas ekonomikas, it īpaši radošās industrijas, attīstībā un valsts konkurētspējas
celšanā;

-

attīstīt kultūrpārvaldības decentralizācijas procesu, arvien lielāku lomu piešķirot
subsidiaritātes principam un kultūrpolitikas veidošanai reģionālajā un vietējā
līmenī, kas atrodas tuvāk iedzīvotāju interesēm un kultūras vajadzībām.
Decentralizācija izpaužas arī kultūras NVO sektora nostiprināšanā, spēcīgas
pilsoniskās sabiedrības veidošanā, jo tā ir galvenā vērtību nesēja un veidotāja
mūsdienu demokrātiskā valstī;

-

attīstīt publisko un privāto partnerību kultūras atbalstam.

III. Situācijas raksturojums
3.1. Iepriekšējās kultūrpolitikas izvērtējums
Atjaunotās Latvijas valsts kultūrpolitiku noteikuši divi dokumenti: „Latvijas valsts
kultūrpolitikas pamatnostādnes” (apstiprinātas LR Saeimā 1995.gadā) un Nacionālā
programma „Kultūra (2000 – 2010) ” (akceptēta LR Ministru kabinetā 2001. gadā).
Kā nozīmīgs Latvijas kultūrpolitikas analīzes dokuments minams arī Latvijas
nacionālais ziņojums «Kultūrpolitika Latvijā», kas 1996. - 1997. gadā tapa Eiropas Padomes
Nacionālo ziņojumu programmas ietvaros un kuru papildina Eiropas Padomes ekspertu
grupas veikts Latvijas kultūrpolitikas izvērtējums un rekomendācijas tālākai attīstībai.
Latvija, veidojot savu nacionālas valsts kultūrpolitiku, ir vadījusies pēc
pamatnostādnēm un principiem, kas formulēti starptautiskajos kultūrpolitikas
pamatdokumentos Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006. – 2015.gadam „Nacionāla valsts”
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UNESCO ziņojumā “Mūsu radošā daudzveidība” (“Our creative diversity”, 1995), un Eiropas
Padomes ziņojumā “No atstumtības uzmanības centrā” ( “In from the Margins”, 1997).
Tāpat kā citviet Eiropā, aizvadītajā laika posmā Latvijas kultūrpolitika balstīta uz četriem
kultūrpolitikas pamatprincipiem:
-

kultūras identitātes saglabāšana un stiprināšana,

-

kultūras daudzveidības veicināšana,

-

jaunrades un radošo izpausmju atbalstīšana,

- kultūras pieejamības un indivīdu iespējas līdzdarboties kultūras dzīvē sekmēšana.
20. gadsimta deviņdesmito gadu vidū, kad Latvijas kultūru visspēcīgāk skāra inflācijas
radītais valsts budžeta finansējuma samazinājums, kā arī bija vērojams vislielākais kritums
kultūras pasākumu apmeklētībā, „Latvijas valsts kultūrpolitikas pamatnostādnēs” kā politikas
pamatuzdevums izvirzīts „nodrošināt Latvijas kultūras procesa nepārtrauktību, nepieļaut
pārrāvumus tā attīstībā un sargāt tā nacionālo savdabību”. Šī dokumenta misijas formulējumā
atspoguļojas pārejas posmam raksturīgās bažas par iespējamiem turpmākiem zaudējumiem,
kultūrai iekļaujoties tirgus regulētā tautsaimniecībā, tāpēc politikā akcentēta mantojuma un
kultūras procesa saglabāšanas funkcija.
Nacionālajā programmā „Kultūra (2000–2010)” savukārt iezīmējas pavērsiens uz
attīstību, tās mērķis ir – „veicināt kultūras attīstību un tās efektīvu iekļaušanos valsts sociāli
ekonomiskajā sistēmā”. Dokumentu veido 10 apakšprogrammas, kas strukturētas pēc KM
atbildībā esošo kultūras nozaru principa un iezīmē ilgtermiņa stratēģiju katrā atsevišķā nozarē.
Nacionālajā programmā „Kultūra” izvirzīti arī starpnozaru mērķi, tomēr nozaru strukturējums,
kā arī atbilstošu mehānismu un instrumentu (stratēģiskā plānošana, indikatoru un rezultatīvo
rādītāju) trūkums kavēja starpnozaru mērķu sasniegšanu un kultūrpolitikas aktīvu iesaisti
valsts attīstības kopējo politikas mērķu īstenošanā.
Nacionālās programmas „Kultūra” mērķu īstenošanu ierobežoja arī valdības lēmums
programmu īstenot Kultūras ministrijas budžeta ietvaros, liedzot līdzekļu jaunām iniciatīvām.
Lai arī, mainot valsts politikas plānošanas sistēmu valsts pārvaldē, nacionālās programmas kā
politikas dokumentu veids no tās tika svītrotas, Nacionālā programma „Kultūra” kā atsevišķu
nozaru ilgtermiņa stratēģijas dokuments, kura darbības laiks vēl nav beidzies, savu nozīmi
nav zaudējis (kā veiksmīgāk īstenotās var minēt bibliotēku un muzeju apakšprogrammas, kuru
rezultātus pozitīvi ietekmējusi nozares normatīvās bāzes sakārtošana un akreditācijas
ieviešana). Tomēr mūsdienu situācijā, kultūrpolitikai izejot ārpus šaurām nozari apkalpojošām
pozīcijām un pievēršoties visas sabiedrības attīstības interesēm, ir nepieciešams jauns
kultūrpolitikas uzstādījums, kura pamatā ir stratēģisko alianšu veidošana ar citiem sektoriem –
izglītību, ekonomiku, ārpolitiku, reģionālo politiku, sociālo politiku u.c.
Kultūras potenciāla efektīvu izmantošanu valsts kopējai attīstībai kavējusi arī valsts
lēmēj- un izpildinstitūcijās (tāpat kā lielā sabiedrības daļā) dziļi iesakņotais priekšstats par
kultūru kā sevī vērstu, patērējošu un cilvēka vitālās intereses neskarošu nozari. Šāda attieksme
raksturīga ne tikai Latvijā. Tomēr daudzu Eiropas valstu (Lielbritānija, Somija, Dānija, no
jaunajām ES valstīm – Slovēnija) pieredze liecina par spēju pārvarēt minēto psiholoģisko
stereotipu, izveidot un veiksmīgi īstenot ar valsts attīstības kopējiem mērķiem saistītu
kultūrpolitiku. Liela nozīme sabiedrības uzskatu maiņā ir kultūras sociālekonomiskā
potenciāla reālai attīstīšanai darbībā, ko pamato arī analītiski pētījumi un statistikas dati.
3.1.1. Tiesiskā bāze
Uzsākot 2006.gadu, kultūras jomu Latvijā regulēja 21 likums. Nozares tiesiskā
regulējuma efektivitāte nav vienlīdz augsta. Sekmīgi darbojas likumi kultūras mantojuma
jomā (muzeji, bibliotēkas un kultūras pieminekļu aizsardzība), savukārt iecerēto rezultātu
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nespēj nodrošināt Kultūras institūciju likums, kura pilnvērtīgai darbībai būtu nepieciešami
daudz lielāki finanšu līdzekļi.
Kultūras normatīvā bāze Latvijā ir saskaņota ar ES tiesību aktiem tajās nedaudzajās
jomās, kurās kultūra ES tiek regulēta - autortiesības, audiovizuālā joma, masu mediju darbība.
Vairāku pieņemto normatīvo aktu īstenošanu kavējis finanšu trūkums (piemēram, budžetā
ilgstoši netika iekļauti līdzekļi Autortiesību likumā paredzētās publiskā patapinājuma normas
ieviešanai). Atsevišķu likumu īstenošanu ierobežo nepietiekama izpildstruktūru un
izpildmehānismu kapacitāte (piemēram, pirātisma apkarošanai mūzikas un video tirgū).
Savukārt Rīgas vēsturiskā centra likuma pilnvērtīgai īstenošanai šķēršļus liek ekonomisko
interešu lobēšana.
3.1.2. Finansēšana
Finansējums kultūrai no valsts budžeta ir dinamiski audzis (skat. Pielikumā 13.
tabulu). 2004. gadā valsts budžeta izdevumi kultūrai veidoja 1,7 procentus (turpmāk tekstā %) no valsts kopbudžeta un 0,61 % no IKP.
Galvenais ieguvums kultūras finansēšanas jomā, kas ievērojami ietekmējis nozares
attīstību, bija jauna finanšu mehānisma – Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) izveide 1998.
gadā, kas pavēra iespēju ikvienam kultūras jomā strādājošam konkursa kārtībā gūt atbalstu
radošām idejām un projektiem. Jauni finanšu avoti kļuvuši pieejami arī sakarā ar iestāšanos
ES – ir pieejamas ES programmas un struktūrfondu finansējums. Kultūras projektus atbalsta
arī citi valsts fondi (piemēram, Sabiedrības integrācijas fonds) un programmas. Projektu
konkursus rīko atsevišķas pašvaldības (Rīgā, Ventspilī, Jelgavā u.c.).
Līdzās pozitīviem sasniegumiem konstatējami arī trūkumi:
-

nav mainīti novecojušie finansējuma sadales principi. Izšķirošais finansējuma
saņemšanā ir institūciju juridiskais (valsts iestādes) statuss, kas apgrūtina piekļuvi
budžeta līdzekļiem nereti efektīvāk un rezultatīvāk strādājošām nevalstiskām
institūcijām. Valsts budžeta līdzekļi pamatā tiek piešķirti institūciju darbības
nodrošināšanai, neizvirzot par primāru nosacījumu konkrētu rezultātu sasniegšanu.

-

efektīvu institūciju vidēja termiņa darbības stratēģiju plānošanu un īstenošanu
ierobežo valsts budžeta plānošana vienam gadam;

-

nav radīts mehānisms līdzekļu izmantošanas efektivitātes izvērtēšanai. Galvenokārt
vērtēta tiek kvantitāte, nevis kvalitāte;

-

nav noregulēts valsts budžeta mērķtiecīgs sadalījums kultūrpolitikas funkciju
īstenošanai starp KM un VKKF. Budžeta līdzekļu trūkums spiež ministriju
kultūrpolitiski nozīmīgiem nacionāla un starptautiska mēroga pasākumiem meklēt
finansējumu VKKF konkursā, pakļaujot riskam šo pasākumu īstenošanu;

-

salīdzinājumā ar citām ES valstīm kultūra Latvijā pamatā tiek finansēta no valsts
budžeta. Valsts līdzekļi veido ap 70% no valsts un pašvaldību kopējā finansējuma
kultūrai. Salīdzinoši nelielo pašvaldību finansējuma īpatsvaru nosaka pašvaldību
budžeta veidošanas mehānisms un nelīdzsvarotā reģionu attīstība;

-

kopumā maz izdevies piesaistīt kultūrai valsts investīciju līdzekļus (kultūras
finansējuma īpatsvaram kopējā Valsts investīciju programmā aizvadītajā dekādē ir
bijusi tendence samazināties);

-

nav izvērtēta valsts nodokļu politikas ietekme uz privātā finansējuma piesaisti
kultūrai;

-

nav attīstītas mecenātisma tradīcijas.
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3.1.3. Institucionālā struktūra un pārvaldība
Pozitīvi vērtējams fakts, ka lēmumu pieņemšanā un finanšu sadalē pieaugusi
sabiedrības loma (ekspertu, NVO iesaiste). Izveidotas un gandrīz visās kultūras nozarēs
darbojas konsultatīvās padomes, kurās iesaistīti dažādu nevalstisko un radošo profesionālo
organizāciju pārstāvji. Valsts līdzekļu sadale VKKF ir neatkarīgu nozaru ekspertu ziņā.
2005. gadā noslēgusies valsts kultūras institūciju juridiskā statusa nomaiņa no valsts
iestādes uz valsts aģentūru vai kapitālsabiedrību. Juridiskā statusa maiņai vajadzētu nākotnē
pozitīvi ietekmēt decentralizācijas procesu, kas līdz šim nebija būtiski skāris valsts atbildībā
esošo kultūras institūciju sistēmu, un pavērt iespējas institūciju lielākai patstāvībai un
iniciatīvai, kā arī brīvākai finanšu piesaistei un izmantošanai.
Paplašinās sadarbība ar pašvaldībām. Noslēgti līgumi par kultūras institūciju kopīgu
finansēšanu (ar Liepāju, Daugavpili, Rīgu, Valmieru), kā arī par kopīgi īstenojamiem
konkrētiem projektiem, piemēram, par jaunas akustiskās koncertzāles un laikmetīgās mākslas
muzeja celtniecību Rīgā, Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas izveidi Ventspilī.
Nevalstiskām organizācijām (Latvijas Literatūras centram, Latvijas Mūzikas
informācijas centram, Latvijas Jaunajam teātra institūtam) ir deleģētas funkcijas informācijas
izplatīšanai un Latvijas kultūras popularizēšanai starptautiskajā apritē.
KM politiku kavējis īstenot sadarbības trūkums ar IZM, EM, ĀM u.c. ministrijām.
Vājās sadarbības saites starp valsts pārvaldes institūcijām ir bijušas par iemeslu atsevišķu
kultūrpolitikas mērķu nesasniegšanai. Daļēji tas izskaidrojams ar nepietiekamo cilvēkresursu
kapacitāti un kvalitāti valsts pārvaldē kopumā.
Administratīvi teritoriālās un reģionālās reformas kavēšanās vilcina funkciju un
atbildības skaidru noteikšanu starp valsti un pašvaldībām kultūras jomā. Skaidri nav definēts
Rīgas kā Latvijas galvaspilsētas statuss un loma nacionālas nozīmes kultūras pasākumu
organizēšanā un kultūrpolitikas attīstībā kopumā.

3.1.4. Informatīvā un pētnieciskā bāze
KM pasūtītie pētījumi politikas pamatošanai ir bijuši rezultatīvi (sevišķi attiecībā uz
kultūras tautsaimniecisko nozīmīgumu), taču tie nav bijuši pietiekami salīdzinājumā ar
politikas veidošanas vajadzībām, turklāt pēdējos gados nesakārtotās valsts pētījumu
pasūtīšanas sistēmas un trūcīgo finanšu dēļ pētījumi apsīkuši.
Valstī trūkst speciālistu kultūras un kultūrpolitikas pētniecībā, nav akadēmiskas bāzes
pētījumu veikšanai un procesa novērošanai.
Vājš balsts politikas veidošanai ir nepietiekamā statistikas datu bāze, kurā trūkst
informācijas par svarīgiem kultūras jomas efektivitāti apliecinošiem rādītājiem, īpaši par
kultūras ietekmi uz kopējiem valsts attīstības procesiem, piemēram, ekonomiku, teritoriālo
attīstību, sociālo integrāciju. Šo datu trūkums savukārt apgrūtina kultūrpolitikas efektivitātes
izvērtēšanu.
Pirmās desmitgades kultūrpolitikas izvērtējums kopumā liek secināt, ka kultūrpolitikā
dominējusi esošās situācijas saglabāšanas pozīcija. Ņemot vērā budžeta iespējas, kas vienmēr
ir bijušas krietni mazākas nekā vajadzības, saglabājot esošo situāciju un neveicot neko
radikālāku, sabiedrība nav sajutusi būtiskas izmaiņas (to apliecina viedoklis, ka Latvijā nav
kultūrpolitikas).
Turpmākajā attīstības posmā nepieciešams konsekvents un neatgriezenisks pavērsiens
no izdzīvošanas (saglabāšanas) politikas uz attīstības politiku, meklējot jaunus attīstības
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avotus – ne tikai ārējus (finanšu palielinājums), bet arī iekšējus (sistēmas darbības
efektivitāte) - uzlabojot stratēģisko plānošanu un menedžmentu, optimizējot struktūras,
pārvarot domāšanas inerci un reformējot sastingušas tradīcijas, veidojot visas nozares
iesaistošu caurviju kultūrpolitiku.
3.2. Kultūras nozares situācijas raksturojums
Stiprās puses
 Latvijai ir bagāts kultūras mantojums – gan materiālais, gan nemateriālais, kas ir
arī starptautiski atzīts un novērtēts. Ir saglabāta lokālā daudzveidība un kultūras
identitāte, nostiprinātas latviešu valodas pozīcijas. Ir izveidots stabils tiesiskais
pamats mantojuma aizsardzībai un attīstībai, tā pozitīvā ietekme sevišķi manāma
bibliotēku un muzeju nozaru attīstībā. Muzeju un bibliotēku akreditācija ļauj
uzlabot mantojuma saglabāšanas un aktualizēšanas kvalitāti, tā iesaisti mūsdienīgā
apritē. Pieaug apmeklētāju skaits bibliotēkās, muzejos un arhīvos. Tiek uzlabota
infrastruktūra. Uzsākts vērienīgs kultūras institūciju informatizācijas un fondu
digitalizācijas projekts (“Gaismas tīkls” - VVBIS, VAIS, NMKK ).
 Attīstās nacionālā profesionālā māksla. Profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas
izglītība nodrošina speciālistu augstu kvalifikācijas līmeni, kas, piemēram, mūzikā
ļauj sekmīgi konkurēt starptautiskā līmenī. IKT iespaidā veidojas jaunas mākslas
formas un veidi (jaunie mediji, multimediāli mākslas produkti utt.). Līdz ar Valsts
Kultūrkapitāla fonda izveidi būtiski palielinājies atbalsts radošiem projektiem,
idejām, iniciatīvām. VKKF sniedz atbalstu arī radošiem braucieniem, kā arī
nodrošina mūža stipendijas.
 Sabiedrībā ir saglabājusies salīdzinoši liela interese par mākslu un kultūru, kā arī
aktīva līdzdalība amatiermākslā, kas tostarp veicina Dziesmu un deju svētku
tradīcijas saglabāšanos.









Ir saglabājusies samērā līdzsvarota kultūras infrastruktūra reģionos. Bagātākās
pašvaldības, kā arī tās, kurās ir izpratne un augsta kultūratbildība (Rīga, Ventspils,
Liepāja, Cēsis, Madona, Jelgava, Daugavpils u.c.), mērķtiecīgi un prasmīgi iegulda
līdzekļus kultūrā, gūstot pozitīvu sociālo un ekonomisko efektu.
Latvijas kultūra tiek novērtēta starptautiskā līmenī, ko apliecina Latvijas mākslas
un izpildītājmākslinieku starptautiskie panākumi. Palielinājusies mākslas produktu
un mākslinieku mobilitāte - Latvija regulāri piedalās nozīmīgākajos
starptautiskajos filmu, grāmatu un mūzikas tirgos, veidojas sadarbības tīkli ES
programmas “Kultūra 2000” projektos, festivālos u.c. Pateicoties LLC, LMIC,
NKC un LJTI darbībai, pasaulē sekmīgi tiek popularizēta Latvijas literatūra,
mūzika, filmas un teātris.
Aizvien aktīvāk, darbojoties sabiedrības labā, kultūras dzīves organizēšanā
iesaistās privātais sektors (kultūras un informācijas centrs K@2 Liepājas Karostā,
Pedvāles brīvdabas mākslas muzejs, jauno mediju kultūras centrs RIXC, Piļu un
muižu asociācija u.c.), kas nereti veiksmīgāk un labāk nekā valsts sektorā
nodarbinātie prot pielietot mūsdienīgas kultūras vadības metodes, piesaistīt
finansējumu saviem projektiem.
Kā perspektīvas tautsaimniecības nozares sāk attīstīties un nostiprināties kultūras
tūrisms un radošā industrija.
Uzlabojas kultūrvide, lielāka uzmanība un kontrole tiek pievērsta vides plānošanai,
līdzās kultūras pieminekļu atjaunošanai uzsākta arī jaunu, sabiedriski nozīmīgu
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arhitektūras objektu projektēšana un būvniecība ar kultūras funkcijām (projekts
„Jaunie „Trīs brāļi””).
 Nostiprinās un daudzveidīgāka kļūst starptautiskā sadarbība, sevišķi auglīgi
kontakti Latvijai izveidojušies ar Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm, kā arī ar
vairāku ES valstu kultūras pārstāvniecībām Latvijā (Lielbritānijas Padome,
Dānijas Kultūras institūts, Gētes institūts, Ziemeļu Ministru padomes birojs u.c.).
Vājās puses
 Valsts tiešā atbildībā ir pārāk liels daudzums kultūras institūciju.
 Kultūras infrastruktūras ievērojama daļa ir novecojusi un neatbilst mūsdienīgām
kultūras funkcijām, trūkst investīciju infrastruktūras atjaunošanai un uzlabošanai
(piemēram, pieminekļu glābšanas programmai pieejama tikai viena desmitā daļa
no nepieciešamā finansējuma).
 Lielākajai daļai kultūras iestāžu ir nepietiekams un/vai novecojis materiāli
tehniskais nodrošinājums, t.sk. arī IKT nodrošinājums.
 Kultūras jomā strādājošiem ir neadekvāti zems un profesionālajai kvalifikācijai
neatbilstošs atalgojums, kas veicina labāko speciālistu aiziešanu no nozares, līdz ar
to tiek zaudēti viņu profesionālajā izglītībā ieguldītie valsts līdzekļi.
 Lielai daļai kultūras darbinieku trūkst zināšanu un prasmju sekmīgai darbībai
tirgus ekonomikas apstākļos.
 Esošā kultūrizglītības sistēma ir šauri specializēta un nespēj elastīgi sekot
mainīgajām darba tirgus prasībām, nav attīstīta tālākizglītības un mūžizglītības
sistēma.
 Kultūras procesā vāji pārstāvēta kultūras un mākslas kritika, kā arī kultūras
pētniecība, līdz ar to netiek veikta kultūras procesa vispusīga analītiska
izvērtēšana, netiek uzturēti kultūras kvalitātes kritēriji, netiek pilnvērtīgi
nodrošināta vērtību un kultūras kompetences veidošanas funkcija sabiedrībā.
 Bērni un jaunieši nav bijuši kultūrpolitikas uzmanības centrā, trūkusi auglīga
sadarbība ar izglītības politikas veidotājiem vispārējās izglītības un mūžizglītības
perspektīvā.
 Nav pietiekami apzināts un pētīts kultūras sociālekonomiskais potenciāls, nav
izveidota valsts politika radošās industrijas attīstības veicināšanai.
 Pastāv nozīmīgas reģionālās atšķirības kultūras (sevišķi profesionālās) pieejamībā,
nav definēts minimālais „kultūras pakalpojumu grozs” - noteikta līmeņa
administratīvi teritoriālajam iedalījumam atbilstošais kultūras pakalpojumu
standarts.
 Kultūras pakalpojumu pieejamību ievērojamai sabiedrības daļai ierobežo
ekonomiskie faktori (zema pirktspēja), savukārt, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
problēmas kultūras pieejamībā rada piemērotas infrastruktūras trūkums.
 Kultūrai ir vājas pozīcijas mediju telpā, kuras noteicis gan ierobežotais
finansējums, gan izmaiņas vērtību sistēmā un kultūras kompetences samazināšanās
sabiedrībā, kā arī mediju telpā valdošie patērētājsabiedrības standarti. Nopietnas
konkurences trūkums periodisko kultūrizdevumu un mediju kultūras programmu
laukā neveicina arī informācijas kvalitāti.
 Profesionālajām radošajām organizācijām un NVO kultūras sektoram trūkst
līdzekļu darbības nodrošināšanai, kas neveicina to darbošanos sabiedrības labā un
līdz ar to kavē arī aktīvas pilsoniskās sabiedrības veidošanos.
Iespējas
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Saglabāt kultūras mantojumu un nacionālo identitāti ES un pasaules kultūru
daudzveidībā, t.sk. izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas kultūras
saglabāšanas un pieejamības uzlabošanai.
 Attīstīt kultūras un ekonomikas sakarus, ar valsts atbalstu veidot spēcīgu radošās
industrijas sektoru, veicināt jaunu inovatīvu kultūras produktu veidošanu.
Uzlabojot kultūras infrastruktūru, palielināt un dažādot kultūras resursu
sociālekonomisko ietekmi.
 Celt radošā cilvēka prestižu un pašapziņu, sekmējot izcilību, nodrošinot sociālās
garantijas, kvalifikācijas celšanas iespējas un adekvātu atalgojumu.
 Veikt reformas kultūrizglītības sistēmā, paplašinot kultūrizglītības lomu sabiedrībā
mūžizglītības kontekstā, veicinot zināšanu sabiedrības veidošanos.
 Novērst kultūras pakalpojumu pieejamības atšķirības reģionos, veicināt to
līdzsvarotu attīstību, kā arī paplašināt pasākumus kvalitatīvas kultūrvides
veidošanai visā Latvijā.
 Ar kultūras resursu palīdzību veicināt sabiedrības integrāciju un sociālo iekļautību.
 Veicināt starptautisko sadarbību un iesaistīties ES kultūrpolitikas veidošanā, ceļot
Latvijas starptautisko prestižu.
 Veidot mūsdienu situācijai atbilstošu efektīvu kultūrpārvaldību, kas balstīta uz
stratēģisko plānošanu un analīzi, zinātnisko un lietišķo pētījumu rezultātiem.
Draudi
 Popkultūras ekspansijai turpinoties, kultūras vērtību daudzveidība būs vajadzīga
arvien mazākam cilvēku skaitam, dominēs patērētājsabiedrības vērtības.
 Kultūras norises koncentrēsies tikai Rīgā un reģionu centros.
 Kultūra pastāvēs kā noslēgts, sevi atražojošs sektors bez vērā ņemamas ietekmes
uz sabiedrības attīstību.
 Turpināsies kultūras infrastruktūras novecošanās, degradēsies kultūrvide.
 Neefektīvi tiks izlietoti līdzekļi kultūrizglītībā, kavējot radošo spēju vispusīgu
attīstību.
 Nepalielinot atalgojumu kultūras nozarē strādājošiem, kvalificēti darbinieki
aizplūdīs no kultūras sektora, pasliktināsies kultūras pakalpojumu kvalitāte.
3.3. Problēmas, kuru risināšanai nepieciešami uzlabojumi politikas veidošanā un
kultūras pārvaldībā
Izvērtējot situāciju kultūras nozares attīstībā aizvadītajos desmit gados, ir identificētas
galvenās problēmas, kuru risināšanai nepieciešami uzlabojumi politikas veidošanā un kultūras
pārvaldībā, un tās ir:
-

stratēģiskās plānošanas trūkums un konkrētu mehānismu trūkums stratēģisko
mērķu sasniegšanai;

-

šauri nozariska pieeja kultūrpolitikas veidošanā, kultūras dimensijas trūkums citu
nozaru politikās un valsts attīstības politikā kopumā;

-

trūkumi kultūras finansēšanas sistēmā, kas bremzējuši kultūras institūciju
aktivitāti, traucējuši saskaņot darbības stratēģisko plānošanu ar tās īstenošanai
nepieciešamajiem finanšu resursiem, kā arī ierobežojuši jaunu politikas iniciatīvu
īstenošanas iespējas;
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-

vāji īstenots subsidiaritātes princips, nepietiekami deleģētas funkcijas kultūras
institūcijām, pašvaldībām un nevalstiskajam sektoram;

-

nepietiekami iesaistīti sadarbības partneri kultūrpolitikas mērķu īstenošanā, t.sk.
citas valsts pārvaldes iestādes (IZM, EM, ĀM u.c.), pašvaldības un NVO. Nav
attīstīta publiskā un privātā partnerība;

-

nepietiekama cilvēkresursu kapacitāte (zināšanu trūkums kultūras vadībā, zems
atalgojums, motivācijas trūkums, zems profesijas vērtējums), nepietiekami
nodrošināts tālākizglītības un mūžizglītības iespēju piedāvājums;

-

kultūras nozares zemais prestižs valsts kopējā attīstības politikā, izpratnes trūkums
lēmumu pieņēmējos par kultūras potenciāla iespējām valsts sociāli ekonomiskās
attīstības veicināšanā;

-

prioritāšu hierarhijas trūkums, kā arī nepietiekami konsekventa pēctecība
kultūrpolitikas īstenošanā, mainoties politiskajai varai;

-

aizkavējusies administratīvi teritoriālā un reģionālā reforma, kas savukārt kavē
izveidot precīzu atbildības sadalījumu starp valsti un pašvaldībām kultūras jomā;

-

nepietiekama datu un pētnieciskā bāze politikas veidošanai un izvērtēšanai, kas
kavē izveidot pārliecinošu, analīzē balstītu argumentāciju (pamatojumu) kultūras
stratēģiski nozīmīgākai vietai valsts attīstības politikā.

IV. Jaunie akcenti kultūrpolitikā un kultūrpolitikas principi
4.1. Kultūrpolitikas nozaru galvenās grupas un starpnozaru jautājumi
Atsevišķu kultūras nozaru attīstības stratēģiju nosaka Nacionālā programma „Kultūra”
(2000.-2010.), tās pārskatīšana un pilnveidošana ir nepieciešama, ņemot vērā jaunos valsts
kultūrpolitikas akcentus un stratēģiskos mērķus. Vadlīnijas rosina uz integrētāku pieeju
kultūrpolitikas plānošanā un īstenošanā, veidojot saskaņotu valsts politiku šādās nozaru
grupās (skat. arī 2. zīmējumu):
 Māksla un literatūra, kas aptver radošās darbības atbalstīšanu un tās produktu
pieejamības veicināšanu:



- skatuves jeb izpildītājmākslās (mūzika, teātris, opera, balets, deja, cirks u.c.);
- vizuālajās un digitālajās mākslās;
- arhitektūrā;
- dizainā;
- literatūrā.
Kultūras mantojums, kas aptver kultūras vērtību saglabāšanu, aizsardzību, izpēti,
pārmantošanu, aktualizēšanu un to pieejamības veicināšanu:
-

nemateriālā kultūras mantojuma jomā, kas ietver sevī mutvārdu tradīcijas un
izpausmes, ieskaitot valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju, spēles
mākslas, sociālās prakses, rituālus un svētku pasākumus, zināšanas un prakses
saistībā ar dabu un visumu, tradicionālās amatniecības prasmes, kā arī
instrumentus, priekšmetus, artefaktus un kultūras telpas, kas ar šīm praksēm
saistītas,

-

materiālā kultūras mantojuma jomā, ko veido kustamais mantojums, t.sk.
arhīvos, muzejos bibliotēkās, zinātniskajos institūtos, kā arī privātajās un
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iestāžu kolekcijās uzkrātās vērtības, un nekustamais mantojums – kultūras
pieminekļi un kultūrvēsturiskas vietas.
Audiovizuālās nozares un mediji, kas, neiespaidojot mediju neatkarību un
plurālismu, veido atbalsta mehānismus kultūras satura veidošanai šādās jomās:
-

audio, audiovizuālie un jaunie mediji, t.sk. mūzikas ieraksti, kino, radio, TV,
video u.c.,

-

izdevējdarbība, t.sk. grāmatas, laikraksti, periodiskie un enciklopēdiskie
izdevumi, it īpaši kultūrizdevumi.
Lai sasniegtu 2006.-2015. gadam noteiktos kultūrpolitikas stratēģiskos mērķus,
kultūrpolitikas īstenošanas stratēģijā akcenti likti uz starpnozaru jeb horizontālajiem
jautājumiem, kas paplašina katras iepriekšminētās kultūras nozares funkcijas un darbības
lauku, iekļaujot tās plašākā kontekstā, lai mijiedarbē ar citām nozarēm un politiku jomām
veicinātu kopējo valsts, sabiedrības un indivīda attīstību:
-

kultūrizglītība;
bērnu un jauniešu kultūrpolitika;
radošā un kultūras industrija, t.sk. mazie un mikro kultūras biznesi;
kultūras tūrisms;
reģionālā kultūrpolitika;
ārējā kultūrpolitika;
kultūrvide un kultūras infrastruktūra;
kultūra sabiedrības līdzdalības un integrācijas veicināšanai;
kultūras pētniecība un kritika;
intelektuālā īpašuma aizsardzība kultūras un radošo industriju jomā.
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2.zīmējums
Kultūrpolitikas struktūra
Kultūrizglītība

Kultūras
pētniecība
un kritika

Kultūras
tūrisms

Radošā/kultūras
industrija

STARPNOZARU
Reģionālā
kultūrpolitika

Bērnu un jauniešu
kultūrpolitika

Intelektuālā
īpašuma
aizsardzība

JAUTĀJUMI
Ārējā
kultūrpolitika

Kultūra sabiedr ības
integrācijai
un līdzdalībai

GALVENĀS KULTŪRPOLITIKAS NOZARU GRUPAS

MĀKSLA UN
LITERATŪRA

Skatuves /
izpildītājmākslas

KULTŪRAS
MANTOJUMS

Vizuālās un
digitālās
mākslas

AUDIOVIZUĀLĀS
NOZARES UN
MEDIJI

Literatū ra
Arhitektūra
Dizains

Kultūrvide un
kultūras
infrastruktūra

Nemateriālais
mantojums
Materiālais
mantojums
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3.zīmējums
Kopsavilkums: Valsts kultūrpolitikas vīzija – mērķi – prioritārie pasākumi - akcenti

Valsts kultūrpolitikas vīzija 2015.
•

Humāni, radoši un kultūratbildīgi cilvēki

•

Atvērta un saliedēta sabiedrība ar augstu dzīves kvalitāti

•

Latvija - nacionāla un konkurētspējīga valsts Eiropas Savienības
un pasaules kultūru daudzveidībā

•

Dialogā balstīts, daudzveidīgs, izcils un pieejams kultūras
process

Kultūrpolitikas stratēģiskie mērķi
1. Stiprināt nacionālo identitāti un Latvijas pilsoniskās sabiedrības saliedētību, uzturot un no
jauna radot kopējas nacionālās kultūras vērtības.
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, bagātināt Latvijas kultūras
dzīvi, aktīvi līdzdarbojoties starptautiskajos kultūras procesos un sadarbības tīklos.
7. Veidot uz zināšanām un informācijas un komunikāciju tehnoloģijām balstītu un
uz rezultātiem virzītu kultūrpārvaldību un veicināt kultūras decentralizāciju.

Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006. – 2015.gadam „Nacionāla valsts”

23

Kultūrpolitikas prioritātes vidējam termiņam
1. Kultūras nozares cilvēkresursu attīstība: izglītība un
atalgojuma paaugstināšana
2. Nacionālas nozīmes kultūras objektubūvniecība
3. Radošās industrijas attīstība
4. Reģionālās kultūrpolitikas veidošana
5. Kultūras ieguldījuma palielinā
šana bērnu un jauniešu attīstībā
6. Kultūras kartēšana un pētniecība

Galvenie kultūrpolitikas akcenti
1. Nacionālā kultūra ir galvenais nosacījums mūsdienīgas nacionālas valsts pastāvēšanai Eiropas
Savienības kultūru daudzveidībā. Valsts vienotība balstāma nacionālās identitātes stiprināšanā un
starpkultūru dialogā, kura satvaru veido visai sabiedrībai kopīgas kultūras vērtības.
2. Kultūras mantojums un kultūras daudzveidība ir viens no ilgtspējīgas un līdzsvarotas valsts
teritoriju attīstības nosacījumiem. Katram indivīdam ir tiesības uz kvalitatīvu dzīves vidi
(kultūrvidi) un pienākums rūpēties par tās ilgtspējas nodrošināšanu.
3. Kultūrā un mākslās izkoptais radošums līdztekus zināšanām ir jaunās ekonomikas izaugsmes
galvenais resurss. Radošā industrija kā jauna tautsaimniecības nozare nodrošina šī resursa
izmantošanu preču un pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību radīšanā.
4. Kultūra un izglītība, viena otru papildinot, rada labvēlīgus apstākļus personības un sabiedrības
pilnvērtīgai attīstībai un konkurētspējai visa mūža garumā. Kultūra bagātina izglītības procesu
un saturu ar vērtībām un jaunām izglītošanās iespējām, savukārt izglītība ir nozīmīgākais
līdzeklis nacionālā kultūras procesa nepārtrauktības un izcilības veicināšanai.
5. Pilnvērtīga Latvijas kultūras attīstība ir iespējama, uzņemoties līdzatb
ildību par kultūras
plurālisma un starpkultūru dialoga veicināšanu visā pasaulē.

Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006. – 2015.gadam „Nacionāla valsts”

24
4.2. Jaunie akcenti kultūrpolitikā un galvenie atslēgas vārdi
1. akcents: Nacionālā kultūra ir galvenais nosacījums mūsdienīgas nacionālas valsts
pastāvēšanai Eiropas Savienības kultūru daudzveidībā. Valsts vienotība balstāma
nacionālās identitātes stiprināšanā un starpkultūru dialogā, kura satvaru veido visai
sabiedrībai kopīgas kultūras vērtības.
Nacionālā identitāte – ideju, vērtību, uzvedības modeļu un kultūras simbolu kopums, uz kura pamata veidojas,
tiek uzturēta un izteikta cilvēka piederība nācijai, kā arī nācijas locekļu savstarpējā vienotība.
Nacionālās identitātes veidošanā un uzturēšanā svarīga ir iespēja piederību nācijai izteikt un demonstrēt
simboliskās un ekspresīvās formās – identitātes simbolos, tradīcijās, noteiktās kultūras formās, kam tiek piešķirts
nacionālās kultūras statuss.
Nacionālā identitāte un kultūras tradīcijas, kas šo identitāti veido un izsaka, nav gatavā un nemainīgā veidā
piešķirts dotums; tās tiek izvēlētas, saziņas darbībās veidotas un apliecinātas, aizvien no jauna pārradītas. Tās
pastāv vienlaikus un konkurencē ar citām sabiedrības identitātēm un to simboliem.
Globalizācijas laikmetā nacionālo valstu robežas vairs nav šķērslis preču, naudas, informācijas, cilvēku plūsmai
no valsts valstī, kas ir objektīvs apstāklis nācijas kā politiskas vienības ietekmes sarukumam. Tādējādi nacionālā
kultūra kļūst par noteicošo faktoru nacionālās vienotības uzturēšanā.
Nacionālās kultūras vērtības - materiāls vai nemateriāls kultūras dotums ar izcilu nozīmi valsts kultūras
kopainas veidošanā un nacionālās identitātes veidošanā, uzturēšanā un paušanā.
Šis kultūras dotums var pārstāvēt jebkuru kultūras nozari (būt mākslas darbs, literārs teksts, arhitektūras objekts,
muzikāls sacerējums, kultūras tradīcija u.tml.) un jebkuru valsts pilsoņu grupu (etnisku, reliģisku, lokālu u.tml.);
tas var būt viens atsevišķs veikums vai plašāks (kaut kādā aspektā vienots) kopojums, kam nacionālas kultūras
vērtības statusu nodrošina atbilstība šādiem (vai kādiem no šiem) kritērijiem:
-

tas ir izcils sniegums savā kultūras žanrā un atbilst būtiskām augstākās kvalitātes prasībām
(estētiskām, morālām, intelektuālām, tehnoloģiskām u.tml.) savā kultūras nozarē;

-

tam ir bijusi vai ir svarīga nozīme kāda nacionālās identitātes aspekta - nācijas savdabības,
iekšējās integritātes un kontinuitātes - veidošanā, uzturēšanā vai paušanā;

-

tam ir bijusi vai ir izcila nozīme kādas atsevišķas valsts pilsoņu grupas identitātes veidošanā,
uzturēšanā vai paušanā;

-

tas ir izmantojams nacionālās kultūras starptautiskā reprezentācijā;

-

tam ir bijusi vai ir būtiska nozīme nācijas vēsturē, valodas saglabāšanā un kopšanā, teritoriālās
ainavas veidošanā;

-

tas nav pretrunā ar vispārcilvēciskām humānisma un demokrātijas vērtībām.

2.akcents: Kultūras mantojums un kultūras daudzveidība ir viens no ilgtspējīgas un
līdzsvarotas valsts teritorijas attīstības nosacījumiem. Katram indivīdam ir tiesības uz
kvalitatīvu dzīves vidi (kultūrvidi) un pienākums rūpēties par tās ilgtspējas
nodrošināšanu.
Kultūras daudzveidība apzīmē daudzējādos veidus, kādos izpaužas sociālo grupu un kopienu kultūra. Cilvēci
veidojošo tautu un kopienu identitāšu un kultūras izpausmju unikalitāte un daudzveidība radusies civilizācijas
attīstības gaitā no dažādos laikos un teritorijās dzimušām kultūras formām. Kultūras daudzveidība izpaužas ne
tikai kā cilvēces kultūras mantojums, kas tiek aizsargāts, pilnveidots un nodots nākamajām paaudzēm, bet arī kā
daudzveidīgās aktuālās kultūras izpausmes (kultūras produkti un pakalpojumi), kas caur dažādiem ražošanas,
izplatīšanas un patēriņa veidiem konkrētajā laikā ir pieejamas pasaulē.
Līdzsvarota attīstība – attīstība, kas tiek veicināta, ievērojot visas valsts teritorijas un atsevišķu tās daļu
īpatnības un iespējas, samazinot nelabvēlīgās atšķirības starp tām, kā arī saglabājot un attīstot katras teritorijas
dabai un kultūrvidei raksturīgās iezīmes un attīstības potenciālu.
Ilgtspēja – attīstība, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu
vajadzību apmierināšanai.
Kultūrvide - vide, kas veidojusies cilvēka darbības rezultātā un glabā šīs darbības pēdas: gan materiālus
veidojumus, gan nemateriālas garīgās vērtības.
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Kultūrvēsturiskais reģions – termins tiek lietots, lai apzīmētu vēstures procesā izveidojušos noteiktu teritoriju,
ko no citām atšķir tai piemītošā savdabīgā kultūras identitāte, kas izpaužas konkrētajai teritorijai raksturīgajā
unikālajā kultūras mantojumā un valodas īpatnībās. Latvijā tradicionāli tiek izšķirti četri šādi reģioni: Kurzeme,
Vidzeme, Zemgale un Latgale, kā piektais kultūrvēsturiskais reģions pēdējos gados ir definēta Sēlija.
Kultūras mantojums – attīstības ilgtspējas pamats. Mantojums ir cilvēces vēsturiskā atmiņa, dažādu tautu un
nāciju pieredzes un mērķu apliecinājums, kas tiek papildināts ar katra laikmeta jaunradītajām vērtībām un nodots
tālāk nākamajām paaudzēm. Kultūras mantojums ir kodols identitātei: individuālai, dzimtas, grupas, kopienas,
novada, nācijas, noteikta pasaules reģiona, piemēram, Eiropas. Tas cieši saistās ar patības apzināšanos, kas es
esmu , no kurienes nāku, kāda ir mana dzīves jēga, vērtības un kvalitāte. Kultūras mantojums kā cilvēka radošās
darbības rezultāts izpaužas daudzveidīgās formās - kā materiālās, tā nemateriālās. Tas aptver kultūrvēsturiskas
vietas un ēkas, kultūrainavu, mākslas darbus un senlietas, valodas, paražas un tradīcijas, tradicionālās prasmes un
pieredzi, simboliskas un garīgas vērtības. Kultūras mantojuma vērtību nosaka tā autentiskums.

3.akcents: Kultūrā un mākslās izkoptais radošums līdztekus zināšanām ir jaunās
ekonomikas izaugsmes galvenais resurss. Radošā industrija kā jauna tautsaimniecības
nozare nodrošina šī resursa izmantošanu preču un pakalpojumu ar augstu pievienoto
vērtību radīšanā.
Radošums – iedzimta un izkopta indivīda īpašība/spēja radīt oriģinālas un jaunas nozīmes un tēlus. Radošā
darbība palīdz atklāt jaunas iespējas un formas labākiem kopā dzīvošanas un darbības modeļiem, piemēroties
jauniem apstākļiem un pārveidot esamību ar radošās iztēles un iniciatīvas palīdzību. Radošums attiecināms ne
tikai uz jaunu mākslas priekšmetu vai stilu radīšanu, bet uz problēmu risināšanu jebkurā iespējamā jomā.
Radošā ekonomika – jaunā ekonomika, kas balstīta uz nemateriāliem resursiem – zināšanām, radošām idejām
un inovācijām.
Radošā industrija – aktivitātes, kuru izcelsme balstās indivīda radošajā darbībā, prasmēs un talantā un kurām,
radot un izmantojot intelektuālo īpašumu, ir potenciāls veidot produktus ar augstu pievienoto vērtību. Tās aptver
arhitektūru, reklāmu, mākslas un kultūras industrijas, dizainu (ieskaitot modi, grafisko dizainu un lietišķo
mākslu), filmu, datorspēles un interaktīvās programmatūras, mūziku, jaunos medijus, izdevējdarbību, radio un
televīziju.
Kultūras preces un pakalpojumi apzīmē tādas preces un pakalpojumus, kuri tapuši kultūras aktivitāšu rezultātā
un kuriem piemīt kāda no turpmāk minētajām pazīmēm:
(a) to radīšanai ir nepieciešama mākslinieciska, rūpnieciska vai amatnieciska jaunrade;
(b) papildus to iespējamajai komerciālajai vērtībai tām piemīt arī simboliska nozīme, kas tām piešķir
kultūras vērtību;
(c) tās rada vai var radīt intelektuālo īpašumu, neatkarīgi no tā, vai saskaņā ar pastāvošo intelektuālā
īpašuma likumdošanu tām ir vai nav noteikta aizsardzība.
Kultūras industrijas apzīmē industrijas, kas ražo iepriekš definētās kultūras preces un pakalpojumus.
Kultūras tūrisms nozīmē ceļošanu, kuras galvenais mērķis ir saistīts ar kultūrvides, tai skaitā – ainavu, vizuālās
un skatuves/izpildītājmākslas, kā arī īpašu (vietējā) dzīves stila, vērtību, tradīciju, pasākumu pieredzēšanu, kā arī
ar citiem radošiem un starpkultūru apmaiņas procesiem. Kultūras tūrismam ir pozitīva ekonomiskā un sociālā
ietekme, tas veido un nostiprina identitāti, palīdz veidot valsts un lokālās kopienas tēlu un saglabāt kultūras un
vēsturisko mantojumu. Tas veicina harmoniju un sapratni starp cilvēkiem un tautām.

4.akcents: Kultūra un izglītība, viena otru papildinot, rada labvēlīgus apstākļus
personības un sabiedrības pilnvērtīgai attīstībai un konkurētspējai visa mūža garumā.
Kultūra bagātina izglītības procesu un saturu ar vērtībām un jaunām izglītošanās
iespējām, savukārt izglītība ir nozīmīgākais līdzeklis nacionālā kultūras procesa
nepārtrauktības un izcilības veicināšanai.
Zināšanu sabiedrība ir sociālo attiecību sistēma, kas nodrošina augstu inovāciju līmeni un kurā katrs indivīds
spēj panākt augstu līdzdalības pakāpi, pastāvīgi apgūstot, izmantojot un radot jaunas zināšanas. Mācīšanās mūža
garumā ir labākais veids sevis pilnvērtīgai īstenošanai pārmaiņu radīto izaicinājumu apstākļos.
Zināšanu sabiedrībā galvenā loma ir cilvēkam, jo zināšanu nesējs ir vienīgi cilvēks. Mūsdienās zināšanu
sabiedrības interpretācijā tiek iekļautas pilsonības, vienlīdzīgu iespēju, pieejamības, tehnoloģiju attīstības un
līdzdalības paplašināšanas idejas.
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Informācijas sabiedrība atspoguļo pieaugošo zināšanu pārvaldību, sistematizēšanu un izplatīšanu sabiedrībā,
ko rada un veicina strauja IKT attīstība. Šajā procesā veidojas un attīstās augsti izglītotu indivīdu kopiena un uz
zināšanām (intelektuālo īpašumu) balstīta ekonomika, kas sekmē visas sabiedrības un ikviena indivīda dzīves
līmeņa pieaugumu. Informācijas sabiedrība ir ilgtermiņa attīstības process virzībā uz zināšanu sabiedrību.
Mūžizglītība ir mācīšanās visa mūža garumā, kas balstās uz indivīda iekšēju vajadzību vai ārēju faktoru izraisītu
nepieciešamību pilnveidot zināšanas un prasmes personības, pilsoniskuma, sociālā un nodarbinātības kontekstā.
Ilgtermiņā mūžizglītības paradigma akcentē mācīšanās iespējas visiem.
Kultūrizglītība – izglītības sistēmas sastāvdaļa, kas aptver ne tikai visu līmeņu (pamata, vidējo un augstāko)
profesionālo izglītību kultūras nozarēs un speciālistu tālākizglītības iespējas, bet arī vispārēju izglītošanos
kultūras jomās, ikviena indivīda radošo spēju un talantu izkopšanu mūžizglītības perspektīvā.

5.akcents: Pilnvērtīga Latvijas kultūras attīstība ir iespējama, uzņemoties līdzatbildību
par kultūras plurālisma un starpkultūru dialoga veicināšanu visā pasaulē.
Kultūras plurālisms – iespējami harmoniska saskare starp dažādiem cilvēkiem un grupām ar plurālām,
atšķirīgām un dinamiskām kultūras identitātēm. Cieņai un iecietībai pret kultūras plurālismu ir nozīme gan
starpvalstu attiecībās, gan arī valsts iekšējo attiecību veidošanā - attiecībās starp dažādām kultūras kopienām un
etniskajām grupām.
Starpkultūru dialogs – divu vai vairāku kultūru mijiedarbība, kas balstīta uz kultūru vienlīdzības un brīvas
izpaušanās tiesībām un savstarpēju cieņu. Tas palīdz apzināties savu identitāti un kalpo kā līdzeklis vienotas
kultūrtelpas veidošanai.
Kultūru kompetence – zināšanas, izpratne par citām kultūrām.

4.3. Kultūrpolitikas principi
Latvijas valsts kultūrpolitika tiek balstīta uz divu veidu politikas principiem:
1. Vispārējie valsts politikas veidošanas un īstenošanas principi:
-

ilgtspējas princips;
subsidiaritātes princips – decentralizācija un varas deleģēšana tam politikas
veidošanas līmenim, kas visefektīvāk spēj īstenot politiku;
līdzsvarotas attīstības princips;
prioritāšu noteikšanas princips;
politikas veidošanas un īstenošanas caurskatāmības princips;
finanšu apvienošanas un avotu dažādības princips;
līdzdalības princips;
starpnozaru sadarbības un koordinācijas princips;
zinātniskuma princips - uz pētījumiem balstīta politika.

2. Kultūrpolitikai raksturīgie specifiskie principi:
-

-

kultūras pieejamības princips (ikviena indivīda tiesības uz kultūru);
kultūras izņēmuma princips - valsts līdzdalība kultūras nozaru konkurētspējas
celšanā - valsts intervence sadales un produkcijas (ražošanas) efektivitātes
veicināšanai, kā arī kolektīvās labklājības sekmēšanai, novēršot tirgus mehānismu
radītās nepilnības kultūras jomā;
nacionālās identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanas princips;
kultūras daudzveidības princips;
jaunrades un inovāciju veicināšanas princips;
kvalitātes un izcilības princips;
starpkultūru dialoga princips.
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V. Kultūrpolitikas vīzija, stratēģiskie mērķi un prioritātes
5.1. Kultūrpolitikas vīzija 2015.
 Humāni, radoši un kultūratbildīgi cilvēki.
 Atvērta un saliedēta sabiedrība ar augstu dzīves kvalitāti.
 Latvija - nacionāla un konkurētspējīga valsts Eiropas Savienības un pasaules
kultūru daudzveidībā.
 Dialogā balstīts, daudzveidīgs, izcils un pieejams kultūras process.
5.2. Kultūrpolitikas stratēģiskie mērķi
1. Stiprināt nacionālo identitāti un Latvijas pilsoniskās sabiedrības saliedētību, uzturot un
no jauna radot kopējas nacionālās kultūras vērtības.
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, bagātināt Latvijas kultūras
dzīvi, aktīvi līdzdarbojoties starptautiskajos kultūras procesos un sadarbības tīklos.
7. Veidot uz zināšanām un informācijas un komunikāciju tehnoloģijām balstītu un uz
rezultātiem virzītu kultūrpārvaldību, kā arī veicināt kultūras decentralizāciju.
5.3. Kultūrpolitikas prioritātes vidējam termiņam
1. Kultūras nozares cilvēkresursu attīstība: izglītība un atalgojuma paaugstināšana.
2. Nacionālas nozīmes kultūras objektu būvniecība.
3. Radošās industrijas attīstība.
4. Reģionālās kultūrpolitikas veidošana.
5. Kultūras ieguldījuma palielināšana bērnu un jauniešu attīstībā.
6. Kultūras kartēšana un pētniecība.
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VI. Kultūrpolitikas rīcības virzieni, prioritārie uzdevumi vidējam
termiņam un sasniedzamie rezultāti
6.1. Nacionālā identitāte un kultūras vērtības
1. Stratēģiskais mērķis
Stiprināt nacionālo identitāti un Latvijas pilsoniskās sabiedrības saliedētību, uzturot un no
jauna radot kopējas nacionālās kultūras vērtības.
Risināmās problēmas








Latvijā ir novecojis nacionālās identitātes konceptuālais ietvars, kas neļauj
sabiedrībai pilnā mērā apzināties tās mantojuma bagātību un nacionālajai kultūrai
uzplaukt visā tās izpausmju daudzveidībā. Nacionālā kultūra un identitāte ir
sabiedrībā nepietiekami debatēti jautājumi. Noslēgta, uz pašsaglabāšanos vērsta
kultūrpolitika ir kļuvusi par šķērsli dinamiskas un atvērtas sabiedrības veidošanai.
Sabiedrībā ir aktualizējies jautājums par jaunu nacionālās kultūras saglabāšanas un
attīstības stratēģiju, pārejot no sevī vērstas, norobežojošas identitātes izpratnes uz
pozitīvu un atvērtu identitāti.
Kultūrpolitika nerosina sabiedrību kopīgi apzināt un uzturēt kultūras vērtības, kas
veicina nacionālā lepnuma jūtas, saliedē Latvijas sabiedrību un veido nacionālās
identitātes satvaru. Sabiedrībai trūkst jaunu, laikmetīgu nacionālās kultūras
simbolu, kas vienlaikus arī reprezentētu Latviju pasaulē kā mūsdienīgu nacionālu
valsti.
Valstī trūkst vienotas politikas nacionālo kultūras vērtību identificēšanā,
uzturēšanā un jaunradīšanā. Atsevišķām kultūras vērtībām iegūstot starptautisku
atzinību, ir izveidota speciāla normatīvā bāze to saglabāšanai, piemēram, Rīgas
vēsturiskajam centram, Dziesmu un deju svētkiem. Taču pastāv arī citas nacionāli
nozīmīgas vērtības, kuru statusa pamatošanai, saglabāšanai un pieejamības
nodrošināšanai ir nepieciešams valsts atbalsts. Uzskatāms piemērs ir Latviešu
folkloras krātuves kolekcija ar Dainu skapi, kurš kā unikāls dokumentārs
mantojums ir iekļauts Pasaules atmiņas reģistrā. Šī krājuma uzturēšana nesaņem
atbilstošu valsts atbalstu, tas glabājas no izmantošanas un saglabāšanas viedokļa
nepiemērotos apstākļos.
Latvijas kultūrvides vienotību šķeļ divas, uz atšķirīgām vērtību sistēmām
orientētas informācijas telpas. Latviešu valoda pilnībā nespēj kalpot par kopīgu
kultūrtelpu veidojošo faktoru, jo liels iedzīvotāju skaits latviešu valodu zina vāji
vai nezin nemaz. Pieprasījums pēc latviešu valodas apguves iespējām ir lielāks
nekā piedāvājums. Latviešu valodas izteiksmes daudzveidību apdraud pastiprināta
svešvārdu aizgūšana no citām valodām, tai skaitā plaši izplatītās, bet bieži
nelatviskotās IKT terminoloģijas lietošana. Nepietiekami ir apzinātas un
izmantotas kultūras un mākslas daudzveidīgās iespējas latviešu valodas apguvei un
bagātināšanai. Latviešu valodas kvalitatīva lietošana un tās apguves iespējas nav
izplatītas digitālajā vidē. Sabiedrībā nav pietiekami novērtēta latviešu valodas
kultūrvēsturiskā daudzveidība un tās dialektu vērtība lokālās kultūrvides
veidošanā, t.sk. latgaliešu rakstu valodas nozīme identitātes stiprināšanā Latgales
kultūrvēsturiskajā reģionā. Reāli nedarbojas Valsts valodas likuma 3.panta
4.punkts „Valsts nodrošina latgaliešu rakstu valodas kā vēsturiska latviešu valodas
paveida saglabāšanu, aizsardzību un attīstību”.

Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006. – 2015.gadam „Nacionāla valsts”

29


Latvijas kultūras dzīvē pietrūkst pasākumu un projektu ar sabiedriski politisku
nozīmi, kas rosinātu sabiedrību no kultūru patērējošas sabiedrības kļūt par radošu
un kultūratbildīgu sabiedrību.
 Viens no nacionālās identitātes stūrakmeņiem ir kultūras mantojums. Latvijā ir
uzkrāts bagāts un daudzveidīgs kultūras mantojums, ko nepieciešams adekvāti
saglabāt un aizsargāt, pastāvīgi papildināt ar jaunradītām un jaunatklātām
vērtībām, pētīt un nodrošināt tā pieejamību un pielietojamību sabiedrības
vajadzībām. Lai nodrošinātu kultūras mantojuma saglabāšanu un lietderīgu
izmantošanu, Latvijā ir izveidots aptverošs institūciju tīkls. Tomēr jāatzīmē, ka
kultūras mantojuma infrastruktūra ir novecojusi, materiāli tehniskā bāze neatbilst
uzticētajām funkcijām un darba vides kvalitātei, daudzviet ir slikti apstākļi
mantojuma saglabāšanai un drošībai: nepiemērota vide, temperatūras režīms
u.tml., kā rezultātā daudzi objekti ir nonākuši avārijas stāvoklī. Kultūras
mantojuma krājuma pieaugumam neseko adekvāts resursu palielinājums tā
uzturēšanai, pienācīgai saglabāšanai un restaurācijai. Kultūras mantojuma
pieejamību ierobežo moderno IKT trūkums. Latvijas kultūras mantojuma vērtības
nav apdrošinātas pret nelaimes gadījumiem un ļaunprātīgu darbību.
 Latvijā trūkst saskaņotas mantojuma saglabāšanas politikas. Valsts kultūrpolitikā
ar kultūras mantojumu līdz šim apzīmētas tikai tā materiālās vērtības,
nepietiekamu uzmanību veltot nemateriālajam kultūras mantojumam. Kultūras
mantojuma normatīvā bāze kopumā ir sakārtota, tomēr nepietiekamu resursu un
sadarbības tradīciju trūkuma dēļ rodas problēmas jau pieņemto normatīvo
dokumentu īstenošanā.
 Lai arī sabiedrībai kopumā ir pozitīva attieksme pret kultūras mantojumu, tomēr
jāatzīst, ka pēdējo gadu laikā, īpaši turīgāko sabiedrības slāņu vidū, vērojama
tendence ekonomisku guvumu vārdā ignorēt kultūras pieminekļu un vēsturisku
vietu saglabāšanas principus, tā radot neatgriezeniskus zaudējumus Latvijas
kultūrvides kvalitātei.
 Kultūras mantojuma sfērā strādājošajiem ir ļoti zems atalgojums, līdz ar to
kultūras mantojuma profesijām ir zems prestižs, kas neveicina jauniešu vēlmi
apgūt tās. Kultūras mantojuma jomā strādā pārsvarā entuziasti, kvalificēti
speciālisti spiesti pāriet uz labāk apmaksātu darbu citās jomās. Drīzā nākotnē tas
var radīt nopietnas problēmas arī mantojuma izpētē un pārvaldības nodrošināšanā.
 Politisku un sociālekonomisku faktoru ietekmē latviešu diaspora pēdējo pusotru
gadsimtu laikā ir izplatījusies pa visu pasauli, turpinot uzturēt un kopt latvisko
identitāti un radot jaunas kultūras vērtības, kas ir kopīgā mantojuma daļa. Tāpēc
nacionālās identitātes saglabāšana diasporā prasa Latvijas valsts atbalstu.
Rīcības virzieni
1. Regulāri pētīt nacionālās kultūras procesu un rosināt diskusiju par Latvijas valsti
un sabiedrību saliedējošām un spilgti raksturojošām kultūras vērtībām.
2. Veicināt sabiedrības iesaistīšanu un aktīvu līdzdalību kultūras procesos.
3. Saglabāt un attīstīt latviešu valodas bagātību un tās izteiksmes daudzveidību kā
nacionālās kultūras saziņas līdzekli.
4. Izveidot un attīstīt pastāvīgu mehānismu izcilu nacionālās laikmetīgās kultūras
vērtību, radošo personību un kolektīvu atbalstam.
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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.
6. Pilnveidot Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanu, aizsardzību, izpēti un
pieejamību, īpašu uzmanību veltot sabiedrības izglītošanai par kultūras mantojuma
lomu valsts ilgtspējīgā attīstībā.
7. Uzņemties pastiprinātu atbildību par līvu (lībiešu) kultūrvides saglabāšanu.
8. Stiprināt kultūras saites ar latviešu diasporu.
Politikas rezultāts
Latvijas kā nacionālas valsts izaugsmes pamatu veido vienota, sabiedrību saliedējoša
kultūras telpa, kuru raksturo kultūras daudzveidība un vieno kopīgas vērtības. Nacionālās
kultūras vērtības, ko raksturo izcilība un savdabība, veido zīmolu sistēmu Latvijas tēla
prezentācijai un nacionālās pašapziņas celšanai. Šo vērtību kodolu veido nacionālās nozīmes
kultūras institūcijas, starptautisko atzinību guvušais Rīgas vēsturiskais centrs, latviešu tautas
dziesmas un Dainu skapis kā unikāls nemateriālo vērtību dokumentārais krājums, kā arī
Dziesmu un deju svētki kā nacionālās kultūras dzīvā procesa virzītājs, kas balstās uz
tradicionālās kultūras un mākslinieciskās jaunrades līdzsvarotu attīstību.
Nacionālās kultūras augstākā vērtība ir latviešu valoda, kas Latvijas
kultūrvēsturiskajos reģionos ir saglabājusi savu izlokšņu un dialektu dažādību. Latviešu
valodas zināšanas ir katra Latvijas iedzīvotāja goda lieta un kalpo kā līdzeklis dažādo Latvijas
etnisko grupu dialogam un sadarbībai. Valsts rūpējas par latgaliešu rakstu valodas aizsardzību
un attīstību, novērtējot to kā nacionālā kultūras mantojuma būtisku sastāvdaļu.
Latvijā ikviens var brīvi paust un attīstīt savu etnisko, kultūras un reliģisko identitāti.
Cilvēka personības daudzveidīgu attīstību sekmē harmoniskas attiecības starp dažāda līmeņa
identitātēm: individuālo, etnisko, lokālo, reģionālo, nacionālo un eiropeisko. Lokālā identitāte
un kultūras savdabība ir apzināta un tiek izmantota kā vietējās attīstības resurss.
Valsts gādā gan par latviešu un līvu (lībiešu), gan arī par Latvijā izsenis dzīvojošo
mazākumtautību kultūras mantojumu un tā pieejamību, t.sk. arī elektroniskajā tīmeklī.
Latvijas vēsturiskais mantojums un vēsturiskā atmiņa palīdz veidot pamatu jaunu kopīgu
vērtību radīšanai. Latvijas un pasaules vēstures zināšanas palīdz sabiedrībai izprast
likumsakarības, kopīgo un atšķirīgo katras tautas kultūrā. Latvijas cilvēki ar cieņu un toleranci
izturas pret citādību. Kultūras daudzveidība sabiedrībā kalpo par savstarpējās bagātināšanās
un pilnveidošanās iespēju. Valsts īpaši gādā par Latvijas pamatiedzīvotāju – latviešu un līvu
(lībiešu) kultūrsavpatības saglabāšanu un uzturēšanu, kas turpina bagātināties dialogā un
mijiedarbībā ar citu tautu kultūrām. Starp Latvijas un diasporas latviešiem veidojas cieši un
daudzveidīgi kultūras sakari. Trimdā uzkrātais bagātais kultūras mantojums ir plaši pazīstams
un pieejams Latvijas sabiedrībai.
Kultūra ir Latvijas pilsoniskās sabiedrības attīstības pamats. Latvijas iedzīvotājiem ir
augsta kultūratbildība. Pilsoniskā sabiedrība aktīvi līdzdarbojas Latvijas kultūras dzīves
veidošanā un nacionālo kultūras vērtību saglabāšanā, paušanā un jaunradīšanā. Latvijas
iedzīvotāji ir zinoši un lepni par nacionālās kultūras bagātību un savdabību Eiropas un
pasaules kultūras daudzveidībā. Plašu ieskatu par nacionālās kultūras dinamisko attīstību un
daudzveidību sniedz interneta vortāls www.kultura.lv un Kultūras ministrijas mājas lapa
www.km.gov.lv.
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 % iedzīvotāju skaita dinamika, kas pastāvīgi piedalās Latvijas kultūras dzīves
norisēs, t.sk. amatierkustībā iesaistīto skaits, amatiermākslas un profesionālās
mākslas norišu apmeklētāju skaits;
 Latvijā izdoto latviešu oriģinālliteratūras izdevumu nosaukumu skaits attiecībā
pret kopējo literatūras izdevumu skaitu;
 latviešu oriģināldramaturģijas uzvedumu skaits attiecībā pret kopējo
jaunuzvedumu skaitu;
 latgaliešu rakstu valodā izdoto grāmatu, periodisko izdevumu skaita % pieaugums;
 līvu (lībiešu) kultūrai veltītu izdevumu skaita pieaugums;
 % latviešu filmu izrāžu dinamika Latvijas kinoteātros attiecībā pret citu valstu
filmām;
 reģistrēto nemateriālā kultūras mantojuma izpausmju skaits Latvijā;
 muzeju, arhīvu, bibliotēku, kultūras pieminekļu un kultūrvēsturisku vietu
apmeklētāju skaita % dinamika;
 restaurēto un atjaunoto kultūras pieminekļu skaita % pieaugums attiecībā pret
kopējo pieminekļu skaitu;
 avārijas stāvoklī esošo kultūras pieminekļu skaits attiecībā pret kopējo pieminekļu
skaitu;
 % apskatei pieejamo kultūras pieminekļu skaits attiecībā pret kopējo pieminekļu
skaitu;
 muzejos, arhīvos un bibliotēkās uzkrāto vienību % pieaugums.
Vadlīniju ieviešanas prioritārie uzdevumi vidējam termiņam
1. tabula
Nr.
1.1.

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

Prioritārie uzdevumi
1.1.1. KM sadarbībā ar IZM, LZA, ĪUMSILS, ĀM un Latvijas institūtu veikt
pētījumus ar mērķi
- identificēt kultūras vērtības un tradīcijas, kuras augstu godā liela daļa Latvijas
iedzīvotāju neatkarīgi no to etniskās piederības un sociālā stāvokļa, analizēt
sabiedrības vērtību sistēmu un tās ietekmes faktorus;
- identificēt, kuras nacionālās kultūras izpausmes citu valstu iedzīvotājus pārsteidz
ar savu savdabību un izcilību un kurām ir potenciāls pozitīva Latvijas tēla
veidošanai.
1.1.2. IZM sadarbībā ar KM un humanitārajiem institūtiem, īstenojot valsts
pētījumu programmu „Letonika”, veicināt sadarbību kultūras mantojuma
pētniecībā.
1.1.3. Balstoties uz pētījumu rezultātiem, Kultūras ministrijai sadarbībā ar
Nacionālo kultūras padomi, VKKF, pašvaldībām, NVO un privāto sektoru,
izmantojot jaunākās IKT un iesaistot plašsaziņas līdzekļus, rosināt sabiedrībā
interesi un pastāvīgu diskusiju par nacionālajām kultūras vērtībām, t.sk.
- veidojot un uzturot visaptverošu un daudzvalodu Latvijas kultūras vortālu
www.kultura.lv un tā ietvaros - interaktīvas saites sabiedrības viedokļa
izzināšanai;
1.1.4. KM, sadarbībā ar IZM un BM veidojot Valsts programmu kultūrizglītības
attīstībai, iekļaut pasākumus nacionālo kultūras vērtību apziņas veidošanai bērnos
un jauniešos, t.sk.
- IZM sadarbībā ar KM rosināt diskusiju un interesi par nacionālajām kultūras
vērtībām mācību iestādēs;
- attīstīt sadarbību starp kultūras un izglītības institūcijām izglītojošu materiālu un
programmu sagatavošanā par nacionālajām kultūras vērtībām un to īstenošanā
bērnu un jauniešu auditorijās.
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Nr.

Rīcības virziens

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

Prioritārie uzdevumi
1.1.5. Sadarbojoties IZM, LZA un KM, veidot nosacījumus zinātniskas Latvijas
enciklopēdijas sagatavošanai.
Skatīt arī punktu 5.1.2.
1.2.1. KM izstrādāt grozījumus Nacionālās kultūras padomes nolikumā ar mērķi
veicināt demokrātisku un atvērtu kultūras procesu pārvaldību un dažādu kultūras
jomu interešu grupu pārstāvniecību stratēģisku lēmumu pieņemšanā. Nodrošināt
Nacionālās kultūras padomes darbības sasaisti ar kultūras nozaru konsultatīvajām
padomēm.
1.2.2. KM izveidot datu bāzi par nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas
kultūras jomā, un plānot atbalsta pasākumus to darbības veicināšanai, t.sk.
- izstrādāt Rīcības plānu sabiedrības līdzdalības veicināšanai kultūras procesos un
iesniegt kā jaunu politikas iniciatīvu Ministru kabinetā;
- rosināt VKKF sadarbībā ar SIF paplašināt atbalsta iespējas kultūras NVO
darbībai (piemēram, izveidojot kopīgu mērķprogrammu).
1.2.3. KM sadarbībā ar ĪUMSILS un pašvaldībām rosināt jaunas sabiedrības
līdzdalības formas kultūras procesos, paplašinot un transformējot kultūras namus
daudzfunkcionālu kultūras institūciju virzienā, t.sk.
– KM izstrādāt paraugnolikumu kultūras/tautas namu kā daudzfunkcionālu centru
attīstībai, kas iekļauj kultūras, mūžizglītības un sabiedrības līdzdalības funkcijas;
- KM sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām organizēt apmācības
amatiermākslas kolektīviem par NVO izveidošanas gaitu un NVO darbības
priekšrocībām un lomu.
1.2.4. KM sadarbībā ar VKKF un Nacionālo kultūras padomi rosināt un atbalstīt
periodisku Nacionālā kultūras foruma norisi ar mērķi veidot alternatīvus
kultūrpolitikas iniciatīvu avotus, attīstīt dialogu un sadarbību starp kultūras
nozares dalībniekiem (tajā skaitā dažādām etniskām un sociālām grupām, kultūras
atbalstītājiem) un rosināt daudzpusīgu nacionālās kultūras norišu izvērtējumu.
1.2.5. KM sadarbībā ar Nacionālo kultūras padomi un VKKF pilnveidot valstiskas
nozīmes kultūras pasākumu plānošanas un atbalstīšanas sistēmu, t.sk.
- KM izstrādāt un kā jaunas politikas iniciatīvas pieteikumu MK iesniegt ikgadēju
valsts mērķprogrammu „Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi”;
- stiprināt sadarbību starp VKKF un KM valstiski nozīmīgu kultūras pasākumu
savlaicīgai plānošanai un finansēšanai, nosakot vienotus atbalsta kritērijus un
izvirzot valstiski nozīmīgas prioritātes.
1.2.6. Veidojot nacionālo pasūtījumu sabiedriskajām raidorganizācijām, pilnveidot
sadarbību un komunikāciju starp NRTP, KM un sabiedriskajām raidorganizācijām
kvalitatīvai kultūras mantojuma un laikmetīgās kultūras norišu atspoguļošanai
plašsaziņas līdzekļos; pastiprināt sabiedrisko raidorganizāciju lomu nacionālās
kultūras identitātes stiprināšanā un latviešu valodas (t.sk. latgaliešu valodas)
izkopšanā.
1.3.1. KM, īstenojot Latvijas kultūrkartēšanas projektu, iekļaut tajā latviešu
valodas izlokšņu un dialektu daudzveidības un to izplatības apzināšanu.
1.3.2. KM, plānojot valsts atbalstu profesionālajām mākslām un kultūras
industriju attīstībai, paredzēt pasākumus latviešu valodas bagātināšanai:
- latviešu oriģinālliteratūras jaundarbu tapšanai;
- latviešu oriģināldramaturģijas iestudējumu veicināšanai un pieejamībai;
- filmu izveidei un izplatīšanai latviešu valodā, kā arī citu valstu filmu titrēšanai
latviešu valodā un kvalitatīvu latviešu ieskaņojumu veidošanai bērnu filmām;
- inovatīvu jauno mediju/ digitālā satura produktu veidošanai (izglītojoši materiāli
un interaktīvas spēles latviešu valodā).
1.3.3. IZM sadarbībā ar KM Valsts valodas programmas ietvaros veicināt:
- akcijas lasīšanas tradīciju uzturēšanai un popularizēšanai sabiedrībā;
- Nacionālā Tezaura (latviešu valodas vārdnīcas) izveidošanu līdz jaunās LNB
ēkas nodošanai ekspluatācijā;
- latviešu valodas portāla izveidi, sekmējot latviešu valodas pieejamību un
attīstību elektroniskajā vidē;
- kultūras iestāžu un organizāciju iesaisti latviešu valodas apguves iespēju
paplašināšanā, izmantojot kultūras resursus;
- pasākumus latviešu valodas izkopšanai publiskajā telpā;
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Nr.

Rīcības virziens

Prioritārie uzdevumi
- latgaliešu rakstu valodas saglabāšanu un attīstību, veidojot to par pilntiesīgu
kultūras saziņas līdzekli Latgalē.

1.4.

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

1.4.1. KM sadarbībā ar Nacionālo kultūras padomi noteikt kritērijus un izveidot
pastāvīgu mehānismu izcilības atbalstam kultūrā:
- KM kā jaunu politikas iniciatīvu iesniegt MK atbalsta pasākumus izcilības
veicināšanai kultūrā;
- rosināt privāto sektoru sniegt atbalstu starptautiskā un nacionālā līmenī atzītu
radošo personību un kolektīvu darbībai, veidot privātos fondus vai programmas
izcilības atbalstam kultūrā.
1.4.2. KM sadarbībā ar VKKF, Nacionālo kultūras padomi un kultūras nozaru
padomēm pārskatīt un pilnveidot balvu, stipendiju un prēmiju sistēmu kultūras
jomā, nodrošinot jaunievedumu un radošo sasniegumu stimulēšanu visās kultūras
nozarēs.
1.4.3. Latvijas institūtam sadarbībā ar ĀM un KM iekļaut Latvijas tēla veidošanas
stratēģijā nacionālās kultūras izpausmes, kas ar savu savdabību un izcilību veicina
Latvijas valsts atpazīstamību pasaulē.
1.4.4.KM, sadarbībā ar IZM veidojot Valsts programmu kultūrizglītības attīstībai,
plānot pasākumus īpaši talantīgu bērnu un jauniešu radošai izaugsmei.

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

1.5.1. KM pilnveidot tiesisko bāzi un atbalsta pasākumus nacionālas nozīmes
kultūras institūciju statusa nostiprināšanai un īstenošanai, t. sk.
- izstrādāt likumu par nacionālas nozīmes kultūras institūciju;
- KM kā jaunu politikas iniciatīvu iesniegt MK atbalsta pasākumus nacionālas
nozīmes kultūras institūciju darbībai.
1.5.2. Nacionālas nozīmes kultūras infrastruktūras pilnveidei KM sadarbībā ar
Rīgas domi turpināt projekta „Jaunie „Trīs brāļi”” īstenošanu, radot galvaspilsētā
jaunus nacionālas nozīmes kultūras objektus – LNB jauno ēku, akustisko
koncertzāli un laikmetīgās mākslas muzeju - kā mūsdienīgas nacionālas valsts
simbolus.
1.5.3.Apzināt un veidot nacionālas nozīmes kultūras objektu tīklu visā Latvijas
teritorijā un veidot atbalsta mehānismus to saglabāšanai, atjaunošanai un
būvniecībai.
Skatīt arī punktu 7.8.

1.6.

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

1.6.1. KM, izvērtējot un aktualizējot nacionālo programmu “Kultūra”, veidot
saskaņotu valsts kultūras mantojuma politiku un izstrādāt valsts atbalsta
programmu kultūras mantojuma aizsardzībai, saglabāšanai un pieejamībai, t.sk.
- īstenojot Latvijas kultūrkartēšanas projektu, iekļaut tajā datus par kultūras
mantojuma infrastruktūras un kultūras pieminekļu stāvokli un izplatību;
- veidojot kultūras mantojuma un atmiņas institūciju vienotas informācijas
sistēmu, veicināt kultūras mantojuma pieejamību digitālajā vidē;
- īpašu uzmanību veltīt pasākumiem dokumentārā, audiovizuālā un digitālā
mantojuma saglabāšanai un aizsardzībai;
- plānot pasākumus mantojuma speciālistu profesionālajai sagatavošanai un
tālākizglītībai;
- sadarbībā ar IZM atbalstīt izglītojošu programmu par kultūras mantojumu
izstrādi un ieviešanu vispārējās izglītības procesā;
- pilnveidot kultūras pieminekļu aizsardzības tiesisko regulējumu ar mērķi
pastiprināt atbildību par ļaunprātīgu kultūras mantojuma vērtību iznīcināšanu vai
bojāšanu (t.sk. veikt grozījumus likumā „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”).
1.6.2. KM sadarbībā ar IZM, VKKF, humanitārajiem institūtiem un pašvaldībām
veikt pasākumus Konvencijas par Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu
īstenošanai Latvijā, t.sk:
- izstrādāt un iesniegt MK Koncepciju par nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšanu;
- izveidot Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma reģistru lokālo un etnisko
tradīciju apzināšanai, dokumentēšanai un saglabāšanai un nodrošināt reģistra
sasaisti ar Latvijas kultūras kartēšanas projektu;
- paredzēt pasākumus nemateriālā kultūras mantojuma izpētes centru attīstībai
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Latvijā (piemēram, nemateriālā kultūras mantojuma centrs Balvos Ziemeļlatgales
mantojuma izpētei);
- veidot ciešu sadarbību un koordināciju starp valsts, pašvaldību un NVO
sektoriem, īpašu uzmanību veltot vietējo pašvaldību iesaistīšanai un motivēšanai
nemateriālā kultūras mantojuma apzināšanā un saglabāšanā; izveidot Nemateriālā
kultūras mantojuma padomi un nodrošināt tās darbību;
- sadarbībā ar Latvijas augstskolām plānot un nodrošināt profesionālu speciālistu
sagatavošanu darbam nemateriālā kultūras mantojuma jomā.
(MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā)
1.6.3. Sadarbojoties KM, IZM, RD un pašvaldībām, lai pildītu Dziesmu un deju
svētku likumu un starptautiskās saistības sakarā ar Dziesmu un deju svētku
tradīcijas atzīšanu par Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma
meistardarbu, izstrādāt un īstenot Valsts programmu Dziesmu un deju svētku
tradīcijas saglabāšanai un attīstībai, t.sk.
- nodrošināt Dziesmu un deju svētku padomes saskaņotu un regulāru darbību;
- veikt pasākumus Dziesmu un deju svētku norišu vietu modernizēšanai un
labiekārtošanai.
1.6.4. Stiprināt sadarbību starp RD, valsts institūcijām, kultūras mantojuma nozaru
speciālistiem, arhitektiem un sabiedrību Rīgas vēsturiskā centra (RVC) kā
pasaules mantojuma vietas atbilstošai aizsardzībai un attīstībai, ievērojot
Starptautiskās konvencijas par kultūras un dabas mantojuma aizsardzību
pamatprincipus, t.sk.
- paplašināt RVC saglabāšanas un attīstības padomes sastāvu;
- stiprināt sadarbību ar UNESCO profesionālas ekspertīzes veikšanai par RVC un
tā aizsargjoslas attīstības plānošanu;
- īpašu uzmanību pievērst sabiedrības izglītošanai par RVC statusu, kvalitātēm un
to aizsardzības nosacījumiem.
1.6.5. IZM sadarbībā ar KM nodrošināt LFK un Dainu skapja kā pasaulē atzīta
dokumentārā mantojuma („Pasaules atmiņas”) saglabāšanu un pieejamību jaunajā
LNB ēkā, t.sk.
- KM, sadarbībā ar IZM izstrādājot Koncepciju par Latvijas nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšanu, iekļaut tajā risinājumus LKF statusa un funkciju
sakārtošanai.

1.7.

Uzņemties pastiprinātu
atbildību par līvu
(lībiešu) kultūrvides
saglabāšanu

1.7.1. ĪUMSILS un KM pilnveidot pasākumus līvu kultūras un valodas
saglabāšanai un pārmantošanai.
1.7.2. Rosināt VKKF atbalstīt pasākumus līvu kultūrvides un valodas
saglabāšanai.

1.8.

Stiprināt kultūras
saites ar latviešu
diasporu

1.8.1. ĪUMSILS sadarbībā ar KM īstenojot Latviešu diasporas atbalsta
programmu, sekmēt kultūrizglītības aktivitātes un kultūras apmaiņas ar latviešu
diasporu austrumos un rietumos.
1.8.2. KM sadarbībā ar ĀM un latviešu diasporas organizācijām sekmēt trimdas
gados uzkrātā kultūras mantojuma atgriešanu un pieejamību Latvijā ar mērķi
veidot pastāvīgu trimdas vēstures un kultūras pētniecības centru.
1.8.3. Sadarbojoties IZM, KM un ĀM, veikt pasākumus latviešu valodas
lingvistiskās kvalitātes uzturēšanai latviešu diasporā.
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6.2. Kultūra un ekonomika
2. Stratēģiskais mērķis
Pilnveidot kultūras un tautsaimniecības nozaru sadarbību Latvijas kultūras
daudzveidības veicināšanai un radošās ekonomikas ilgtspējīgai attīstībai.
Risināmās problēmas















Valsts attīstības politikas veidošanā un īstenošanā kultūra kā resurss
tautsaimniecības un cilvēkkapitāla attīstībā nav pietiekami apzināta un mērķtiecīgi
izmantota.
Latvijā radošā industrijas nav definēta kā perspektīva valsts attīstības nozare.
Radošās industrijas biznesa uzsākšanai nav izveidotas adekvātas atbalsta shēmas
(biznesa konsultācijas, radošās laboratorijas, biznesa inkubatori, inovāciju riska
kapitāls, investīcijas vai labvēlīgu nosacījumu kredīti biznesa uzsākšanai).
Kultūrpolitikas stratēģijai kultūras ekonomiskās ietekmes palielināšanai trūkst
pētnieciskās bāzes un datu. Nav izstrādāta metodoloģija radošās industrijas
statistikas vākšanai un monitoringam, kas liedz pilnvērtīgi veikt kultūras industriju
kvantitatīvo un kvalitatīvo datu apkopošanu un analīzi. Trūkst tirgus (auditorijas)
pētījumu, kā arī starpdisciplināru pētījumu par kultūras ekonomisko un sociālo
ietekmi uz valsts attīstību, t.sk. reģionālajā un lokālajā līmenī.
Tūrisma politika kā kultūras resursus patērējoša nozare tiek veidota atrauti no
kultūrpolitikas kā kultūras resursus veidojošas un saglabājošas nozares.
Trūkst koordinācijas un sadarbības starp radošās industrijas un kultūras tūrisma
jomās iesaistītajām pusēm (valsts, pašvaldību, sabiedrisko un privāto sektoru).
Netiek izmantots sadarbības potenciāls arī atsevišķas nozares ietvaros.
Nav izvērtēta valsts nodokļu politikas ietekme uz daudzveidīga kultūras tirgus
attīstību un kopprodukciju veidošanu radošās industrijas jomā, kultūras
sponsorēšanu, kā arī privātā īpašumā vai apsaimniekošanā nodota kultūras
mantojuma saglabāšanu un pieejamību.
Kultūras jomā strādājošiem ir nepietiekama kompetence kultūras menedžmenta
jautājumos, trūkst profesionālu kultūras ekonomistu, menedžeru un kultūras
mārketinga speciālistu. Liela daļa par valsts līdzekļiem sagatavoto kultūras
speciālistu nav motivēti strādāt kultūras nozarēs salīdzinoši mazā atalgojuma dēļ.
Latvijas mācību iestādēs piedāvātā profesionālā kultūras izglītība nenodrošina
visas darba tirgus vajadzības.
Valsts ekonomikai lielus zaudējumus rada intelektuālā īpašuma pirātisms, kas
visām autortiesību nozarēm Latvijā pēc Starptautiskās Intelektuālā īpašuma
alianses datiem 2003.gadā nesis vairāk nekā 50% peļņas zaudējumus.

Rīcības virzieni
1. Veikt sistemātisku Latvijas kultūras ekonomiskā potenciāla un kultūras
ekonomiskās un sociālās ietekmes pētniecību un monitoringu.
2. Veidot labvēlīgus nosacījumus Latvijai raksturīgās radošās un kultūras
industriju attīstībai.
3. Radīt labvēlīgus nosacījumus kultūras tūrisma produktu un pakalpojumu
izveidei un attīstībai Latvijā.
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4. Attīstīt dizaina nozari kā instrumentu inovāciju kapacitātes celšanai un preču
un pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību radīšanai.
5. Izveidot starpdisciplināras studiju un tālākizglītības programmas darba tirgū
konkurētspējīgu augsti kvalificētu profesionāļu sagatavošanai kultūras un
radošās industrijas nozarēs.
6. Pilnveidot tiesisko bāzi kultūrai un radošās un kultūras industriju attīstībai
labvēlīgas nodokļu politikas ieviešanai.
7. Īstenot preventīvos pasākumus intelektuālā īpašuma aizsardzībai kultūrā un
radošās industrijas jomā.
Skatīt arī:
7.2. Attīstīt pastāvīgu partnerību starp valsts, pašvaldību, NVO un privāto sektoru
kultūras komponenšu iekļaušanai attīstības politikas plānošanā nacionālā, reģionālā un
lokālā līmenī.
Politikas rezultāts
Latvijas kultūras potenciāls ir atzīts un efektīvi likts lietā valsts ilgtspējīgas
ekonomikas un cilvēkresursu attīstības un augstas dzīves kvalitātes veicināšanā.
Latvijai raksturīgā radošā industrija attīstās kā jauno ekonomiku virzoša nozare, kas
ražo preces un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību. Radošā industrija Latvijā
nodarbina 6% no kopējā nodarbināto skaita un rada 5 % no IKP.
Latvijas kultūras produkti un pakalpojumi ir daudzveidīgi, konkurētspējīgi un
starptautiski pazīstami Baltijas jūras reģionā; pieaudzis starptautisko radošās industrijas
kopprodukciju skaits, kurās piedalās Latvija. Tiesiski ir atzīta un ņemta vērā kultūras preču un
pakalpojumu divējādā - ekonomiskā un kultūras funkcija.
Kultūras tūrisms Latvijā ir tūrisma nozares izplatītākais veids, kas dod pozitīvu
ietekmi uz valsts kopējo ekonomiku, reģionālo attīstību un valsts tēlu. Kultūras tūrisms
veicina kultūras pieejamību, lokālpatriotismu un starpkultūru dialogu. Latvija starptautiskajā
tūrisma tirgū ir pazīstama ar tādu produkta koncepciju, kuras pamatā ir savdabīgs un bagāts
kultūras mantojums, iedvesmojoša kultūrvide un izcilas laikmetīgās kultūras izpausmes.
Izmantojot kultūras tēlus un simbolus, Latvijā ir attīstīti vietējie un reģionālie zīmoli,
kas veicina augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu attīstību.
Valsts nodokļu politika veicina Latvijas kultūras attīstību un vietējo kultūras tirgu,
stimulē iekļaušanos starptautiskajā kultūras tirgū un veicina privātā kapitāla piesaisti kultūrai.
Visās Latvijas kultūras nozarēs strādā augsti kvalificēti darbinieki, kas specializējušies
kultūras ekonomikā, kultūras vadībā un tirgzinībās, kultūras socioloģijā, kā arī tiesību
speciālisti intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumos.

Politikas indikatori






% pieaugums kultūras nozaru ieguldījumam IKP;*
% pieaugums radošās industrijas ieguldījumam IKP;*
% kultūras sektorā nodarbināto skaita pieaugums;
% patērētāju pieaugums Latvijas radošās/kultūras industriju produktiem;*
% ārējo investīciju pieaugums publiskajā sektorā kultūras nozarē;
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% privātā kapitāla ieguldījuma/ investīciju pieaugums publiskajā sektorā kultūras
nozarē;*
% tūristu skaita pieaugums Latvijā, t.sk. ārvalstu tūristu skaita pieaugums;
% kultūras tūrisma produktu skaita pieaugums;*
% pieaugums autortiesību un blakustiesību nozaru ieguldījumam IKP;*

Vadlīniju ieviešanas prioritārie uzdevumi vidējam termiņam
2. tabula
Nr.
2.1.

Rīcības virziens
Veikt sistemātisku
Latvijas kultūras
ekonomiskā potenciāla
un kultūras
ekonomiskās un
sociālās ietekmes
pētniecību un
monitoringu

Prioritārie uzdevumi
2.1.1. KM sadarbībā ar EM, LIAA un valsts reģionālās attīstības aģentūrām veikt
pētījumus:
- kultūras sociālekonomiskās ietekmes izvērtēšanai visās kultūras nozarēs un
starpnozarēs;
- īstenot radošās industrijas kartēšanas projektu radošās industrijas nozaru
potenciāla un perspektīvu izvērtēšanai Latvijā.
2.1.2. KM sadarbībā ar EM un CSP izstrādāt metodoloģiju un metodiku radošās
industrijas statistikas datu vākšanai un uz šīs bāzes izveidot visu radošās
industrijas statistikas sistēmu.
2.1.3. KM sadarbībā ar EM un LIAA veikt regulārus tirgus pētījumus un
monitoringu, sekojot kultūras un radošās industrijas produktu pieprasījuma
dinamikai.
2.1.4. KM, veicot Latvijas kultūrkartēšanu, apzināt un iekļaut Latvijas reģionu
kultūrkartē informāciju par kultūras produktu daudzveidību un izplatību visā
Latvijā.

2.2.

Veidot labvēlīgus
nosacījumus Latvijai
raksturīgās radošās un
kultūras industrijas
attīstībai

2.2.1. Sadarbojoties KM, EM un LIAA, izstrādāt politikas pamatnostādnes
radošās industrijas attīstībai, kas definē Latvijai raksturīgās radošās un kultūras
industrijas un nosaka to atbalsta sistēmu, t.sk.
- radošās industrijas standartu attīstību un izplatību;
- profesionālo izglītību un tālākizglītību radošās industrijas jomās;
- biznesa konsultāciju nodrošināšanu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai
radošās industrijas jomā;
- radošo laboratoriju, biznesa inkubatoru un radošās industrijas klasteru izveidi;
- inovāciju riska kapitāla ieviešanu radošās industrijas jomās;
- investīciju vai labvēlīgu kredīta nosacījumu uzņēmējdarbības uzsākšanai
iespējas;
- atbalstu Latvijas radošās industrijas produktu virzīšanai tirgū, t.sk. ārējais
eksports.
2.2.2. KM sadarbībā ar EM un RAPLM, veidojot Nacionālo stratēģiskā ietvara
dokumentu 2007.-2013. un plānojot operacionālās programmas ES struktūrfondu
apguvei, paredzēt atbalsta pasākumus Latvijas radošās industrijas attīstībai.
2.2.3. Sadarbojoties EM, LIAA un KM, izveidot starpinstitucionālu darba grupu
vai padomi koordinētas valsts politikas radošās industrijas attīstībai veidošanai un
ieviešanai.
2.2.4. KM sadarbībā ar EM, LIAA, Latvijas augstskolām un, piesaistot ārvalstu
ekspertus un organizācijas, īstenot pilotprojektus radošās un kultūras industriju
nozarēs.
2.2.5. KM sadarbībā ar ĀM un LI apzināt un attīstīt Latvijas radošās un kultūras
industriju zīmolus un veidot to sasaisti ar Latvijas ārējo kultūrpolitiku un Latvijas
tēla veidošanu.
2.2.6. Sadarbojoties EM, LIAA, KM, pašvaldībām un radošajām profesionālajām
organizācijām, veidot pastāvīgu sadarbību un komunikāciju starp radošo profesiju
pārstāvjiem un uzņēmējiem jaunu produktu ar augstu pievienoto vērtību radīšanai
un attīstībai, t.sk. atbalstīt projektus ar augstu inovatīvo potenciālu reģionu
centros, paplašinot to starptautisko atpazīstamību Latvijas tēla veidošanas
kontekstā (piemēram, Marka Rotko mākslas un informācijas centrs).
(MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā)
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Nr.
2.3.

Rīcības virziens
Radīt labvēlīgus
nosacījumus kultūras
tūrisma produktu un
pakalpojumu izveidei
un attīstībai Latvijā

Prioritārie uzdevumi
2.3.1. Sadarbojoties KM, EM un TAVA, plānot un īstenot atbalsta pasākumus
daudzveidīgu iekšējā un ārējā kultūras tūrisma produktu un maršrutu izveidei un
attīstībai Latvijas Tūrisma attīstības politikas plānošanas dokumentu ietvaros,
t.sk.
- attīstīt vietējo tūrismu, veidojot uz Latvijas vēstures, kultūras un dabas
izzināšanu orientētus tūrisma produktus;
- sekmēt nacionālas nozīmes kultūras tūrisma produktu attīstību visā Latvijas
teritorijā, izmantojot kultūras resursus ar starptautiskas atpazīstamības un
konkurētspējas potenciālu (piemēram, Daugavpils cietoksnis, Rundāles pils
komplekss, pilsētu vēsturiskie centri – Kuldīgā, Jūrmalā, Ventspilī, Cēsīs u.c.), kā
arī akcentēt Rīgas vēsturiskā centra starptautiski atzītās kvalitātes, mērķtiecīgi
veidot starptautiski atpazīstamus tūrisma produktus, piemēram, Rīgas jūgendstils,
Rīgas koka arhitektūra u.c.
2.3.2. EM sadarbībā ar KM plānot un iekļaut kultūras tūrisma produktu un
pakalpojumu atbalsta pasākumus (apmācības produkta izveidē un marketingā,
investīcijas biznesa uzsākšanai un produkta attīstībai u.c.), veidojot un īstenojot
operacionālās programmas ES struktūrfondu apguvei.
2.3.3. KM sadarbībā ar EM un TAVA izveidot Kultūras tūrisma attīstības darba
grupu vai padomi, kas veido pastāvīgu sadarbību starp politikas izstrādātājiem,
reģionālās attīstības plānotājiem, tūrisma operatoriem un kultūras resursu
turētājiem. Kopīgi darbojoties, nodrošināt plašāku un kvalitatīvāku informācijas
apjomu par kultūras tūrisma produktiem un maršrutiem portālā
www.latviatourism.lv , veidojot saiti uz vortālu www.kultura.lv .
2.3.4. EM sadarbībā ar KM veidot pastāvīgu sadarbību ar Baltijas valstīm vienotu
kultūras tūrisma produktu un maršrutu izveidei un piedāvājumam.

2.4.

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

2.4.1. KM sadarbībā ar EM izveidot Nacionālo dizaina padomi kā konsultatīvu un
sadarbību veicinošu institūciju.
2.4.2.KM sadarbībā ar EM, LIAA un LDF izstrādāt nacionālā dizaina politikas
pamatnostādnes, t.sk. iekļaujot risinājumus dizaina politikas īstenošanas atbalsta
sistēmas izveidei.
2.4.3. Saskaņā ar EP pieņemto Rezolūciju par universālā dizaina principu
ieviešanu visu to profesiju izglītības programmās, kas strādā radītā vidē, veicināt
universālā dizaina principu integrāciju dažāda līmeņa izglītības programmās. KM
sadarbībā ar IZM veicināt dizaina izglītības programmu attīstību un iekļaut valsts
pasūtījumā dizaineru sagatavošanu. Veidot starptautiskas sadarbības programmas
kvalificētu dizaina pasniedzēju sagatavošanai, efektīvi apgūstot ES fondus un
atbalsta programmas un citu starptautisko institūciju atbalsta iespējas.
2.4.4. Rosināt VKKF izveidot nozares padomi un programmu dizaina nozares
attīstībai un projektu atbalstam.
2.4.5. KM sadarbībā ar LIAA un LDF veidot sabiedrībā izpratni par dizaina lomu
valsts konkurētspējas celšanā un vides kvalitātes pilnveidošanā.

2.5.

2.5.1.Sadarbojoties KM, IZM un EM, definēt valsts pasūtījumu izglītības
programmu izveidei kultūras un radošās industrijas un kultūras tūrisma
speciālistu sagatavošanai profesionālās un augstākās izglītības līmenī.
2.5.2. KM un IZM rosināt un stiprināt sadarbību starp kultūras un ekonomikas
profilu izglītības iestādēm starpdisciplināru, uz darba tirgus vajadzībām orientētu
studiju programmu un radošo laboratoriju izveidei, t.sk.
- izmantojot starptautisko sadarbības un palīdzības programmu iespējas, piesaistīt
kultūras un radošās industrijas speciālistu sagatavošanai ārvalstu mācību spēkus
un ekspertus.
2.5.3. Rosināt LMA Senātu sadarbībā ar KM un EM izstrādāt Koncepciju
Mākslas un tehnoloģiju/vai dizaina augstskolas izveidei, paplašinot LMA
materiāli tehnisko bāzi un mācību spēku kapacitāti.
2.5.4. Rosināt LMA tās Vizuālo komunikāciju nodaļas ietvaros izveidot
mūsdienīgu animācijas un digitālā satura veidošanas apmācību.
2.5.5. Īstenot kultūras nozarē un radošajā industrijā strādājošo tālākizglītību un
kvalifikācijas celšanu kultūras ekonomikas, vadības un tirgzinības priekšmetos.
2.5.6. KM nodrošināt aktīvu Latvijas līdzdalību Baltijas Filmu un mediju skolas
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Nr.

Rīcības virziens

Prioritārie uzdevumi
darbībā.

2.6.

Pilnveidot tiesisko bāzi
kultūrai un radošās un
kultūras industriju
attīstībai labvēlīgas
nodokļu politikas
ieviešanai

2.6.1. KM nepieciešams veikt pētījumu(s) par pašreizējās nodokļu politikas
piemērošanas ietekmi un efektivitāti uz Latvijas kultūras tirgu ES un to
dalībvalstu kontekstā.
2.6.2. KM, balstoties uz pētījuma rezultātiem, izstrādāt Koncepciju par nodokļu
atvieglojumiem kultūrai, kurā izvērtēta līdzšinējā nodokļu atvieglojumu sistēma
kultūrā ES un to dalībvalstu kontekstā, ierosināti un izvērtēti jauni nodokļu
atvieglojumi un prognozēta to ietekme uz tautsaimniecības un kultūras attīstību.
2.6.3. KM organizēt izglītojošus un informējošus pasākumus radošo profesiju
pārstāvjiem un kultūras sektorā strādājošiem nodokļu politikas jautājumos.

2.7.

Īstenot preventīvos
pasākumus
intelektuālā īpašuma
aizsardzībai kultūrā
un radošās un kultūras
industriju jomā

2.7.1. KM sadarbībā ar TM, EM un autortiesību aizsardzības aģentūrām veikt
pētījumus pirātisma radīto ekonomisko zaudējumu apzināšanai autortiesību un
blakustiesību nozarēs un to cēloņu analīzei ar mērķi plānot efektīvus preventīvos
pasākumus.
2.7.2. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar KM, IeM, EM, IZM izstrādāt Valsts
programmu intelektuālā īpašuma aizsardzībai.
2.7.3. KM sadarbībā ar autortiesību aizsardzības aģentūrām īstenot izglītojošus un
informējošus pasākumus kultūras darbiniekiem un radošo profesiju pārstāvjiem
par intelektuālā īpašuma aizsardzību.
2.7.4. KM sadarbībā ar TM un autortiesību aizsardzības aģentūrām pastiprināt
informējošas kampaņas par intelektuālo īpašumu un tā zādzības
sociālekonomiskajām sekām.
2.7.5. IZM sadarbībā ar KM un TM iekļaut jautājumus par intelektuālā īpašuma
aizsardzību izglītības programmās.
2.7.6. KM sakārtot mantiskā pārvaldījuma tiesības PSRS laikā Latvijā
uzņemtajām filmām un ierakstītajām fonogrammām.

6.3. Kultūra un radošā daudzveidība
3. Stratēģiskais mērķis
Veidot labvēlīgu vidi radošā procesa daudzveidībai un stimulēt tiekšanos pēc izcilības.
Risināmās problēmas










Latvijā ir mazs kultūras un mākslas tirgus, kas, darbojoties tikai piedāvājuma un
pieprasījuma principam, rada kultūras un radošo izpausmju vienveidības risku. Lai
arī Eiropas Savienībā tiek aizstāvēts tā saucamais “kultūras izņēmuma” princips,
Latvijā nav izstrādāta skaidra valsts pozitīvās intervences stratēģija radošās
daudzveidības uzturēšanai un veicināšanai.
Valstī nav izstrādāta saskaņota politika visu mākslas nozaru ilgtermiņa attīstības
veicināšanai. Kā mākslas nozare Latvijā nav attīstīta arhitektūra. Trūkst stratēģiskā
skatījuma dizaina un jauno mediju mākslu attīstības jomā.
Trūkst pētījumu par radošā procesa daudzveidīgajām izpausmēm un tendencēm,
par mākslinieka statusu, par radošās darbības ietekmi uz personības attīstību; maz
ir kultūras un mākslas tirgus pētījumu.
Izcilu radošo sasniegumu novērtēšanai un atbalstīšanai nav noteikti kritēriji un
nereti pietrūkst profesionālas analīzes. Nav izveidots pastāvīgs finanšu mehānisms
izcilības atbalstam.
Izcilība un radošā daudzveidība ne vienmēr Latvijas sabiedrībā tiek pieprasīta un
izprasta. Netiek mērķtiecīgi audzināta un izglītota kultūras un mākslas auditorija,
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īpaši tas attiecas uz bērniem un jauniešiem kā topošajiem kultūras radītājiem un
lietotājiem.
 Radošā procesa daudzveidību un tā pieejamību ierobežo modernas kultūras
infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes trūkums.
 Radošās daudzveidības atbalstam nav attīstītas pastāvīgas partnerattiecības un
sadarbības tradīcijas starp valsts, pašvaldību un privāto sektoru.
 Trūkst mehānismu kultūras sponsorēšanas veicināšanai. Nav attīstījušās mākslas
un kultūras mecenātisma tradīcijas.
 Latvijā spēkā esošais normatīvais regulējums neatbilst radošo personu darbības
specifikai, viņu ieņēmumu gūšanas veidam un sociālajam nodrošinājumam. Pēdējo
gadu laikā mākslinieku darba attiecībās ir notikušas būtiskas izmaiņas: ilgtermiņa
darba līgumus aizvieto īstermiņa līgumi. Nodarbinātības tiesiskais regulējums
neņem vērā mākslinieka darba specifiku, tāpēc nereti rodas konflikti.
 Darba piedāvājumu neregularitātes dēļ lielai daļai Latvijas radošo profesiju
pārstāvju nav pastāvīgu ienākumu, to mēneša ienākumi nereti ir iztikas minimuma
robežās vai zem tā. Daudziem radošo profesiju pārstāvjiem nav pilnvērtīgi
pieejamas valsts noteiktās sociālās garantijas – sociālie pabalsti un pensijas.
Daudzu profesionālu mākslinieku pamatnodarbošanās nav viņu radošais darbs.
Trūkstot līdzekļiem, radošo profesiju pārstāvjiem ir ierobežotas mobilitātes un
pieredzes apmaiņas iespējas.
 Radošo profesiju pārstāvjiem ir vājas zināšanas tirgzinībās un trūkst prasmes sava
darba mārketingā. Trūkst mērķtiecīgas sasaistes starp radošajiem procesiem un
radošo industriju vajadzībām. Latvijas kultūras pilnvērtīgai attīstībai trūkst
profesionāli sagatavotu mākslas menedžeru, producentu, kuratoru, kā arī mākslas
kritiķu.
 Radošo profesiju pārstāvjiem trūkst zināšanu par sava darba aizsardzības tiesībām
un mehānismiem. Vienīgā pašu autoru dibinātā autortiesību aģentūra AKKA/LAA
savā darbībā neaptver autorus visā Latvijā un mērķtiecīgi neveic autoru darbu
virzīšanu kultūras tirgū.
Rīcības virzieni
1. Pilnveidot literatūras un mākslas nozaru attīstības stratēģijas un tiesisko
regulējumu, nodrošinot līdzsvarotas attīstības iespējas visām mākslas
nozarēm.
2. Paplašināt atbalsta pasākumus radošā procesa daudzveidības veicināšanai.
3. Attīstīt pastāvīgu atbalsta mehānismu radošās darbības izcilības
sekmēšanai.
4. Veikt pasākumus radošās darbības publiskās telpas veidošanai un
auditorijas izglītošanai.
5. Veicināt radošo personu un radošo kolektīvu mobilitāti.
6. Uzlabot radošo profesiju pārstāvju sociālo un tiesisko aizsardzību un
nodrošināt adekvātu atalgojumu.
7. Paplašināt radošās darbības pielietošanu cilvēku garīgās un fiziskās
veselības uzlabošanai un profilaksei.
8. Organizēt sistemātisku Latvijas radošās daudzveidības procesu pētniecību
un attīstīt profesionālas mākslas un kultūras kritiku.
9. Veicināt zinātnisko jaunradi un eksperimentus kultūras jomā.
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Skatīt arī:
5.3.Veidot mūsdienīgu, uz sabiedrības attīstības un darba tirgus vajadzībām vērstu
profesionālo kultūrizglītību.
Politikas rezultāts
Latvijā ir atzīta radošās darbības nozīmīgā loma gan indivīdu emocionālās un
intelektuālās dzīves bagātināšanā, gan arī valsts ekonomikas konkurētspējas celšanā un
pilsoniskās sabiedrības saliedētības veicināšanā. Latvijas kultūru raksturo radošo izpausmju
satura, formu, stilu un žanru daudzveidība. Radošā procesa daudzveidība izpaužas gan
profesionālajās un amatiermākslās, gan jaunievedumos un radošos projektos kultūras
mantojuma un mediju jomās. Katram valsts iedzīvotājam ir nodrošinātas iespējas radoši
izpausties un pilnveidoties. Par to liecina augsta iedzīvotāju līdzdalība amatiermākslas
kustībā, mākslinieku un radošo intelektuāļu skaita un to radīto darbu pieaugums, kā arī stabils
daudzveidīgas profesionālās mākslas pieprasījums. Ir pieaudzis Latvijā organizēto nacionālo
un starptautisko mākslas/radošo pasākumu skaits. Līdzās tradicionālām radošās darbības
formām izplatīti netradicionāli risinājumi radošo izpausmju un izteiksmes līdzekļu izvēlē,
t.sk. veiksmīgā IKT izmantošanā, kas paplašina radošās daudzveidības izpausmju un norišu
auditoriju un palielina to sociālekonomisko potenciālu. Bagāts radošās iedvesmas avots ir
Latvijas kultūras mantojums.
Latvijā ir piemēroti apstākļi radošās daudzveidības izpausmēm gan galvaspilsētā, gan
Latvijas reģionos: to nodrošina mūsdienīgas daudzfunkcionālas koncertzāles un teātri,
modernās mākslas centri, mākslinieku un literātu rezidences radošajam darbam, kultūras
nami, atjaunotas pilis un muižas u.c. Latvijā ir sabalansēts kultūras un mākslas tirgus. To
sekmē valsts atbalsts mazāk pieprasītām radošajām izpausmēm un privātā sektora aktīva
līdzdalība radošā procesa daudzveidības veicināšanā. Radošās darbības intervence
ekonomikas sektorā veicina inovācijas tautsaimniecībā un produktu ar augstu pievienoto
vērtību ražošanu.
Radošā procesa daudzveidību un tā izcilību sekmē izkoptas kultūrizglītības tradīcijas,
(t.sk. augstvērtīga profesionālā un profesionālās ievirzes mākslas izglītība), regulārs un
mērķtiecīgs valsts, pašvaldību un privātā sektora atbalsts, kā arī starptautiski atzītu citu valstu
mākslinieku, režisoru un producentu līdzdalība Latvijas radošo procesu bagātināšanā.
Radošā daudzveidība ir līdzeklis un rezultāts veiksmīgām kultūras apmaiņām un
dialogam gan starp Latvijā dzīvojošām tautībām un sociālām grupām, gan arī ar citām
pasaules valstīm un tautām. Par dinamiskiem radošajiem starpvalstu sakariem kultūrā liecina
kopprodukciju un kopprojektu skaita pieaugums.
21.gadsimta radošo profesiju pārstāvi raksturo tieksme uz izcilību, mobilitāte, elastība
un talanta apvienojums ar prasmēm un zināšanām kultūras vadībā un tirgzinībās. Paplašinājies
radošo profesiju kopums un mijiedarbība starp dažādām mākslas un kultūras jomām, kas ļauj
radošajam darbiniekam izpausties daudzveidīgās formās un piedalīties starpdisciplinārās
radošās grupās un projektos. Radošajām profesijām sabiedrībā ir augsts prestižs. Mākslinieki
un radošie intelektuāļi aktīvi piedalās pilsoniskās sabiedrības dzīvē: veicina publiskās debates
un kritiskas domāšanas attīstību, veidojot un uzturot sabiedrībā nacionālās un
vispārcilvēciskās vērtības. Radošās personas statuss un darbības specifika ir definēta
normatīvajos aktos, nodrošinot mākslinieka sociālo aizsardzību un radot labvēlīgus apstākļus
viņa radošā darba aizsardzībai. Radošo profesiju pārstāvju atalgojums un sociālais stāvoklis ir
adekvāts viņu ieguldītajam darbam, resursiem un šī darba nozīmei sabiedrības un valsts
attīstībā.
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Politikas indikatori











Profesionālās skatuves mākslas jauniestudējumu skaita dinamika % , t.sk. Latvijas
oriģināldramaturģijas jaundarbu iestudējumi;
atskaņoto mūzikas jaundarbu skaita dinamika %, t.sk. Latvijas komponistu
jaundarbi;
publicētās literārās jaunrades darbu skaita % pieaugums, t.sk. Latvijas literātu
jaundarbu skaits;
vizuālās mākslas izstāžu skaita dinamika %, t.sk. Latvijas mākslinieku izstādes;*
laikmetīgās arhitektūras un vides dizaina jauno objektu skaita dinamika %, t.sk.
Latvijas arhitektu un dizaina mākslinieku objekti;*
jaunuzņemto Latvijas filmu skaita % pieaugums;
jauno mediju mākslas jaunradīto darbu skaita % pieaugums;*
Latvijas mākslinieku un māksliniecisko kolektīvu aktivitāšu dinamika % ārvalstīs;
starptautisko kopražojumu un kopprodukciju skaita dinamika %;*
valsts sektorā strādājošo radošo profesiju pārstāvju mēneša vidējo ienākumu %
pieaugums.
Vadlīniju ieviešanas prioritārie uzdevumi vidējam termiņam
3. tabula

Nr.
3.1.

Rīcības virziens
Pilnveidot literatūras un
mākslas nozaru attīstības
stratēģijas un tiesisko
regulējumu, nodrošinot
līdzsvarotas attīstības
iespējas visām mākslas
nozarēm

Prioritārie uzdevumi
3.1.1. KM izvērtēt un aktualizēt Nacionālo programmu „Kultūra” un
izstrādāt Valsts programmu profesionālās mākslas attīstībai, t.sk.
iekļaujot:
- pasākumus jauno vai līdz šim nepietiekami attīstīto mākslas nozaru
atbalstam kā arhitektūra, dizains, deja un jauno mediju māksla;
- valsts pozitīvās intervences stratēģiju daudzveidīga nacionālā mākslas
tirgus attīstībai un nacionālās mākslas produktu konkurētspējas celšanai.
3.1.2. KM attīstīt metodisko atbalstu mākslas institūciju un radošo
profesionālo organizāciju ilgtermiņa darbības stratēģiskajai plānošanai.
3.1.3. KM veicināt mākslas un literatūras nozaru sadarbību ar kultūras
mantojuma nozarēm un medijiem radošo izteiksmes līdzekļu
daudzveidošanai, apzinot un izplatot veiksmīgus starpnozaru sadarbības
piemērus.
3.1.4. KM sadarbībā ar ĀM organizēt starptautiskās konvencijas „Par
kultūras izpausmju daudzveidības aizsargāšanu un veicināšanu”
ratifikāciju.
Skatīt arī punktu 1.5.1.

3.2.

Paplašināt atbalsta
pasākumus radošā procesa
daudzveidības veicināšanai

3.2.1 KM, apzinot un aktualizējot citu valstu pieredzi, rosināt
autortiesību aģentūras iesaistīties radošās daudzveidības sekmēšanā,
veicot pasākumus, kas palielinātu ienākumus no radošo produktu
izplatīšanas, piem., izglītojot autorus par radošo produktu virzīšanu tirgū
un ar to saistītajiem finansiālajiem un tiesiskajiem aspektiem u.c.

3.2.2. KM īstenot valsts pozitīvās intervences stratēģiju daudzveidīga
nacionālās mākslas tirgus attīstībai un mākslas produktu konkurētspējas
celšanai, plānojot un nodrošinot valsts dotācijas radošās daudzveidības
veicināšanai skatuves/izpildītāj mākslās, mūzikā, vizuālajās un digitālajās
mākslās, kino mākslā un literatūrā, izvirzot skaidrus atbalsta kritērijus un
prioritātes.
3.2.3. Rosināt VKKF izveidot nozaru padomi(es) un programmas
pastāvīga atbalsta nodrošināšanai arhitektūras un dizaina nozaru
attīstībai, kā arī paplašināt atbalsta pasākumus/mērķprogrammu dejas un
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Nr.

Rīcības virziens

Prioritārie uzdevumi
jauno mediju mākslas attīstībai.
3.2.4. KM veicināt publisko un privāto partnerību, sponsorēšanu un
mecenātismu radošās daudzveidības atbalstam, apzinot un popularizējot
veiksmīgākās sadarbības formas (t.sk .izdodot izglītojoši informatīvus
izdevumus kultūras darbiniekiem un kultūras atbalstītājiem). Veidot
aktīvu publisko un privāto partnerību radošā potenciāla komercializācijai.
3.2.5. Sadarbojoties visam ieinteresētajām pusēm (KM, TMC, radošajām
savienībām, pašvaldībām, kultūras uzņēmējiem u.c.) stiprināt saikni starp
amatiermākslas un profesionālās mākslas izpausmēm, kopīgi tiecoties uz
mākslas produktu kvalitāti un kultūras norišu daudzveidību, veidojot un
piepildot dažādus kultūras produktu tirgus un apmierinot dažādu
auditoriju kultūras vajadzības.
3.2.6. KM sadarbībā ar pašvaldībām un VKKF paplašināt atbalsta
iespējas amatiermākslas kustībai kā iespējai ikvienam Latvijas
iedzīvotājam pilnveidot savu personību un radoši izpausties visa mūža
garumā, t.sk.
- sagatavojot un iesniedzot jaunu politikas iniciatīvu MK, paplašināt
ikgadēju mērķdotāciju amatiermākslas kolektīvu vadītāju atalgojumam,
izvirzot skaidras atbalsta prioritātes un mērķus;
- rosināt VKKF paplašināt atbalsta iespējas amatiermākslas projektiem.
3.2.7. Atbalstīt Latvijā dzīvojošo dažādo etnisko grupu radošās
izpausmes, t.sk.
- KM paplašināt regulāru atbalstu Latvijas Nacionālo kultūras biedrību
asociācijai, plānojot atbalsta pasākumus Rīcības plānā sabiedrības
līdzdalības veicināšanai kultūras procesos;
- rosināt VKKF un SIF veidot sadarbību Latvijā dzīvojošo dažādo
etnisko grupu radošajai darbībai un starpkultūru sadarbības projektiem.
3.2.8 Aicināt VKKF, pašvaldības un privāto sektoru atbalstīt mūzikas
instrumentu, tehnoloģiju, programmatūru un citu radošai darbībai
nepieciešamo materiālu iegādi radošajiem kolektīviem un kultūras
institūcijām.

3.3.

Attīstīt pastāvīgu atbalsta
mehānismu radošās
darbības izcilības
sekmēšanai

Skatīt punktus 1.4.1.-1.4.3.

3.4.

Veikt pasākumus radošās
darbības publiskās telpas
veidošanai un auditorijas
izglītošanai

3.4.1. Sadarbojoties KM, VKKF, pašvaldībām, NVO, privātajam
sektoram un profesionālajām radošajām organizācijām, regulāri organizēt
radošos konkursus, skates un festivālus, aptverot visas profesionālās
mākslas jomas.
3.4.2.Sadarbojoties KM, VKKF, pašvaldībām, NVO, privātajam
sektoram un profesionālajām radošajām organizācijām, rīkot atsevišķu
kultūras un mākslas nozaru, stilu vai žanru dienas/nedēļas/ sezonas
dažādās Latvijas vietās.
3.4.3.KM, veidojot un uzturot visaptverošu un daudzvalodu 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), radošo profesiju pārstāvjiem un
kolektīviem.
Skatīt arī punktus 4.4.1. – 4.4.2. un 4.7.2.

3.5.

Veicināt radošo personu un
radošo kolektīvu mobilitāti

3.5.1. Rosināt VKKF turpināt īstenot un paplašināt radošo braucienu
programmu.
3.5.2.KM dotēt biedru naudas iemaksas Latvijas pārstāvībai
nozīmīgākajās starptautiskajās profesionālajās radošajās organizācijās un
sadarbības tīklos, pilnveidojot valsts atbalsta kritērijus un kārtību.
3.5.3.KM sadarbībā ar ĀM, izstrādājot valsts ārējo kultūrpolitiku un
veidojot divpusējos un daudzpusējos valstu sadarbības līgumus un
programmas, rosināt radošās kopprodukcijas un kopprojektus.

Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006. – 2015.gadam „Nacionāla valsts”

44
Nr.

Rīcības virziens

Prioritārie uzdevumi
3.5.4.KM sadarbībā ar ĀM, gatavojot nacionālās pozīcijas ES, iestāties
par atbalsta paplašināšanu radošo personu mobilitātei un radošajām
apmaiņām.
3.5.5. Stiprinot sadarbību starp KM, VKKF, ārvalstu vēstniecībām un
organizācijām un privātiem uzņēmējiem, paplašināt iespējas starptautiski
atzītu mākslinieku, producentu un režisoru uzaicināšanai radošu projektu,
meistardarbnīcu u.tml. īstenošanai Latvijā.
3.5.6. KM sadarbībā ar Ventspils domi un Latvijas Literatūras centru
atbalstīt starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas Ventspilī darbību.
Skatīt arī punktu 6.2.

3.6.

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

3.6.1.KM sadarbībā ar profesionālajā radošajām organizācijām pilnveidot
tiesisko regulējumu radošo profesiju pārstāvju tiesiskai un sociālai
aizsardzībai, t.sk.
- veicināt Profesionālo radošo organizāciju likumprojekta izskatīšanu
Saeimā;
- izstrādāt likumprojektu par radošo personu atbalstu;
- gatavojot nacionālās pozīcijas ES, iestāties par tiesiskās vides
pilnveidošanu autortiesību un blakustiesību aizsardzībai interneta vidē,
arhīvos, bibliotēkās, muzejos u.c.;
- gatavojot nacionālās pozīcijas ES, iestāties par starptautiskas
vienošanās nepieciešamību audiovizuālo darbu autortiesību un
blakustiesību aizsardzībai.
3.6.2. KM, piedaloties valsts politikas (valsts programmas) intelektuālā
īpašuma aizsardzībai izstrādē, plānot un iekļaut tajā pasākumus
autortiesību un blakustiesību aizsardzībai.
3.6.3.KM sadarbībā ar LRSP nodrošināt radošo profesiju pārstāvjiem
juridiskās palīdzības un konsultāciju pakalpojumus. Izstrādāt līgumu
paraugus.
3.6.4. KM, īstenojot 2005.gada 12.decembra MK noteikumus Nr. 995 un
2005.gada 25.augusta Latvijas kultūras darbinieku pirmā foruma
„Kultūras tradīcijas un attīstība – nacionāla valsts” Memorandu, „Kultūra
2010”, sagatavot un iesniegt MK jaunu politikas iniciatīvu, kas paredz
pasākumus adekvāta radošo darbinieku atalgojuma nodrošināšanai, t.sk.
- sakārtot valsts finansēto radošo kolektīvu atalgojumu sistēmu, panākot
pakāpenisku vidējās algas palielināšanu;
- rosināt pašvaldības nodrošināt līdzvērtīgu atalgojuma pieaugumu
pašvaldībās strādājošajiem radošajiem un kultūras darbiniekiem.
3.6.5. KM veikt profesionālo radošo organizāciju pārreģistrāciju un
paplašināt valsts atbalstu šo organizāciju darbībai un funkciju deleģēšanu
nozīmīgu kultūrpolitikas uzdevumu īstenošanai.

3.7.

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

3.7.1. Rosināt VM sadarbībā ar KM un profesionālajām radošajām
organizācijām veikt pētījumus par radošās darbības ietekmi uz cilvēka
garīgās un fiziskās veselības uzlabošanu un profilaksi.
3.7.2. Sadarbojoties VM, KM, IZM, izglītības iestādēm un
profesionālajām radošajām organizācijām, attīstīt mākslas, mūzikas un
dejas terapijas programmas.
Skatīt arī punktu 5.7.2.

3.8.

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

3.8.1. KM nodrošināt sistemātisku Latvijas radošās daudzveidības
procesu pētniecību un monitoringu, t.sk. veikt regulārus mākslas un
kultūras tirgus pētījumus ar mērķi savlaicīgi plānot valsts atbalsta
pasākumus (pozitīvo intervenci) kultūras daudzveidības aizsardzībai un
nacionālās kultūras konkurētspējas celšanai. Iesaistīt pētījumu veikšanā
augstskolu studentus.
3.8.2. KM nodrošināt līdzdalību EP, ES un UNESCO organizētajos
kultūras daudzveidības monitoringos un pētniecības projektos un
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Nr.

Rīcības virziens

Prioritārie uzdevumi
aktualizēt to rezultātus.
3.8.3.KM sadarbībā ar radošo profesiju organizācijām veikt pētījumus
par radošo personu sociālajiem un darba apstākļiem un vajadzībām ar
mērķi pilnveidot to sociālās un tiesiskās aizsardzības sistēmu.
3.8.4.KM sadarbībā ar IZM rosināt profesionālu kultūras un mākslas
kritiķu sagatavošanu, veidojot attiecīgu izglītības programmu pasūtījumu.
3.8.5.Aicināt VKKF atbalstīt kultūras un mākslas pētniecībai un kritikai
veltītas publikācijas kultūras periodikā.

3.9.

Veicināt zinātnisko jaunradi
un eksperimentus kultūras
jomā

3.9.1.KM sadarbībā ar LZA un Latvijas augstskolām stiprināt sadarbību
starp kultūras un zinātnes nozarēm zinātnisko un radošo eksperimentu un
inovāciju veikšanai, produktu ar augstu pievienoto vērtību radīšanai un
jaunu sociālās komunikācijas formu attīstībai. Sekmēt nākotnes
tehnoloģiju savlaicīgu apgūšanu un iekļaušanu radošo nozaru produktu
izstrādē.
3.9.2. KM sadarbībā ar VKKF rosināt pētniecisko jaunradi visās kultūras
nozarēs, atbalstīt zinātniskās publikācijas, eksperimentālu ekspozīciju un
izstāžu veidošanu.

6.4. Kultūra un teritoriālā attīstība
4. Stratēģiskais mērķis
Sekmēt līdzsvarotu kultūras procesu attīstību un kultūras pieejamību visā Latvijas
teritorijā, nodrošinot tiesības uz kvalitatīvu dzīves telpu visiem valsts iedzīvotājiem.
Risināmās problēmas






Valstī, aizkavējoties administratīvi teritoriālajai un reģionālajai reformai, ir
apgrūtināta efektīvas un mērķtiecīgas reģionālās kultūrpolitikas veidošana. Starp
valsti un pašvaldībām nav pietiekami skaidri definēta kultūratbildība, trūkst
sadarbības līdzsvarota kultūras procesa veidošanā. Trūkst pētījumu un pozitīvās
prakses piemēru par Latvijas reģionu kultūrvēsturiskās savdabības un kultūras
resursu nozīmību šo teritoriju ekonomiskajā izaugsmē un investīciju piesaistē,
nodarbinātības veicināšanā, sociālās spriedzes mazināšanā un pilsoniskās
līdzdalības paplašināšanā.
Vairākās Latvijas vietās pamesta novārtā kvalitatīvas kultūrvides veidošana, kas
skaidrojams ar izpratnes trūkumu sabiedrībā par kultūrvidi kā vēsturiski
veidojušos kultūras vērtību un pakalpojumu kopumu - pamatu vides ilgtspējīgai
attīstībai. Latvijā aizvien straujāk pieaug būvniecības apjomi un esošās apbūves
restaurācijas un rekonstrukcijas darbi. Daudzas izmaiņas pilsētu un lauku
kultūrvidē rada neatgriezeniskas sekas un neapmierina ne sabiedrību, ne
speciālistus. Teritorijas attīstības plānošanā trūkst labas prakses piemēru, kas
uzskatāmi parādītu, kā, kultūrvēsturiskā mantojuma un laikmetīgajām vērtībām
vienām otras papildinot, veidojas augstas kvalitātes dzīves telpa. Trūkstot
sadarbībai starp māksliniekiem, arhitektiem, dizaineriem un teritoriju plānotajiem,
Latvijā ir maz mūsdienīgu kultūrainavu piemēru, kurās veiksmīgi iekomponēti
vides dizaina un laikmetīgas arhitektūras objekti.
Kvalitatīvas un harmoniskas cilvēka dzīves telpas veidošanu Latvijā kavē
arhitektūras un vides dizaina politikas trūkums. Līdz šim teritoriju plānošanā
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arhitektūra galvenokārt uzlūkota kā būvniecības sastāvdaļa, nepietiekami
novērtējot arhitektūras estētisko un sociālo funkciju, tās ietekmi uz dzīves vides
kvalitāti un cilvēku vērtību sistēmas veidošanos. Nacionālā programma „Kultūra”
arhitektūras jautājumus skata tikai mantojuma aspektā. Arhitektūrai kā kultūras
nozarei trūkst ilgtermiņa attīstības vīzijas un koordinējošas, saskaņotas rīcības.
Pieprasījums pēc labiem arhitektiem Latvijā pārsniedz piedāvājumu. Mūsdienu
prasībām pilnā mērā nespēj atbilst arhitektu izglītības sistēma.
 Latvijā nav definēts un nav nodrošināts minimālais „kultūras pakalpojumu grozs” tiešajā dzīves vietā iedzīvotājiem pieejamais minimālais kultūras pakalpojumu
klāsts, ko atbilstoši konkrētajā administratīvi teritoriālajā līmenī paredzētajam
standartam nodrošina vietējā kultūras infrastruktūra. „Groza” plānošanu kavē
vienotas un visaptverošas datu bāzes („kultūrkartes”) trūkums par pieejamiem
kultūras resursiem un pakalpojumiem katrā Latvijas administratīvi teritoriālajā
līmenī. Atšķirīgā ekonomiskās attīstības dinamika dažādos Latvijas reģionos,
kultūras institūciju neviendabīgais pārklājums un piedāvāto pakalpojumu iespējas,
kā arī iedzīvotāju ierobežotā mobilitāte izraisījusi krasas atšķirības kultūras
pieejamībā starp pilsētām un laukiem, starp turīgajiem un mazturīgajiem
iedzīvotājiem. Visā Latvijā ir plaši izplatīta amatiermākslas kustība, bet
iedzīvotājiem ir ierobežota pieejamība profesionālās mākslas pakalpojumiem, kas
galvenokārt koncentrējušies lielajās pilsētās. To ietekmē profesionālās mākslas
aktivitātēm piemērotas kultūras infrastruktūras trūkums, šo pakalpojumu lielākas
izmaksas un iedzīvotāju zemā pirktspēja. Lielai daļai mazturīgo Latvijas
iedzīvotāju, īpaši attālās un pierobežu teritorijās, pieejamību kultūras norisēm
galvenokārt nodrošina audiovizuālie mediji. Tomēr, trūkstot audiovizuālo mediju
ilgtermiņa politikai un skaidri noteiktam nacionālajam pasūtījumam
sabiedriskajām raidorganizācijām, iedzīvotāji ne vienmēr saņem pietiekami
kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras un kultūrizglītojošo programmu
piedāvājumu.
 Kultūras infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze lielākajā daļā pašvaldību ir
novecojusi un estētiski nepievilcīga, tādējādi kultūras iestādes nespēj konkurēt ar
citām komerciāli veiksmīgām izklaides un brīvā laika pavadīšanas vietām (nakts
klubi, lielveikali u.tml.). Mūsdienu sabiedrības vajadzībām neatbilstoša kultūras
infrastruktūra ir nerentabla apsaimniekotājiem un kavē kvalitatīvu un
daudzveidīgu kultūras produktu un pakalpojumu attīstību un pieejamību.
Līdzšinējās valsts investīcijas pašvaldību kultūras infrastruktūras sakārtošanā ir
bijušas fragmentāras, nav tikusi izstrādāta skaidra kultūras infrastruktūras attīstības
stratēģija. Kā šķērslis vietējās kultūras dzīves attīstībai jāmin arī neskaidrais
kultūras namu/centru un saieta namu juridiskais statuss un attīstības vīziju trūkums
darbā.
 Kvalitatīvu kultūras produktu un pakalpojumu attīstību pašvaldībās kavē
kvalificētu un mūsdienu darba tirgus prasībām atbilstošu kultūras speciālistu
trūkums. Zemais atalgojums un ar to saistītais kultūras darbinieku profesijas
zemais prestižs veicina kvalificētu kultūras speciālistu aizplūšanu uz citām
nozarēm.
Rīcības virzieni
1. Veikt sistemātiskus pētījumus par kultūras procesiem Latvijas reģionos un
vietējās pašvaldībās.
2. Veidot uz līdzsvarotu teritoriālo attīstību orientētas reģionālās un lokālās
kultūrpolitikas, stiprinot kultūrvēsturisko reģionu un lokālās kultūras
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3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

identitātes un veicinot līdzvērtīgu kultūras pakalpojumu pieejamību
iedzīvotājiem visā Latvijā.
Veidot un nostiprināt lokālās kultūras institūcijas kā laikmetīgu kultūras,
pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu un mūžizglītības centru tīklu.
Atjaunot un modernizēt pašvaldību kultūras infrastruktūru.
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.
Attīstīt arhitektūru kā mākslas nozari, tādējādi veidojot kvalitatīvu cilvēka
dzīves telpu, harmoniski apvienojot kultūrvēsturisko mantojumu, dabas
ainavu un jaunradītās laikmetīgās vērtības.
Attīstīt Latvijas galvaspilsētu Rīgu kā Baltijas kultūras metropoli un
paplašināt tās līdzdalību reģionu kultūras dzīves attīstībā.
Veidot labvēlīgus apstākļus kultūras NVO darbības attīstībai pašvaldībās.
Veicināt profesionālās mākslas pieejamību visā Latvijas teritorijā.

Politikas rezultāts
Latvijas reģionus raksturo kultūras daudzveidība un bagātība. Latvijas
kultūrvēsturiskie reģioni – Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale kopējā valsts kultūras
ainā izceļas ar katram raksturīgo kultūras identitāti. Iedzīvotāji ir zinoši, lepni un atbildīgi par
sava novada kultūras savdabības un tradīciju saglabāšanu un pārmantojamību. Iedzīvotāji, it
īpaši bērni un jaunieši, aktīvi piedalās sava novada vēstures izzināšanā un kultūras vērtību
kopšanā un jaunradīšanā. Par to liecina daudzveidīgas sabiedrības līdzdalības un sadarbības
formas: iedzīvotāju līdzdalība lēmumu pieņemšanā, kas skar pašvaldības kultūras procesu
plānošanu un attīstību, lokālo kultūras nevalstisko organizāciju skaita un nozīmes pieaugums,
inovatīvi, sabiedrības iniciatīvām atvērti kultūras centri, muzeji, bibliotēkas, kultūras skolas,
kā arī radoši sadarbības projekti un pasākumi. Kultūras mecenātisms un sponsorēšana ir
novadu privātā sektora goda lieta un apliecinājums līdzatbildībai par novada kultūras dzīves
norisēm.
Visā Latvijas teritorijā cilvēku dzīves vide ir vienlīdz sakopta un kvalitatīva. To
pilnveido un bagātina intensīvs kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanas darbs, mūsdienīga
un estētiski pievilcīga kultūras infrastruktūra, pārdomāta teritoriālā attīstība, kas pilsētu un
lauku kultūrvidē iekļauj jaunu, kvalitatīvu laikmetīgo apbūvi un vides dizainu, harmoniski
veidojot tiltu starp pagātnes atstātajām liecībām un mūsu laikmeta jaunradītajām vērtībām.
Ir izlīdzinātas reģionālās atšķirības un nevienlīdzība starp dažādām iedzīvotāju
sociālajām grupām kultūras pakalpojumu un produktu pieejamībā, nodrošinot minimālo
„kultūras pakalpojumu grozu” visos valsts administratīvi teritoriālajos līmeņos.
1. līmenis – apdzīvota vieta (500 – 1500 iedzīvotāju; atbilst vietējas nozīmes
centram RAPLM izstrādātajā pakalpojumu groza shēmā):
-

publiskā bibliotēka ar interneta pieeju;

-

kultūrizglītības un mākslinieciskās jaunrades iespēju piedāvājums;
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-

vietējas nozīmes kultūrvēsturisko vērtību un notikumu dokumentēšanas,
uzkrāšanas un eksponēšanas vieta (skolā, saieta namā, bibliotēkā, pagasta
mājā vai citā šādam uzdevumam piemērotā vietā);

-

sabiedriskā radio un TV pārklājums, kā arī, pēc iespējas, komerciālo vai
nekomerciālo vietējo radio un/vai TV raidorganizāciju darbība;

- saieta vieta kultūras un sabiedrisko pasākumu norisei.
2. līmenis – novads (ne mazāk kā 5000 iedzīvotāju; atbilst rajonu/ novadu
nozīmes centram RAPLM izstrādātajā pakalpojumu groza shēmā):
-

daudzfunkcionāls kultūras centrs – novada kultūras, sabiedrisko iniciatīvu
un mūžizglītības norišu vieta, kas vienlaikus veic metodiskā atbalsta un
koordinācijas funkcijas novada kultūras institūcijām, amatierkolektīviem
un kultūras NVO, nodrošina profesionālās mākslas pasākumu norises
iespējas;

-

publisko bibliotēku tīkls novadā ar interneta pieeju, novada centrālā
bibliotēka kā novada bibliotēku metodiskais, konsultatīvais un
koordinējošais centrs;

-

valsts arhīvu informatīvie pakalpojumu centri, kas sniedz valsts arhīvu
pakalpojumus iedzīvotājiem un nodrošina pieeju valsts arhīvu vienotajai
informācijas sistēmai;

-

novada kultūrvēsturisko vērtību un notikumu dokumentēšana, uzkrāšana,
izpēte un eksponēšana novada muzejā vai institūcijā, kas veic kādu no
muzejiskajām funkcijām;

-

viena vai daudzprofilu kultūras skola, kas iedzīvotājiem piedāvā divu
līmeņu kultūrizglītības programmas - profesionālās ievirzes un interešu
izglītību;

-

kinoteātris vai kino izrādīšanas vieta daudzfunkcionālajā kultūras centrā;

- brīvdabas estrāde.
3. līmenis – reģions (atbilst nacionālas un reģionālas nozīmes centram RAPLM
izstrādātajā pakalpojumu groza shēmā):
-

daudzfunkcionāls kultūras centrs – reģiona kultūras, sabiedrisko iniciatīvu
un mūžizglītības norišu vieta, kas reģionā veic kultūras procesu
koordinācijas un metodiskā un organizatoriskā atbalsta funkcijas, kā arī
spēj nodrošināt profesionālās mākslas pasākumu un audiovizuālu izrāžu
norises iespējas;

-

reģiona galvenā bibliotēka kā reģiona bibliotēku metodiskais,
konsultatīvais un koordinējošais centrs un vienlaikus darbības
koordinācijas un metodiskais centrs novada bibliotēkām;

-

reģionālais valsts arhīvs kā nacionālā dokumentārā mantojuma uzkrājējs,
glabātājs, pārraudzītājs un izmantošanas nodrošinātājs;

-

reģiona muzejs – nozīmīgu reģiona kultūrvēsturisko notikumu un vērtību
apzināšanas, komplektēšanas, dokumentēšanas, digitalizēšanas, glabāšanas
un eksponēšanas vieta, īstenojot visas muzejiskās funkcijas, kā arī
nodrošinot koordinācijas un metodiskā centra funkcijas novada muzejiem;

-

profesionālās mākslas pieejamība – profesionālā teātra izrādēm piemērota
skatuve, profesionālās mūzikas koncertiem piemērota mūsdienīga
koncertzāle, kā arī izstāžu zāle;
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-

mūsdienīgi aprīkots kinoteātris;

-

viena vai daudzprofilu kultūras vidusskola/ koledža, kas piedāvā vidējā
līmeņa profesionālās ievirzes kultūrizglītības programmas;

-

reģiona augstskola, kas piedāvā augstākās izglītības programmas kādās no
kultūras vai mākslas specialitātēm, kā arī tālākizglītības iespējas reģiona
kultūras darbiniekiem;

- brīvdabas estrāde.
Rīga kā Latvijas galvaspilsēta Eiropā un citur pasaulē tiek atpazīta kā Baltijas kultūras
metropole un kalpo kā Latvijas kultūrvēsturiskos reģionus vienojošs un bagātinošs centrs.
Kultūra ir Rīgas tēla spilgtākā sastāvdaļa, ko veido gan augstvērtīgās mūsdienu kultūras
norises (mākslas festivāli, izstādes un koncerti), gan Pasaules mantojuma sarakstā
iekļautais Rīgas vēsturiskais centrs ar tam raksturīgo samērā neskarto viduslaiku apbūvi,
jūgendstila arhitektūras piesātinājumu un 19.gadsimta koka arhitektūras apbūvi, kā arī
jaunie kultūras infrastruktūras objekti - Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunā ēka,
mūsdienīgā akustiskā koncertzāle un Laikmetīgās mākslas muzejs.
Politikas indikatori













„kultūras pakalpojumu groza” pieejamība, t.i. attiecīgajam administratīvi
teritoriālajam līmenim atbilstošs kultūras iestāžu pārklājums visā Latvijas teritorijā
(% no visas teritorijas);*
izstrādāto lokālo (administratīvi teritoriālo vienību) kultūras attīstības programmu
skaita % pieaugums pret kopējo iespējamo programmu skaitu;
modernizēto un rekonstruēto pašvaldību kultūras iestāžu skaits pret kopējo
pašvaldības kultūras iestāžu skaitu % pa reģioniem;
izmaiņas pašvaldību kultūras darbinieku izglītības līmenī - % augstāko un vidējo
profesionālo kultūras un humanitāro izglītību ieguvušo kultūras darbinieku skaits
pret kopējo kultūras darbinieku skaitu;
kultūrai atvēlētā valsts un pašvaldību finansējuma % īpatsvars kopējā kultūras
nozares valsts un pašvaldību finansējumā;
valsts finansējuma dinamika % kultūras aktivitātēm reģionos;
profesionālās mākslas pasākumu skaita pieaugums % katrā reģionā un to %
attiecības pa reģioniem;
jaunu kvalitatīvas arhitektūras un vides dizaina objektu % skaita pieaugums katrā
reģionā un Rīgā;*
interneta pieslēgumu skaita % pieaugums kultūras namos, centros, bibliotēkās,
muzejos un kultūrizglītības iestādēs;
vietējo kultūras NVO skaita dinamika % katrā reģionā.*
Vadlīniju ieviešanas prioritārie uzdevumi vidējam termiņam
4. tabula

Nr.
4.1.

Rīcības virziens
Prioritārie uzdevumi
4.1.1. KM veikt visaptverošu Latvijas kultūras kartēšanu un izveidot elektronisku
Veikt sistemātiskus
pētījumus par kultūras Latvijas kultūrkarti, pastāvīgi to papildinot un nodrošinot tās publisku pieejamību
(KM interneta mājas lapā un publikācijās) .
procesiem Latvijas
4.1.2. KM sadarbībā ar LPS rosināt pašvaldības veikt regulārus kultūras procesa
kultūrvēsturiskajos
un tā ietekmes uz teritorijas attīstību pētījumus, un uz iegūtajiem rezultātiem
reģionos un vietējās
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Nr.

Rīcības virziens
pašvaldībās

Prioritārie uzdevumi
balstīt teritorijas plānošanas stratēģiju.

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

4.2.1. Lai sekmētu mērķtiecīgu un koordinētu reģionālo kultūras procesu
pārvaldību pēc administratīvi teritoriālās reformas noslēguma, KM sadarbībā ar
LPS, RAPLM un Plānošanas reģioniem izstrādāt KM Koncepciju par reģionālās
kultūrpārvaldības modeļiem.
(MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā)
4.2.2. Sadarbojoties KM, RAPLM un VRAA, akcentēt un iekļaut telpiskajā
plānojumā un visu līmeņu politikas plānošanas dokumentos reģiona un lokālās
kultūrvides savdabību un kvalitāti kā vienu no ilgtspējīgas teritoriju attīstības un
konkurētspējas nosacījumiem, īpašu uzmanību pievēršot. kultūrvēsturiskā
mantojuma un laikmetīgās kultūrvides sociālekonomiskās ietekmes dažādošanai
un pastiprināšanai.
4.2.3. KM sadarbībā ar RAPLM izstrādāt grozījumus Reģionālās attīstības
likumā, iekļaujot tajā minimālo „kultūras pakalpojumu grozu”.
4.2.4. KM sadarbībā ar LPS un RAPLM izstrādāt grozījumus Pašvaldību likumā,
precizējot valsts un pašvaldību kultūratbildību un funkcijas.
4.2.5. KM sadarbībā ar LPS , RAPLM un reģionālās attīstības aģentūrām izveidot
Reģionālās kultūrpolitikas padomi un rosināt pašvaldības sadarbības un rīcības
koordinācijai veidot lokālās kultūras padomes, KM izstrādājot padomes
paraugnolikumu.
4.2.6. KM sadarbībā ar RAPLM un reģionālās attīstības aģentūrām veidot
kultūras atbalsta reģionālās programmas un nodrošināt to finansēšanu:
- KM kā jaunu politikas iniciatīvu izstrādājot un MK iesniedzot programmu
kultūras procesu atbalstam reģionos, kā vienu no projektu atbalsta kritērijiem
izvirzīt pašvaldību līdzfinansējumu;
- aicināt VKKF veidot reģionālās kultūras programmas.
4.2.7. KM sadarbībā ar LPS, RAPLM un reģionālās attīstības aģentūrām rosināt
pašvaldības veidot un īstenot lokālās kultūras programmas kā teritoriālās
attīstības stratēģijas sastāvdaļu, popularizējot labas prakses piemērus.
4.2.8. KM veidot un attīstīt sadarbības un funkciju deleģēšanas līgumus ar
pašvaldībām un LPS kultūrpolitiski nozīmīgu uzdevumu īstenošanai.

4.3.

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

4.3.1. KM turpināt muzeju, bibliotēku, mūzikas un mākslas skolu akreditāciju
pašvaldībās, īpašu uzmanību veltot pakalpojumu kvalitātei, daudzveidībai un
pieejamībai.
4.3.2. KM sadarbībā ar RAPLM, LPS un Latvijas kultūras darbinieku asociāciju
pilnveidot kultūras/tautas namu juridisko statusu un lomu nacionālās
kultūrpolitikas īstenošanā, un uzsākt to akreditāciju, t.sk.
- KM izveidot kultūras/tautas namu paraugnolikumu;
- izstrādāt un MK iesniegt Kultūras centru darbības attīstības programmu;
- KM veikt KN/TN reģistrāciju un uzsākt to akreditāciju, izstrādājot KN/TN
akreditācijas noteikumus un Akreditācijas komisijas nolikumu.
4.3.3. KM sadarbībā ar VKKF paplašināt pašvaldību kultūras iestāžu darbības
atbalsta mērķprogrammas akreditētajām kultūras iestādēm.

4.4.

Atjaunot un
modernizēt pašvaldību
kultūras
infrastruktūru

4.4.1. Atbalstīt investīcijas kultūras infrastruktūras modernizācijai un
pilnveidošanai visā Latvijā saskaņā ar definēto minimālo „kultūras pakalpojumu
grozu”, t.sk.
- RAPLM sadarbībā ar KM un pašvaldībām aktualizēt un īstenot nepieciešamos
ieguldījumus novadu kultūras infrastruktūras attīstībai,
- RAPLM un KM sadarbībā ar pašvaldībām, veidojot Nacionālo stratēģiskā
ietvara dokumentu 2007.-2013. ES struktūrfondu apguvei un plānojot un īstenojot
pasākumus policentriskās attīstības veicināšanai un kultūrvides
sociālekonomiskās ietekmes dažādošanai, paredzēt tajā atbalsta pasākumus
kultūras infrastruktūras veidošanai un modernizācijai nacionālas un reģionālas
nozīmes attīstības centros;
- RAPLM sadarbībā ar KM un LPS īstenot vietējas nozīmes attīstības centru
infrastruktūras sakārtošanu, plānojot piesaistīt Eiropas lauksaimniecības fonda
līdzekļus.
4.4.2. KM sadarbībā ar pašvaldībām izstrādāt un kā jaunu politikas iniciatīvu
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Nr.

Rīcības virziens

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
Attīstīt arhitektūru kā
mākslas nozari,
tādējādi veidojot
kvalitatīvu cilvēka
dzīves telpu,
harmoniski apvienojot
kultūrvēsturisko
mantojumu, dabas
ainavu un jaunradītās
laikmetīgās vērtības

4.6.

4.7.

Attīstīt Latvijas
galvaspilsētu Rīgu kā
Baltijas kultūras

Prioritārie uzdevumi
iesniegt MK Valsts programmu reģionālo koncertzāļu celtniecības atbalstam un
uzsākt tās īstenošanu, plānojot efektīvu ES fondu apguvi;
4.4.3.Aicināt pašvaldības un par sabiedrības integrāciju atbildīgās institūcijas
pastiprināt pasākumus un investīcijas kultūras infrastruktūras pielāgošanai
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
4.4.4. Aicināt pašvaldības un privāto sektoru ieguldīt investīcijas
daudzfunkcionālu kultūras celtņu un telpu būvē vai rekonstrukcijā, izmantojot
IKT dotās iespējas multimediju centru izveidei, kā arī atjaunot un modernizēt
reģionālos un lauku kinoteātrus.
4.4.5. Atbalstīt iniciatīvas, kas vērstas uz kultūrvides līdzsvarotu attīstību,
nostiprinot sasaisti starp kultūras mantojumu, jaunradi, izglītību un pētniecību,
t.sk. atbalstot restaurācijas un pētniecības centru veidošanu Latvijas muzejos,
kuriem ir atbilstošas iestrādes un priekšnosacījumi (piemēram, Ventspils,
Tukuma, Cēsu, Rundāles un Krustpils muzejos).
(MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā)
4.5.1. KM veikt pašvaldību kultūras darbinieku izglītības vajadzību pieprasījuma
un piedāvājuma analīzi.
4.5.2. KM, izstrādājot Valsts programmu kultūrizglītības attīstībai, sadarbībā ar
LPS un kultūras nozaru profesionālajām organizācijām iekļaut tajā pasākumus
pašvaldību kultūras darbinieku ilgtermiņa tālākizglītībai un profesionālās
kvalifikācijas celšanai.
4.5.3. KM, sadarbībā ar IZM veidojot izglītības programmu pasūtījumu Latvijas
augstskolām, veicināt profesionālās izglītības un tālākizglītības piedāvājuma
daudzveidību pašvaldību kultūras darbiniekiem, īpaši iesaistot reģionālās
augstskolas.
4.5.4. (MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā)

4.6.1. KM sadarbībā ar LAS izstrādāt ilgtermiņa politikas dokumentu –
Arhitektūras politikas pamatnostādnes.
4.6.2. KM sadarbībā ar EM un LAS pilnveidot arhitektūras nozares tiesisko
regulējumu, t.sk.
- izstrādāt Arhitektūras kvalitātes likumprojektu;
- rosināt RAPLM sadarbībā ar VidM un KM pievienoties Eiropas ainavu
konvencijai;
- pilnveidot arhitektu sertifikācijas sistēmu.
4.6.3. Arhitektūras nozares attīstības pārraudzībai un sekmēšanai KM sadarbībā
ar LAS veidot koordinētu arhitektūras nozares pārvaldību, kā vienu no iespējām
izskatot Nacionālās arhitektūras un kultūras mantojuma pārvaldes izveidošanu uz
VKPAI bāzes.
4.6.4. Nacionāli svarīgu ar arhitektūras attīstību un kvalitāti saistītu jautājumu
izskatīšanai KM izveidot Latvijas arhitektūras padomi.
4.6.5. KM sadarbībā ar IZM un LAS sekmēt kvalitatīvas arhitektu izglītības
sistēmas izveidi un sabiedrības izglītošanu arhitektūras jautājumos.
4.6.6. Aicināt pašvaldības iekļaut un respektēt arhitektūras kvalitāti sekmējošus
principus un pasākumus pilsētu un lauku vides plānošanā, t.sk.
- rosināt pašvaldības veidot arhitektūras dienestus vai galvenā arhitekta institūciju
pašvaldībā;
- pilnveidot projektu sabiedriskās apspriešanas mehānismu, ikvienam
iedzīvotājam nodrošinot iespējas piedalīties lēmumu pieņemšanā, kas skar viņa
dzīves vides kvalitāti;
- arhitektūras kvalitātes veicināšanai rosināt pasūtītājus organizēt arhitektūras
ideju konkursus.
4.7.1.Paplašināt RD līdzdalību un līdzatbildību nacionāli un starptautiski
nozīmīgu kultūras pasākumu organizēšanā Rīgā, nostiprināt sadarbību starp KM
un RD ar sadarbības līgumu.
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Nr.

Rīcības virziens
metropoli un
paplašināt tās
līdzdalību reģionu
kultūras dzīves
attīstībā

Prioritārie uzdevumi
4.7.2. KM sadarbībā ar RD īstenot jaunu nacionālas nozīmes kultūras objektu
celtniecību Rīgā (projekts “Jaunie „Trīs brāļi””), jau projektēšanas stadijā
plānojot to saikni un ieguldījumu reģionu attīstībā.

4.8.

Veidot labvēlīgus
apstākļus kultūras
NVO darbības
attīstībai pašvaldībās

4.8.1. Rosināt pašvaldības izstrādāt atbalsta mehānismus vietējo kultūras NVO
darbības atbalstam: nodrošināt telpas un materiāli tehnisko bāzi, pilnvērtīgāk
izmantojot pašvaldību kultūras infrastruktūru, radīt iespējas konkursa kārtībā
pretendēt uz kultūras norisēm plānoto pašvaldības finansējumu.
4.8.2. Aicināt pašvaldības iesaistīt vietējās kultūras NVO kā līdzvērtīgus
partnerus pašvaldības kultūras programmas plānošanā un īstenošanā. KM
sadarbībā ar LPS apzināt un popularizēt veiksmīgas sadarbības piemērus.

4.9.

Veicināt profesionālās
mākslas pieejamību
visā Latvijas teritorijā

4.9.1.KM, izstrādājot Valsts programmu profesionālās mākslas attīstībai, iekļaut
tajā pasākumus profesionālās mākslas pieejamības veicināšanai Latvijas reģionos.
Rosināt VKKF palielināt atbalstu profesionālās mākslas pieejamības projektiem
ārpus Rīgas.
4.9.2.KM, piešķirot dotācijas kultūras institūcijām konkrētu kultūras funkciju
veikšanai profesionālajā mākslā, kā vienu no kritērijiem un darbības rādītājiem
izvirzīt viesizrāžu un vieskoncertu nodrošināšanu Latvijas reģionos.
4.9.3. Veidojot nacionālo pasūtījumu sabiedriskajām raidorganizācijām,
pilnveidot sadarbību un komunikāciju starp NRTP, sabiedriskajām
raidorganizācijām, KM un profesionālās mākslas pakalpojumu sniedzējiem
(teātriem, operu u.c.) profesionālās mākslas pieejamības paplašināšanai
sabiedriskajā radio un televīzijā. Rosināt VKKF atbalstīt projektus profesionālās
mākslas pakalpojumu pieejamībai plašsaziņas līdzekļos.

Skatīt arī punktu 1.6.4.

6.5. Kultūra un zināšanu sabiedrība
5. Stratēģiskais mērķis
Attīstīt un pilnvērtīgi izmantot kultūras potenciālu sabiedrības izglītošanai visa mūža
garumā, sekmējot uz humānām vērtībām balstītas zināšanu sabiedrības veidošanos.
Risināmās problēmas
 Līdz šim KM atbildības jomā jēdziens “kultūrizglītība” ticis lietots un saprasts
tikai profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas izglītības sistēmas ietvaros. Kaut
arī vairākas kultūras institūcijas regulāri piedāvā kultūrizglītojošus pasākumus
plašai sabiedrībai, kopumā kultūras izglītojošais potenciāls un tā loma
daudzpusīgas, humānas un konkurētspējīgas personības attīstībā nav pietiekami
apzināta un attīstīta ne kultūras, ne izglītības nozarēs.
 Lai arī jēdziens “kultūrizglītība” ietver gan KM, gan IZM kompetences, līdzšinējā
ministriju sadarbība notikusi fragmentāri un saistībā ar atsevišķu jautājumu
risinājumu, bet ne uz pastāvīgas sadarbības un koordinācijas pamata. Izglītības
iestādēm nav pieejama regulāra visaptveroša informācija par kultūras institūciju
piedāvātajām kultūrizglītības iespējām un kultūras pasākumiem. Savukārt kultūras
institūcijas nav pietiekami kompetentas izglītojošu programmu veidošanā, kas
atbilstu dažādu izglītības līmeņu standartiem un kvalitātes vajadzībām.
 Profesionālās un profesionālās ievirzes kultūrizglītības sistēmai kopumā ir
spēcīgas tradīcijas un augsti sasniegumi mākslā un mūzikā apdāvināto bērnu un
jauniešu profesionālajā sagatavošanā. Tomēr sistēmai kopumā trūkst elastības un
sasaistes ar darba tirgus mainīgajām vajadzībām, kas nodrošina audzēkņiem
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vieglāk iekļauties darba tirgū. Īpaši trūkst jaunu inovatīvu un starpdisciplināru
izglītības programmu, kas nodrošinātu darba tirgum nepieciešamo zināšanu un
prasmju bāzi konkurētspējīgu kultūras produktu un pakalpojumu veidošanai, t.sk.
kultūras tūrisma, radošo industriju, kultūras mazā un mikrobiznesa attīstībai.
Latvijā trūkst bērnu un jauniešu kultūrpolitikas, kas veidotu globālai popkultūrai
un patērētājsabiedrības vērtībām alternatīvas vērtības un saturīgas brīvā laika
pavadīšanas iespējas, kā arī mērķtiecīgi audzinātu jauno kultūras radītāju un
kultūras produktu un pakalpojumu lietotāju.
Nav pietiekami apzināts un izmantots kultūras potenciāls un resursi vienlīdzīgu
attīstības iespēju nodrošināšanai sociāli neaizsargātām sabiedrības grupām:
invalīdiem, bezdarbniekiem, maznodrošinātajiem, cilvēkiem aprūpes centros un
ieslodzījuma vietās. Vāji ir attīstīta sadarbība starp kultūras un sociālās labklājības
nozarēm. Kultūras fiziskā infrastruktūra ne vienmēr ir piemērota cilvēkiem ar
kustību traucējumiem.
Līdz ar jaunās Latvijas Nacionālās bibliotēkas celtniecību valstī ir uzsākts
dinamisks kultūras informācijas sistēmu izveides darbs, kas ar mūsdienīgiem
līdzekļiem nodrošinās pastāvīgas zināšanu paplašināšanas iespējas visiem Latvijas
iedzīvotājiem. Tomēr liela daļa sabiedrības neizprot “Gaismas pils” un “Gaismas
tīkla” projektu nozīmi zināšanu sabiedrības attīstībā. Šī projekta veiksmīgai norisei
starp visām iesaistītajām kultūras mantojuma un atmiņas institūcijām vēl nav
izveidojusies nepieciešamā sadarbība un saskaņota rīcība kvalitatīvu un lietotājam
ērtu pakalpojumu piedāvāšanai digitālajā vidē.
Latvijā ir nepieciešams modernizēt arhīvu sistēmu un infrastruktūru, pilnveidojot
arhīvu funkcijas dokumentārā un digitālā mantojuma saglabāšanā un uz klientu
vajadzībām orientētu mūsdienīgu pakalpojumu attīstībā. Savukārt, lai modernizētu
Latvijas muzeju darbu, ir uzsākta nacionālā muzeju krājuma kopkataloga izveide,
kas ļaus datus par visu muzejos uzkrāto kultūras mantojumu ar IKT starpniecību
padarīt pieejamus ikvienam sabiedrības loceklim.
Lai arī Latvija kopš tās uzņemšanas Eiropas Savienībā piedalās ES audiovizuālās
politikas veidošanā un programmās, valstī kopumā nav izstrādāta ilgtermiņa
audiovizuālā politika, kas atvieglotu nacionālo interešu aizstāvēšanu un ES prasību
un rekomendāciju ieviešanu šajā jomā, kā arī izveidotu sistēmu Latvijas
audiovizuālā mantojuma aizsardzībai un pieejamībai. Ņemot vērā audiovizuālo
mediju kā informācijas avota arvien pieaugošo nozīmi mūsdienu cilvēka
mūžizglītībā, jāatzīst, ka Latvijas iedzīvotājiem ir nepietiekams kvalitatīvu un
daudzveidīgu kultūras un kultūrizglītojošo programmu un pakalpojumu
piedāvājums.
Mazā tirgus dēļ Latvijā trūkst kvalitatīvu periodisko kultūrizdevumu (kultūras
žurnāli un laikraksti, kultūras pielikumi periodiskajiem izdevumiem). Īpaši asi
izjūtams bērniem un jauniešiem domātu periodisko kultūrizglītojošu izdevumu
trūkums. Bez stabila, pastāvīga atbalsta mehānisma kultūras periodikas izdevējiem
ir grūti ilgtermiņā plānot savu darbību un piesaistīt abonentus.

Rīcības virzieni
1. Veikt pastāvīgus pētījumus par izmaiņām sabiedrības vērtību sistēmā un
kultūras lomu humānas, pilsoniski atbildīgas un darba tirgū
konkurētspējīgas personības veidošanā.
2. Paplašināt kultūrizglītības nozares attīstību mūžizglītības perspektīvā.
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3. Veidot mūsdienīgu, dinamiskai sabiedrības attīstībai un darba tirgus
vajadzībām pielāgoties spējīgu profesionālo un profesionālās ievirzes
kultūrizglītības sistēmu.
4. Pastiprināti iesaistīt un izglītot kultūras procesos bērnus un jauniešus.
5. Attīstīt un uzturēt zināšanu sabiedrības vajadzībām atbilstošu un pieejamu
kultūras informācijas sistēmu.
6. Veidot kvalitatīvu un daudzveidīgu audiovizuālo vidi, veicinot ideju un
zināšanu brīvu apmaiņu un vispārcilvēcisko un nacionālo vērtību
nostiprināšanu sabiedrībā.
7. Pastiprināt kultūras un kultūrizglītības lomu sociālās nevienlīdzības un
nabadzības mazināšanā.
8. Atbalstīt kvalitatīvu periodisko kultūrizdevumu veidošanu un to
pieejamību.
Politikas rezultāts
Latvijas valsts izaugsmes pamats ir zināšanu sabiedrība, kuras attīstība ir balstīta
vispārcilvēciskās vērtībās, humānismā un kultūrā un kuru veido personības ar kritisku
domāšanu, attīstītu vērtību apziņu un izkoptu gaumi, spējīgas orientēties un veidot patstāvīgu
viedokli milzīgajā informācijas plūsmā. Kultūra ir iekļaujošas sabiedrības veidotāja, kas dod
iespēju visiem cilvēkiem būt aktīviem un līdzvērtīgiem sabiedriskās dzīves dalībniekiem un
veidotājiem, neatkarīgi no vecuma, sociālā un veselības stāvokļa, ticības, dzimuma vai
tautības.
Latvijas darbaspēka dominējošā grupa ir izglītoti, radoši kultūras cilvēki, kuru
zināšanu līmenis, radošās idejas, prasmes un kompetence nodrošina viņu mobilitāti un
konkurētspēju Eiropas darba tirgū. Latvijas zināšanu sabiedrības vizuāls un saturisks simbols
ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunā ēka. LNB ir aktīva zināšanu radītāja un izplatītāja, kas
rosina un atbalsta sabiedrības izglītošanos visa mūža garumā. Projekta „Gaismas tīkls”
rezultātā ir pabeigta Latvijas bibliotēku informatizācija, un ikvienam indivīdam Latvijā tuvu
viņa dzīves vietai ir pieejams internets, kā arī vērtīgas grāmatas un citi izdevumi daudzveidīgo
interešu izkopšanai un nepārtrauktai zināšanu papildināšanai. Kvalitatīvi kultūras un mākslas
informācijas sistēmu pakalpojumi, kultūras izdevumi un kultūrizglītojoši raidījumi bagātajā
informācijas vidē ir mūsdienīgi orientieri jaunu zināšanu apguvei, personības daudzpusīgai
attīstībai un starpkultūru dialoga veicināšanai.
Kultūrizglītība Latvijā ir mūžizglītības sistēmas organiska sastāvdaļa. Kultūras
izglītojošā potenciāla pilnvērtīgu izmantošanu izglītības procesā nodrošina ilgtermiņa
kultūrizglītības stratēģija, efektīva, uz sadarbību balstīta kultūrizglītības pārvaldība,
mūsdienīga infrastruktūra un profesionāli izglītības speciālisti ikvienā kultūras institūcijā.
Latvijas kultūrizglītības sistēma attīstās 3 virzienos:
-

profesionāla, radoša un darba tirgū mobila un konkurētspējīga kultūras speciālista
vai radošo profesiju pārstāvja sagatavošana;

-

izglītotas un kompetentas kultūras auditorijas veidošana;

-

radošas, iniciatīvām bagātas, humānas un pilsoniski atbildīgas personības attīstība,
kuras iegūtās sociālās un profesionālās prasmes, izkoptais radošais potenciāls ir
konkurētspējas un darba produktivitātes priekšnosacījums jebkurā profesijā.
Kvalitatīvi kultūrizglītības pakalpojumi ir pieejami visā Latvijas teritorijā un dažādos
izglītības līmeņos, sākot no pirmsskolas izglītības iestādēm. Augstākās izglītības iestādes,
koledžas, kā arī mākslas un mūzikas skolas piedāvā augstas kvalitātes akadēmisko,
profesionālo un profesionālās ievirzes izglītību visās kultūras specialitātēs, vienlaikus kalpojot
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arī kā plašai sabiedrībai pieejami mūžizglītības centri. Profesionālās izglītības līmenī,
nostiprinoties pastāvīgām partnerattiecībām starp augstskolām, kā arī starp augstskolām un
darba devējiem, īpaša uzmanība ir veltīta starpdisciplinārām studiju programmām kultūras
tūrisma, kultūras menedžeru, dizaineru, kultūras sociologu u.c. darba tirgum nepieciešamu
speciālistu sagatavošanai. Vispārējās izglītības iestādes, piedāvājot skolēniem atsevišķus
kultūras un mākslas mācību priekšmetus, kā arī integrējot kultūras saturu citos mācību
priekšmetos un audzināšanas darbā, veicina gan personības nacionālās un lokālās kultūras
identitātes apziņas veidošanos un pasaules kultūras daudzveidības kopainas izpratni, gan
radošo spēju un talantu izkopšanu un sociālās komunikāciju prasmes. Pastāvot ciešām saitēm
starp kultūras un izglītības sistēmām, izglītības procesa kvalitāti bagātina daudzveidīgas un
kvalitatīvas kultūrizglītojošas aktivitātes un projekti, ko piedāvā Latvijas kultūras institūcijas:
muzeji, bibliotēkas, arhīvi, kultūras nami, teātri, opera, koncertzāles, galerijas u.c. Izglītības
iestādēs regulāri notiek kultūras pasākumi, t.sk. profesionālo mākslinieku un literātu
aktivitātes, tādējādi apliecinot skolas kā kultūras centra nozīmīgo funkciju un veidojot mācību
iestādēs kvalitatīvu un estētiski pievilcīgu kultūrvidi.
Politikas indikatori
 % audzēkņu skaita dinamika kultūrizglītības iestādēs;
 % jaunu profesionālās un profesionālās ievirzes kultūrizglītības programmu
pieaugums;
 % kultūrizglītības programmu muzejos, bibliotēkās, kultūras centros, teātros u.c.
skaita pieaugums;
 apmeklētāju skaita pieaugums bibliotēkās, muzejos, teātros, kultūras centros, u.c.
kultūrizglītojošu mākslas pasākumu %;
t.sk. bērnu un jauniešu skaita pieaugums;
 kvalitatīvu kultūras un kultūrizglītojošu pasākumu skaita pieaugums
vispārizglītojošās mācību iestādēs;*
 kultūrizglītojošu programmu skaita īpatsvars sabiedriskajās raidorganizācijās un to
skatītāju/klausītāju reitingi.*
Vadlīniju ieviešanas prioritārie uzdevumi vidējam termiņam
5. tabula
Nr.
5.1.

5.2.

Rīcības virziens
Veikt pastāvīgus
pētījumus par
izmaiņām sabiedrības
vērtību sistēmā un
kultūras lomu humānas,
pilsoniski atbildīgas un
darba tirgū
konkurētspējīgas
personības veidošanā
Paplašināt
kultūrizglītības nozares
attīstību mūžizglītības
perspektīvā

Prioritārie uzdevumi
5.1.1. KM sadarbībā ar IZM veikt pētījumus par kultūras lomu mūžizglītības
procesā un zināšanu sabiedrības veidošanā.
5.1.2. IZM sadarbībā ar KM nodrošināt pastāvīgu pētījumu veikšanu un
monitoringu par sabiedrības vērtību sistēmas izmaiņu dinamiku un tendencēm.
Skatīt arī punktu 1.1.1.

5.2.1.KM un IZM izstrādāt Valsts programmu kultūrizglītības attīstībai, t.sk.:
- definēt minimālo „kultūras grozu” visu izglītības līmeņu iestādēs;
- IZM iekļaut un pastiprināt kultūras komponenti kā izglītības kvalitāti bagātinošu
resursu izglītības procesā un saturā, izvirzot to kā vienu no kritērijiem izglītības
iestāžu akreditācijā;
- KM paplašināt kultūras piedāvājumu ārpusklases/ārpusskolas izglītības un
audzināšanas darbā, aicinot kultūras institūcijas veidot kultūrizglītojošus
pakalpojumus un izvirzot to kā vienu no kritērijiem kultūras iestāžu akreditācijā;
- izveidot mehānismus mākslinieku un radošo profesiju pārstāvju iesaistīšanai
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Nr.

Rīcības virziens

Prioritārie uzdevumi
izglītības procesā;
- attīstīt skolas kā kultūras centra lomu, īpaši mazās apdzīvotās vietās;
- paredzēt kultūras un izglītības darbinieku apmācības un sadarbības attīstību
izglītojošu programmu veidošanā un īstenošanā kultūras iestādēs un
kultūrvēsturiskajā vidē.
5.2.2. KM sadarbībā ar IZM pilnveidot kultūrizglītības nozares pārvaldi, t.sk.
- izstrādājot jaunu Valsts kultūrizglītības centra struktūru un darbības modeli,
nodrošinot tā koordinējošo un vadošo lomu kultūrizglītības virzībai mūžizglītības
perspektīvā un mērķauditorijas paplašināšanai atbilstoši kultūras sistēmā strādājošo
pieaugošajām izglītības vajadzībām, t.sk.
- izveidot Valsts kultūrizglītības padomi kultūras un izglītības sistēmu sadarbības
veicināšanai.
5.2.3. KM un IZM kopīgi izveidot kultūrizglītības interneta portālu ar saitēm uz
plaši izmantotiem izglītības un kultūras portāliem (piemēram, www.kultura.lv,
www.skolotajs.lv ), t.sk.
- izveidot mācību iestādēm un plašai sabiedrībai elektroniski pieejamu reģistru vai
datu bāzi par kultūras institūciju piedāvātajām kultūrizglītojošām programmām un
aktivitātēm.
5.2.4. KM sadarbībā ar grāmatizdevējiem un pašvaldībām veicināt grāmatu
lasīšanas tradīcijas, t.sk.
- aicināt VKKF turpināt atbalstīt mērķprogrammu “Jaunu grāmatu un citu
izdevumu iegādei publiskajām bibliotēkām” un, ņemot vērā šīs programmas
ilglaicīgo raksturu un nozīmi, vienlaikus KM sagatavot un kā jaunu politikas
iniciatīvu iesniegt šo programmu MK pastāvīga valsts budžeta finansējuma
nodrošināšanai;
- aicināt privātos uzņēmējus un Latvijas iedzīvotājus dāvināt pieprasītas grāmatas
publiskajām un skolu bibliotēkām.

5.3.

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

5.3.1.KM sadarbībā ar IZM izvērtēt pašreizējās izglītības iestāžu piedāvātās
profesionālās ievirzes, profesionālās vidējās, augstākās un tālākizglītības
programmas kultūrizglītības jomā un pilnveidot programmu pasūtījumu
kultūrizglītībā, saskaņojot to ar darba tirgus un līdzsvarota nacionālās kultūras
procesa vajadzībām.
5.3.2. Rosināt VKKF palielināt finansējumu mērķprogrammai mūsdienīgām
studijām nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai.
5.3.3.KM sadarbībā ar IZM un pašvaldībām veidot un īstenot pilotprojektus
daudzprofilu kultūras skolu izveidei ar mērķi piedāvāt elastīgākas kultūrizglītības
programmas, kas orientētas uz darba tirgus dinamisko mainību, daudzveidīgu
kultūras produktu un pakalpojumu radīšanu un sabiedrības atšķirīgajām izglītības
vajadzībām un interesēm.
5.3.4. KM sadarbībā ar IZM un izglītības iestādēm attīstīt specializētas izglītības
programmas īpaši apdāvinātiem jaunajiem talantiem.

5.4.

Pastiprināti iesaistīt un
izglītot kultūras
procesos bērnus un
jauniešus

5.4.1.(MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā)
5.4.2. Izveidot pastāvīgu bērnu un jauniešu kultūras projektu finansēšanas
mehānismu:
- KM sadarbībā ar IZM un BM kā jaunu politikas iniciatīvu izveidot un MK
iesniegt mērķprogrammu kvalitatīvu bērnu un jauniešu kultūras aktivitāšu,
pakalpojumu un produktu attīstībai, kā arī ģimeni stiprinošu un saliedējošu kultūras
pasākumu atbalstam;
- rosināt VKKF izveidot mērķprogrammu bērnu un jauniešu kultūras projektu
atbalstam.
5.4.3. KM ieteikt visām kultūras nozarēm/institūcijām piedāvājuma veidošanā
bērniem un jauniešiem izmantot radošas, bērnu lasīšanas žūrijai līdzīgas metodes.

5.5.

Attīstīt un uzturēt
zināšanu sabiedrības
vajadzībām atbilstošu
un pieejamu kultūras

5.5.1. KM sadarbībā ar ĪUMEPLS turpināt darbu pie kultūras informācijas sistēmu
veidošanas, t.sk.
- profesionāli apgūstot ES fondu līdzekļus, turpināt kultūras mantojuma un atmiņas
institūciju vienotas informācijas sistēmas izveidi (VVBIS, VAIS, NMKK),
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Nr.

Rīcības virziens
informācijas sistēmu

Prioritārie uzdevumi
iekļaujot tajā arī publiski pieejamu datu bāzi par kultūras pieminekļiem;
- KM, īstenojot kultūrkartēšanas projektu, nodrošināt kultūrkartes datu pastāvīgu
atjaunošanu un plašu pieejamību internetā;
- KM rosināt mākslas un mūzikas informācijas datu bāžu pilnveidi un informācijas
sistēmu attīstību un pieejamību.
5.5.2. KM veidot mūsdienīgu, uz zināšanu sabiedrības vajadzībām orientētu arhīvu
sistēmu, paplašinot un pilnveidojot tās informācijas, izglītības un pakalpojumu
sektoru kapacitāti, kvalitāti un pieejamību, t.sk.
- izstrādāt jaunu Arhīvu likumu;
- optimizēt arhīvu sistēmas institucionālo struktūru;
- nodrošināt elektronisko dokumentu pieņemšanu un saglabāšanu;
- pilnveidot arhīvu nozares cilvēkresursu kvalitāti, sakārtojot atalgojuma sistēmu
un paplašinot profesionālās kvalifikācijas celšanas iespējas;
- modernizēt arhīvu infrastruktūru.
5.5.3. KM turpināt “Gaismas pils” un “Gaismas tīkla” projektu īstenošanu, jau
projekta stadijā plānojot pasākumus informācijas avotu pieejamībai un zināšanu
mērķtiecīgai izplatīšanai dažādās sabiedrības interešu grupās visā Latvijā, kā arī
rīkot sabiedrību izglītojošus un informējošus pasākumus par jaunās LNB
ieguldījumu valsts un sabiedrības kopējā izaugsmē un katra indivīda attīstībā.
5.5.4. Rosināt VKKF kā vienu no prioritātēm noteikt kvalitatīvu, interaktīvu
kultūras un kultūrizglītības produktu veidošanu un attīstību digitālajā vidē
(interneta mājas lapas un portāli, CD, multimediju diski u.tml.).

5.6.

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

5.6.1.Iesaistot KM, BM, IZM, EM, ĪUMEPLS, NRTP, raidorganizāciju pārstāvjus,
izveidot MK konsultatīvo padomi - starpinstitucionālu mehānismu sadarbības
veicināšanai un saskaņotas politikas veidošanai audiovizuālajā jomā t.sk. īpašu
uzmanību pievēršot:
- ES prasību un ieteikumu ievērošanai audiovizuālā jomā;
- audiovizuālā satura kvalitātes uzraudzības mehānisma izveidei;
-mediju plurālisma un konverģences veicināšanai;
- kvalitatīvas latviešu valodas lietojumam audiovizuālajā vidē;
- cilvēka cieņas un nepilngadīgo aizsardzībai;
- audiovizuālās nozares profesionāļu izglītības atbalstam;
- audiovizuālās nozares saturiskai un tehnoloģiskai attīstībai;
- audiovizuālo darbu autortiesību un blakustiesību aizsardzībai.
5.6.2. IZM sadarbībā ar BM un NRTP izstrādāt un īstenot izglītības programmas
sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu, izglītošanai un prasmju veidošanai mediju
jomā.
5.6.3. KM, gatavojot nacionālās pozīcijas ES audiovizuālās politikas jomā,:
- iestāties par kvalitatīva satura un daudzvalodības veicināšanu elektroniskajos
plašsaziņas līdzekļos ES dalībvalstīs;
- atbalstīt izvirzītajiem mērķiem atbilstoša finansējuma piešķīrumu
audiovizuālajam sektoram ES budžetā;
- iestāties par starptautiskas vienošanās nepieciešamību audiovizuālo darbu
autortiesību un blakustiesību aizsardzībai.
5.6.4. KM, veidojot Valsts programmu kultūras mantojuma aizsardzībai,
saglabāšanai un pieejamības veicināšanai, iekļaut tajā pasākumus audiovizuālā
mantojuma saglabāšanai un digitalizēšanai, t.sk. organizēt pievienošanos Eiropas
Konvencijai par audiovizuālā mantojuma aizsardzību.
5.6.5. Rosināt VKKF paplašināt atbalstu radošiem un kultūrizglītojošiem
projektiem audiovizuālajā jomā.
5.6.6. KM sadarbībā ar NRTP veicināt kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras saturu
sabiedriskajos radio un televīzijas kanālos , t.sk. paplašināt Latvijas audiovizuālās
jaunrades un audiovizuālā mantojuma (Latvijas filmu mantojums, Latvijas teātra
izrāžu ieraksti, latviešu mūzikas ieraksti u.c.) pieejamību.
5.6.7. NKC izstrādāt Filmu likumu.

5.7.

Pastiprināt kultūras un
kultūrizglītības lomu

5.7.1. Sadarbojoties KM un LM, veikt pētījumus par kultūras un radošās darbības
potenciālu un iespējām sociālās izlīdzināšanas veicināšanā un nabadzības
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Nr.

Rīcības virziens
sociālās nevienlīdzības
un nabadzības
mazināšanā

Prioritārie uzdevumi
samazināšanā, pētījuma rezultātā apzinot un aktualizējot veiksmīgos piemērus.
5.7.2. KM, veidojot Rīcības plānu sabiedrības līdzdalības veicināšanai kultūras
procesos, izstrādāt un iekļaut tajā kultūras sociālās programmas, t.sk.
- uzlikt par pienākumu valsts dotētām kultūras institūcijām plānot un īstenot
pasākumus sociālās nevienlīdzības mazināšanā;
- pilnveidot kultūras infrastruktūru, paplašinot tās fizisko pieejamību cilvēkiem ar
attīstības traucējumiem;
- paplašināt atbalstu Latvijas Neredzīgo bibliotēkai, t.sk. tās pakalpojumu
pieejamībai un daudzveidībai;
- sadarbībā ar IZM attīstīt speciālas apmācību programmas speciālistu
sagatavošanai cilvēku ar īpašām vajadzībām iesaistīšanai kultūras procesā un
radošā darbībā;
- sadarbībā ar VM, pašvaldībām un NVO veidot atbalsta mehānismu cilvēku ar
garīgās attīstības traucējumiem iesaistīšanai radošā darbībā;
- paplašināt kultūras institūciju sadarbību ar veselības aizsardzības un aprūpes
institūcijām, veicinot kultūras un mākslas pieejamību ārstniecības un aprūpes
vietās;
- sadarbībā ar TM rosināt kultūras un mākslas aktivitātes un to pieejamību
ieslodzījuma vietās.
5.7.3. KM sadarbībā ar LM, veidojot Nacionālo stratēģiskā ietvara dokumentu
2007.-2013. un plānojot operacionālās programmas Eiropas Sociālā fonda apguvei,
paredzēt atbalsta pasākumus kultūras sociālo programmu īstenošanai.
5.7.4. Rosināt Nodarbinātības valsts aģentūru sadarbībā ar KM un pašvaldībām
iekļaut kultūras komponentes nodarbinātības veicināšanas un bezdarbnieku
pārkvalifikācijas programmās, t.sk.
- attīstot jaunas darba vietas kultūras un kultūras/radošās industrijas sektorā;
- attīstot indivīdiem jaunas kompetences un prasmes viņu mobilitātes un
konkurētspējas veicināšanai darba tirgū;
- veicinot skolu jauniešu nodarbinātības iespējas brīvlaikā.

5.8.

Atbalstīt kvalitatīvu
periodisko
kultūrizdevumu
veidošanu un to
pieejamību

5.8.1. Nodrošināt pastāvīgu valsts atbalstu periodiskajiem kultūrizdevumiem,
aicinot VKKF paplašināt atbalstu kvalitatīvu kultūrizdevumu veidošanai un
izplatīšanai (t.sk. tiešsaistē).
5.8.2. KM sadarbībā ar IZM, veidojot valsts pasūtījumu augstskolām, rosināt
profesionālu kultūras žurnālistu sagatavošanu.
5.8.3. KM, izstrādājot koncepciju par nodokļu atvieglojumiem kultūrā, izskatīt arī
nodokļu atvieglojumu iespējas kultūrizdevumiem, nosakot skaidrus kritērijus.
5.8.4. KM aicināt Latvijas pastu apzināties kultūrizdevumu specifiku mediju tirgū
un piedāvāt to darbību un izplatīšanu atbalstošus pasākumus, popularizējot
kultūrizdevumus un to izplatīšanā piemērojot atvieglojumus.

6.6. Ārējā kultūrpolitika
6. Stratēģiskais mērķis
Sekmēt dialogu un saprašanos starp kultūrām un nācijām, bagātināt Latvijas kultūras
dzīvi, aktīvi līdzdarbojoties starptautiskajos kultūras procesos un sadarbības tīklos.
Risināmās problēmas
 Nav formulētas Latvijas valsts ārpolitiskās intereses kultūras jomā. Ārējā
kultūrpolitika tiek veidota un realizēta voluntāri kultūras nozaru ietvaros, kā arī ar
divpusējo starptautiskās kultūras sadarbības līgumu un programmu starpniecību;
mūsdienu vēsturiskajā un politiskajā situācijā šāda sistēma nav pietiekami
efektīva.
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Lai veidotu ārējo kultūrpolitiku, Kultūras ministrijai trūkst koordinācijas ar
kultūras nozaru organizācijām, ievērojot to specifiskās intereses un novērtējot
panākumus starptautiskajā sadarbībā. Ārējās kultūrpolitikas ieviešanas mehānismi
ir sadrumstaloti un neefektīvi, tie neaptver visas kultūras jomas.
 Trūkst visu ieinteresēto un atbildīgo pušu - Latvijas valsts, pašvaldību institūciju,
NVO un privātā sektora mijiedarbības ārējās kultūrpolitikas koordinētai veidošanai
un realizēšanai; tāpat trūkst koordinētas sadarbības ar ārvalstu kultūras institūtiem
un organizācijām Latvijā.
 Kultūras nozīme valsts ārpolitikas un valsts ārējā tēla veidošanā nav pietiekami
novērtēta atbilstošajos politikas plānošanas dokumentos un ārpolitikas rīcībās.
Tādējādi ārpolitikas vajadzībām kultūras produkti un pakalpojumi (un līdz ar to arī
kultūras produktu starptautiskā atpazīstamība) netiek mērķtiecīgi veidoti, finansēti
un realizēti.
 Valstī par maz tiek akcentētas kultūras darbinieku – kultūras produktu radītāju
intereses starptautiskajā kultūras sadarbībā, kā arī netiek pienācīgi atzīti un atalgoti
viņu starptautiskie sasniegumi.
 Nepietiekami izvērtēts ir Latvijas ieguldījums ES kultūras procesu virzīšanā,
piemēram: mērķtiecīgi iekļaujot ES kultūras jautājumus Latvijas kultūrpolitikas
darba kārtībā, ietekmējot ES lēmumus un izmantojot ES un dalībvalstu kultūras
finansēšanas instrumentus.
 Nav koordinēta un netiek veicināta Latvijas kultūras ekspertu darbība starptautiskā
arēnā, piemēram, kultūras ekspertu iesaistīšanās starptautiskajās palīdzības
programmās vai arī atsevišķu Latvijā spēcīgi attīstītu kultūras pakalpojumu
eksports.
 Pievienošanās starptautiskiem dokumentiem, kas ietekmē kultūru un
kultūrpolitiku, netiek iepriekš pietiekami sagatavota un izvērtēta. Trūkst
starpinstitūciju un starpnozaru koordinācijas un komunikācijas starptautisku
kultūras dokumentu ratifikācijai un izpildes gaitas kontrolei Latvijā.
 Sabiedrības informētība par Latvijas ārējās kultūrpolitikas nozīmi un aktivitātēm ir
nepietiekama; nav novērtēta starptautiskās kultūras sadarbības loma Rīgas un, jo
īpaši, reģionu sabiedrības integrācijas un attīstības procesos.
 Finanšu instrumenti un avoti ārējās kultūrpolitikas aktivitāšu realizēšanai Latvijā ir
vienveidīgi un bremzē starptautiskā finansējuma apgūšanas iespējas. Nav izveidota
stabila priekšfinansējuma un līdzfinansējuma sistēma starptautisko projektu
sagatavošanai un īstenošanai. Nav izveidota valsts garantu sistēma mantojuma
kolekciju mobilitātes veicināšanai. Finanšu piesaistei pilnvērtīgi netiek īstenota
publiskā un privātā partnerība.
Rīcības virzieni
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.
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.
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3. Panākt aktīvu Latvijas iesaisti ES un pasaules kultūras procesos un dot
kvalitatīvu Latvijas ieguldījumu pasaules kultūras daudzveidības
uzturēšanā un starpkultūru dialoga veidošanā.
4. Pastāvīgi informēt un izglītot sabiedrību par ārējo kultūras sadarbību un
iespējām tajā iesaistīties.
Politikas rezultāts
Ārējā kultūrpolitika ir gan valsts kultūrpolitikas, gan valsts ārējās politikas integrāla
sastāvdaļa, kas tiek īstenota saskaņā ar ilgtermiņa plānošanas dokumentiem un ciešā sadarbībā
ar visām ieinteresētajām pusēm. Ārējās kultūrpolitikas principus veido vispārcilvēciskās un
Eiropas vērtības, kā arī nacionālās intereses kultūras jomā.
Kultūra ir galvenais resurss un instruments, ar kura palīdzību tiek dibinātas un
uzturētas starptautiskās sadarbības saiknes gan starpvalstu līmenī, gan starp pašvaldībām un
nevalstiskajām organizācijām, gan arī starp privātajām kompānijām un korporācijām. Latvijas
ārpolitika balstās kultūras dialoga kvalitātē, un kultūrai ir ierādīta nozīmīga loma Latvijas
valsts un sabiedrības ārējā tēla veidošanā. Ārvalstīs Latviju pārstāv aktīvi un profesionāli
kultūras atašeji. Koordinēti tiek izmantoti valsts, pašvaldību un privātā sektora resursi
Latvijas tēla veidošanā. Investīcijas, kas ieguldītas starptautiskās kultūras sadarbības
finansēšanā, nes augļus daudzos atzītos veidos, piemēram, veidojot priekšstatu par Latviju kā
saimniecisku kontaktu dibināšanai piemērotu valsti, stabilizējot priekšstatu par Latviju kā par
patstāvīgu un attīstīties spējīgu valsti.
Latvija īsteno koordinētu pārstāvniecību un aktīvu piedalīšanos nozīmīgākajos
starptautiskajos kultūras pasākumos – izstādēs, festivālos, forumos, gadatirgos, skatēs,
konkursos u.c., kā arī mērķtiecīgi tiek atbalstīta nozīmīgu starptautisku kultūras pasākumu
norise Latvijā. Latvijas kultūras darbiniekiem ir izveidojusies ilglaicīga, regulāra un
kvalitatīva sadarbība ar dažādu valstu un reģionu kultūras institūcijām un organizācijām,
kultūras produktu radītājiem un lietotājiem. Stabilās sadarbības saites ar profesionālajiem
partneriem ārzemēs veicina kultūras nozaru attīstību Latvijā. Saskarē ar citu valstu kultūras
produktiem un to radītājiem pieaug Latvijas kultūras darbinieku profesionalitāte, tiek
veicināta Latvijas kultūras produktu konkurētspēja un atpazīstamība, un kopumā ir pieaugusi
Latvijas kultūras produktu kvalitāte. Latvijas kolektīvu un mākslinieku starptautiskajiem
panākumiem ir plaša publicitāte un atbilstošs materiālais atalgojums.
Latvijai ir izveidojies plašs, daudzveidīgs un mērķtiecīgs divpusēju un daudzpusēju
kultūras sadarbības saišu ģeogrāfiskais tīklojums. Ārējā kultūrpolitika ir viens no valsts
kopējās ārpolitikas balstiem. Vienlaikus ārējai kultūrpolitikai ir arī savas īpašas ģeogrāfiskās
un politiskās intereses. Latvijai ir stabilas kultūras saites ar visām ES valstīm. Konsekventi
realizējot kultūras sadarbību ar Baltijas un Ziemeļvalstīm, kā arī ar Baltijas jūras reģiona
valstīm, ir panākta reģiona vienotība. Stiprinot vispārcilvēciskās un Eiropas vērtības un
realizējot līdzatbildību par ES, EP un UNESCO politikas īstenošanu kultūras jomā, kā arī
veicinot konsultāciju pakalpojumu eksportu dažādās Latvijā attīstītās kultūras jomās, Latvijas
kultūras eksperti iesaistās pasākumos ārvalstīs, liekot lietā savas profesionālās zināšanas un
pieredzi.
Latvijas sabiedrība kopumā ir pārliecināta par ārējās kultūrpolitikas nepieciešamību un
efektivitāti. Kultūras apmaiņa kļuvusi intensīvāka, ir izveidojies plašs personīgo kontaktu
tīklojums. Pieaugot Latvijas iedzīvotāju informētībai un kompetencei par citu valstu kultūru,
pilnveidojušās iedzīvotāju zināšanas par citām valstīm un tautībām, augusi tolerance pret
citādo. Rīga ir atzīta Baltijas reģiona kultūras metropole, bet arī ārpus Rīgas tiek īstenoti
intensīvi, kvalitatīvi un regulāri starptautiskie kultūras sakari, kas veicina visplašāko
sadarbību un apmaiņu starp valstīm, reģioniem, kultūrām un cilvēkiem. Starpkultūru dialogs
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Latvijas iedzīvotājiem palīdz labāk apzināties savu identitāti, palīdz attīstīt piederības sajūtu
Eiropas reģionam un atbildību par tā kopīgo nākotni.
Politikas indikatori







Latvijas kultūras mantojuma un kultūras produktu atpazīstamības palielināšanās
ārpus valsts robežām: Latvijas mākslas projektu īstenošana ārvalstīs, t.sk. Latvijas
mākslinieku un kolektīvu uzstāšanos skaita pieaugums;*
starptautisko atzinību guvušo Latvijas kultūras izpausmju, kultūras institūciju,
radošo profesiju pārstāvju un kultūras projektu skaita % pieaugums;*
Valsts līdzdalība ārējās kultūrpolitikas aktivitāšu finansēšanā % pieaugums;
Starptautisku un ārvalstu kultūras iniciatīvu, kuros piedalās Latvija, skaita
dinamika (atbalstītie projekti) %;
Latvijas iedzīvotāju izpratnes pieaugums par citām kultūrām, attieksmes maiņa
cilvēku politiskajos, etniskajos, reliģiskajos un morāles jautājumos, iedzīvotāju
tolerances pieaugums.*

Vadlīniju ieviešanas prioritārie uzdevumi vidējam termiņam
6. tabula
Nr.
6.1.

6. 2.

Rīcības virziens
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

Prioritārie pasākumi
6.1.1. KM sadarbībā ar ĀM izstrādāt Koncepciju par ārējās kultūrpolitikas
veidošanas organizatorisko sistēmu, t.sk.
-iekļaujot tajā risinājumus ārējās kultūrpolitikas ieviešanas un kultūras sadarbības
institucionālajam risinājumam.
6.1.2. Ārējās kultūrpolitikas izstrādes koordinācijai un vienotas rīcības
saskaņošanai KM sadarbībā ar ĀM izveidot Ārējās kultūrpolitikas padomi.
6.1.3. ĀM sadarbībā ar KM veidot efektīvas kultūras atašeju institūcijas vismaz
stratēģiski nozīmīgākajās valstīs.
6.1.4. KM veikt apkopojošu analīzi - pētījumu par Latvijas kultūras nozaru un
valsts, pašvaldību, nevalstisko un privāto organizāciju starptautisko kultūras
sadarbību kopš 90. gadu sākuma. Saistībā ar pētījuma analīzi KM veidot
reģistru/datu bāzi par iestrādēm, pozitīvajiem piemēriem un tendencēm, lai varētu
plānot turpmāko politikas procesu un nodrošināt starptautisko kontaktu
pārmantojamību, kā arī lai veiktu ārējās kultūrpolitikas efektivitātes monitoringu.
6.1.5. KM sadarbībā ar ĀM iedibināt regulāru koordinētu sadarbību ar visiem
Latvijā pārstāvētajiem ārvalstu kultūras institūtiem un līdzīgām organizācijām,
rīkojot tikšanos vismaz reizi gadā un uzturot pastāvīgu komunikāciju un
informācijas apmaiņu.

6.2.1. KM izveidot sistēmu valsts kultūras produktu eksporta un apmaiņas
Veidot ilglaicīgu un
koordinācijai, izstrādājot noteiktus kritērijus un nosakot prioritātes, lai:
uz sadarbības
1) panāktu sabalansētu un līdzsvarotu valsts pārstāvniecību kultūras nozarēs;
projektiem un
2) veidotu kvalitatīvu Latvijas kultūras eksportu;
kopprodukcijām
3) atbalstītu profesionālās mākslas un tradicionālās kultūras reprezentācijas
virzītu kultūras
ārvalstīs, t.sk.
apmaiņu, sekmējot
kultūras darbinieku - KM izveidot valstiski nozīmīgu norišu un finansējuma plānu 2007. – 2010. par
starptautiskajiem pasākumiem, kuros valstij noteikti jāpiedalās, un par
profesionalitāti,
starptautiskajiem pasākumiem, kuri ar valsts atbalstu tiek organizēti Latvijā.
attīstot radošumu
- KM ietvert valstiski nozīmīgo pasākumu plānā un nodrošināt Latvijas līdzdalību
un izcilību visās
kultūras nozarēs, kā katrai nozarei svarīgākajos starptautiskajos pasākumos, kuros valsts regulāri tiek
pārstāvēta: starptautiskajos grāmatu gadatirgos Frankfurtē, Gēteborgā;
arī paaugstinot
starptautiskajos kino festivālos Kannās, Berlīnē, Marseļā un Anesī; starptautiskajās
Latvijas kultūras
mākslas un arhitektūras izstādēs - Venēcijas biennālē, DOCUMENTA un
produktu
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Nr.

Rīcības virziens
atpazīstamību un
konkurētspēju

Prioritārie pasākumi
MANIFESTA.
6.2.2. KM sadarbībā ar ĀM izstrādāt kritērijus valsts atbalstam Latvijas kultūras
organizāciju, ekspertu un profesionāļu dalībai starptautiskajos kultūras nozaru un
starpnozaru tīklos un organizācijās, nosakot un plānojot tam atbilstošu valsts
finansiālo atbalstu.
6.2.3. KM nostiprināt un paplašināt atbalsta pasākumus regulārai izstāžu, izrāžu,
koncertu u.c. radošai apmaiņai ar ES un citām valstīm, kā arī kultūras darbinieku
un radošo profesiju pārstāvju mobilitātei un dalībai starptautiskajos kultūras
forumos, t.sk.
- rosināt VKKF turpināt īstenot mērķprogrammas starptautiskās kultūras
sadarbības atbalstam, t.sk. atjaunojot un pastāvīgi uzturot līdzfinansējuma
programmu ES fondu apguvei;
- nodrošināt interesentiem regulārus informatīvus un izglītojošus pasākumus par
starptautiskā finansējuma piesaistes iespējām un projektu sagatavošanas un
īstenošanas procedūrām;
- paplašināt sadarbību un partnerattiecības ar ārvalstu vēstniecībām un
starpvaldību/starptautiskajām kultūras organizācijām.
6.2.4. Ņemot vērā ES īstenoto Eiropas tautu valodu un literatūru daudzveidības
saglabāšanas politiku, KM uzdot LLC aktivizēt un koordinēt latviešu literatūras
klasikas un mūsdienu autoru labāko darbu tulkojumus svešvalodās, kā arī rosināt
VKKF atbalstīt citu Eiropas tautu literatūras darbu tulkošanu latviešu valodā,
sekmējot Eiropas mazajās valodās radītās literatūras izplatību.
6.2.5. KM, veidojot kultūras izcilības atbalsta sistēmu, nodrošināt vienotu principu
piemērošanu valsts atzinības izteikšanai kultūras darbiniekiem par starptautiski
gūtiem panākumiem, aicinot Nacionālo kultūras padomi izstrādāt novērtējuma
kritērijus un atbalsta formas.
6.2.6. KM, plānojot kultūras informācijas sistēmu attīstību, nodrošināt kvalitatīvu
informācijas pieejamību starptautiskajai sabiedrībai un potenciālajiem partneriem
par Latvijas kultūru, kultūras ekspertiem un kultūras produktiem un
pakalpojumiem: KM, izstrādājot Koncepciju par ārējās kultūrpolitikas veidošanas
organizatorisko sistēmu, plānot pasākumus Latvijas kultūras procesu kvalitatīvam
atspoguļojumam ES, EP un UNESCO valstu kopīgajos interneta projektos (piem.,
MINERVA, AGENORE, MICHAEL), Latvijas sadaļā Eiropas Komisijas veidotajā
kultūras portālā, portālā www.kultura.lv u.c. KM, izvērtējot iespējas un
nepieciešamību, organizēt līdzdalību citu institūciju iniciētajos interneta projektos
Latvijas kultūras starptautiskās atpazīstamības veicināšanai.
6.2.7. Veicināt kolekciju mobilitāti, izveidojot sistēmu valsts galvojumu sniegšanai
starptautisku izstāžu rīkošanai muzejos (izstrādāt MK noteikumus par valsts
galvojumu sniegšanu un uzraudzības kārtību starptautisku izstāžu rīkošanai
muzejos).
Skatīt arī punktu 3.5.

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 un ĀM turpināt atbalstīt Latvijas līdzdalību
starpvaldību/starptautiskajās organizācijās (EP, UNESCO u.c.), kas risina kultūras
jautājumus, veidojot aktīvu valsts nostāju nacionālo interešu aizsardzībai un
paplašinot Latvijas ieguldījumu starptautiskajos kultūras procesos.
6.3.2. KM sadarbībā ar ĀM izvērtēt Latvijas dalības efektivitāti ratificētajās
starptautiskajās konvencijās un pieņemto starptautisko saistību izpildē, kā arī
izvērtēt pievienošanās nepieciešamību vēl neratificētajām konvencijām kultūras
jomā.
6.3.3. KM, sadarbojoties ar kultūras nozaru pārstāvjiem, mērķtiecīgi līdzdarboties
ES politikas veidošanā, t.sk. ierosināt un atbalstīt Latvijai nozīmīgus kultūras
jautājumus un Latvijas attīstības procesiem labvēlīgus nosacījumus ES finanšu
instrumentu pielietošanai.
6.3.4. KM, izstrādājot Koncepciju par ārējās kultūrpolitikas veidošanas
organizatorisko modeli, izvērtēt līdzšinējo divpusējo un daudzpusējo līgumu
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Nr.

Rīcības virziens

6. 4.

Pastāvīgi informēt
un izglītot
sabiedrību par ārējo
kultūras sadarbību
un iespējām tajā
iesaistīties

Prioritārie pasākumi
īstenošanas rezultātus un sadarbībā ar ĀM izstrādāt programmas un līgumus
divpusējo un daudzpusējo kultūras sakaru attīstībai, t.sk.
- īpašu uzmanību pievērst kultūras saišu stiprināšanai ar Baltijas un Ziemeļvalstīm
un Baltijas jūras reģiona valstīm. KM, izvērtējot līdzšinējo sadarbību ar Baltijas un
Ziemeļvalstī un piedaloties visām ieinteresētajām pusēm, veidot reģiona vienotību
veicinošu kultūras programmu 2007. – 2010. gadam;
- izvērtēt līdzšinējo sadarbību ar atsevišķām ES valstīm un, nosakot prioritātes,
plānot turpmākās sadarbības programmas;
- paplašināt kultūras saites starp Latviju un ASV.
6.3.5. KM, sadarbībā ar ĀM izstrādājot Koncepciju par ārējās kultūrpolitikas
veidošanas organizatorisko modeli, iekļaut tajā pasākumus sadarbības attīstībai ar
trešajām valstīm kultūras jomā, t.sk.
- plānojot Latvijas kultūras ekspertu pieredzes un ekspertīzes sniegšanu trešajās
valstīs;
- attīstot publisko - privāto partnerību, veidot atbalsta mehānismu kultūras un
mediju demokratizācijai NVS valstīs (Moldova, Gruzija, Baltkrievija, Ukraina
u.c.), kā arī citiem projektiem, kurus Latvijas speciālisti realizē šo valstu attīstībai.
6.3.6. KM sadarbībā ar ĀM, RAPLM un LPS nodrošinot savlaicīgu Latvijas
kandidātpilsētu atlasi un sagatavošanos Eiropas kultūras galvaspilsētas
pieteikšanai.
(MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā)
6.4.1. KM, izstrādājot Koncepciju par ārējās kultūrpolitikas veidošanas
organizatorisko modeli, t.sk. paredzēt:
- Kultūras kontaktpunkta funkciju paplašināšanu kvalitatīvu un plašākam
interesentu lokam pieejamu pakalpojumu nodrošināšanai ar mērķi efektīvāk apgūt
starptautisko finansējumu kultūrai;
- Latvijas kultūras ekspertu datu bāzes izveidi un uzturēšanu;
- sabiedrības informēšanu un izglītošanu starptautisko projektu sagatavošanas un
īstenošanas jautājumos;
-palīdzību starptautisko partnerattiecību un alianšu attīstībai, iesaistot publisko,
nevalstisko un privāto sektoru.
6.4.2. KM, veidojot sabiedriskās attiecības, iekļaut pasākumus Latvijas un ārvalstu
sabiedrības informēšanai par:
- starptautiskās sadarbības ietekmi uz sabiedrības un valsts attīstību;
- Latvijas starptautiskās kultūras sadarbības virzieniem, mērķiem, rezultātiem;
- Latvijas kultūras darbinieku aktivitātēm ārvalstīs;
- ārvalstu kultūras aktivitātēm Latvijā;
- Latvijas kultūras darbinieku sasniegumiem starptautiskajā arēnā;
- Latvijas kultūras ekspertu pakalpojumu/mākslinieku radošā darba popularizēšanu
un eksportu.
6.4.3. KM izveidot Kultūras kontaktpunkta interneta mājas lapu, nodrošinot
interesentiem pastāvīgu forumu informācijas un pieredzes apmaiņai par ES un
ārvalstu finanšu līdzekļu un partneru piesaistes iespējām un procedūrām, kā arī
par plānotajiem un īstenotajiem starptautiskajiem projektiem.
6.4.4. Paplašināt starptautiskās kultūras sadarbības veidošanos ārpus Rīgas, t.sk.
- KM izglītojot un motivējot par kultūras starptautiskajiem sakariem atbildīgos
pašvaldību darbiniekus un popularizējot veiksmīgi īstenotos projektus;
- rosinot VKKF paplašināt atbalstu starptautiskiem projektiem ārpus Rīgas.

6.7. Kultūrpārvaldība
7. Stratēģiskais mērķis
Veidot uz zināšanām un informācijas un komunikāciju tehnoloģijām balstītu un uz
rezultātiem virzītu kultūrpārvaldību, kā arī sekmēt kultūras decentralizāciju.
Risināmās problēmas
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Kultūrpolitikas stratēģiskā plānošana nav pietiekami saistīta ar ieviešanas
mehānismiem, īpaši ar pieejamiem finanšu resursiem. Trūkst konsekvences un
pēctecības stratēģisko prioritāšu izvirzīšanā un ievērošanā. Kultūrpolitikas
plānošanā un ieviešanā dominē izolēta nozaru pieeja. Sadarbība starp kultūras
sektoriem un starp kultūras nozari un citām valsts nozarēm ir fragmentāra un
formāla, nevis vērsta uz kopīgiem mērķiem un interesēm. Latvijas kultūras
procesu un kultūrvides kvalitāti ietekmē norises visos valsts attīstības sektoros,
tomēr citu nozaru un to pārvaldes institūciju kultūratbildība nav pienācīgi
akcentēta un aktivizēta. Nepietiekama ir arī kultūras nozarē strādājošo līdzdalība
politikas plānošanā un lēmumu pieņemšanā.
Lai arī ir izveidotas kultūras nozaru padomes kā sabiedriskas padomdevējas
institūcijas Kultūras ministrijai, tās ne vienmēr aktīvi iesaistās politikas veidošanā.
Starp padomēm trūkst informācijas aprites un domu apmaiņas par kopējiem
stratēģiskiem jautājumiem. Kultūrpolitikas veidošanā un ieviešanā nepietiekami
tiek izmantots Nacionālās kultūras padomes potenciāls, kā arī padome vāji pilda
savu vidutāja lomu starp kultūrpolitikas veidotājiem un dažādām kultūras interešu
grupām, rosinot jaunu kultūrpolitikas iniciatīvu rašanos.
Sabiedrībā trūkst dziļākas izpratnes par kultūras lomu nacionālās identitātes un
radošā potenciāla veidošanā sabiedrībā, par tās ieguldījumu valsts ilgtspējīgā
attīstībā un konkurētspējas celšanā. Kultūra vēl aizvien tiek uzskatīta tikai par
patērējošu nozari. Sabiedrībai, īpaši attīstības plānotājiem, trūkst argumentētas
informācijas par kultūras nozīmi tautsaimniecības un reģionu līdzsvarotā attīstībā,
kā arī sociālās izlīdzināšanas veicināšanā un zināšanu sabiedrības veidošanā.
Kultūrpolitikas plānošanai, ieviešanai, monitoringam un izvērtēšanai nav izveidota
adekvāta un pilnvērtīga kultūras datu bāze un indikatoru sistēma. Kultūrpolitikas
izstrādei un novērtēšanai trūkst pētnieciskās bāzes. Latvijā nav zinātnieku un
zinātnisko institūciju, kas būtu specializējušies kultūras procesu pētniecībā. Īpaši
trūkst starpdisciplināru pētījumu, kas atspoguļo kultūras ekonomisko un sociālo
ietekmi gan valsts mērogā, gan reģionālā un lokālā līmenī.
Valsts atbalstītā kultūras nozaru sistēma Latvijā vēsturiski ir veidojusies,
atsevišķām kultūras nozarēm paliekot ārpus valsts uzmanības loka. Tādējādi tikai
pēdējā laikā politikas redzes laukā ir ienākušas tādas nozares kā arhīvi, dizains,
arhitektūra, audiovizuālās un mediju nozares, kurām trūkst attīstības stratēģijas,
nepietiekami skaidrs redzējums ir kultūrizglītības attīstībai. Nav skaidri kritēriji un
prioritātes resursu sadalei starp nozarēm.
Kultūras ministrijas tiešā padotībā ir saglabājies plašs valsts dibinātu un uzturētu
kultūras institūciju tīkls, kas nav motivēts orientēties uz darbības efektivitāti un
rezultativitāti un nesteidzas pielāgoties darbībai tirgus ekonomikas apstākļos.
Kultūrpārvaldībā vāji tiek īstenots subsidiaritātes princips: nav skaidri noteikts
kultūratbildības sadalījums starp valsti un pašvaldībām, ko daļēji ietekmē
administratīvi teritoriālās un reģionālās reformas aizkavēšanās. Neatrisināts
jautājums ir rajonu un lielāko pilsētu kultūras inspektoru statuss un turpmākā
darbība. Nepietiekami valsts kultūrpolitikas īstenošanā tiek iesaistīts nevalstiskais
un privātais sektors.
Kultūras fiziskā infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze, īpaši Latvijas reģionos,
ir novecojusi, zaudējusi savu estētisko kvalitāti un neatbilst mūsdienu kultūras
procesa vajadzībām.
Sakarā ar zemo atalgojumu pēdējo gadu laikā strauji krītas kultūras nozares
prestižs, un kultūras nozare piedzīvo cilvēkresursu krīzi. Ir nepietiekama kultūras
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nozares cilvēkresursu kapacitāte, īpaši zināšanu un prasmju trūkums darbam
dinamiski mainīgajos tirgus ekonomikas apstākļos. Trūkst kvalificētu speciālistu
kultūras ekonomikā, kultūras vadībā un tirgzinībās, IKT, kultūras socioloģijā un
kultūrizglītībā. Salīdzinoši zemais kultūras nozarēs strādājošo atalgojums nesekmē
jaunu speciālistu piesaisti pastāvīgam darbam kultūras jomā. Kultūras nozarē
netiek mērķtiecīgi plānota un nodrošināta tālākizglītības un kvalifikācijas celšana
cilvēkresursu kvalitātes pilnveidošanai un mobilitātei mainīgajos tirgus
ekonomikas apstākļos.
Līdzšinējā kultūras finanšu plānošana un sadale ir vairāk orientēta uz
institucionālās sistēmas uzturēšanu, nevis uz sasniedzamajiem rezultātiem un
prioritātēm. Kultūras ministrijai ir ierobežotas budžeta iespējas visu tai uzticēto
kultūrpolitikas mērķu īstenošanai. Trūkst līdzekļu attīstībai un jaunām politikas
iniciatīvām. Nepietiekami tiek izmantoti starptautiskie finanšu instrumenti.
Kultūras organizāciju, īpaši nevalstisko, iespējas izmantot starptautiskos finanšu
instrumentus ierobežo priekšfinansējuma un līdzfinansējuma iespēju trūkums.
Sakarā ar ierobežotajām valsts finansējuma iespējām jaunām kultūrpolitikas
iniciatīvām no KM budžeta izveidojies neadekvāts valsts kultūrpolitikas
īstenošanas mehānisms, kurā par galveno instrumentu kļuvis VKKF finansējums,
kas pēc sava būtības nav plānojams un ir atkarīgs no konkrēto projekta veiksmes
konkursā. Ciktāl kultūrpolitikas prioritātes saskan ar VKKF likumā noteiktajiem
mērķiem - atbalstīt radošos projektus un kultūras mantojumu, īpašu pretrunu nav,
taču VKKF vienlaikus ir jāuzņemas tādu projektu un programmu atbalstīšana,
kuras būtu mērķtiecīgi jāplāno un jāfinansē no valsts budžeta programmām un
kuru īstenošanai nevajadzētu būt atkarīgām no konkursa. Iesaistoties jaunām
nozarēm un starpnozaru jautājumiem kultūrpolitikas atbildības lokā, mainās arī
VKKF tradicionālās atbalsta jomas, un ir aizvien grūtāk nodrošināt vienmērīgu un
līdzsvarotu atbalstu kultūras procesu attīstībai Latvijā. VKKF nav arī atbilstošu
mehānismu, lai atbalstītu strauji augošās kultūras aktivitātes Latvijas reģionos.
Nav bijusi pietiekami veiksmīga un konsekventa kultūras nozares iesaiste Valsts
investīciju programmā. Pēdējos gados no tās kultūras projektiem piešķirts aptuveni
tikai 1%.
Nav izvērtēta valsts nodokļu politikas ietekme uz kultūras sponsorēšanu,
mecenātismu un daudzveidīga kultūras procesa attīstību.
Kultūras ministrijā un kultūras nozaru administratīvajos centros nav attīstīti
kvalitatīvi pakalpojumi darbam ar apmeklētāju.

Rīcības virzieni
1. Nodrošināt sistemātisku mūsdienu kultūras procesu un to sociālās un
ekonomiskās ietekmes pētniecību un monitoringu.
2. Attīstīt pastāvīgu partnerību starp valsts, pašvaldību, NVO un privāto
sektoru kultūras komponenšu iekļaušanai attīstības politikas plānošanā
nacionālā, reģionālā un lokālā līmenī.
3. Izvērtēt un pilnveidot visas kultūras nozaru attīstības stratēģijas, veidojot
saskaņotu, uz kopīgiem valsts kultūrpolitikas mērķiem virzītu darbību.
4. Attīstīt efektīvus un elastīgus kultūrpolitikas pārvaldes un ieviešanas
mehānismus, veidojot uz klientu un uz mērķi orientētu kultūrpārvaldību.
5. Veikt ieguldījumus cilvēkresursu attīstībā, ceļot kultūras sistēmā strādājošo
konkurētspēju un darba produktivitāti jaunās ekonomikas apstākļos.
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6. Veidot pastāvīgas un profesionālas sabiedriskās attiecības kultūras tēla
atspoguļošanai un kultūras nozīmes skaidrošanai sabiedrībā.
7. Attīstīt un dažādot kultūrpolitikas finanšu instrumentus.
8. Renovēt un modernizēt kultūras nozares infrastruktūru un materiāli
tehnisko bāzi.
Politikas rezultāts
Latvijas kultūrpārvaldībā ir ieviests efektīvi funkcionējošs stratēģiskās plānošanas
mehānisms, kas aptver visas kultūras nozares un veicina to mijiedarbību kopīgu stratēģisko
mērķu sasniegšanā. Kultūrpolitikas stratēģiskie plāni ir saskaņoti ar budžetu, un ir nodrošināts
plānu izpildes monitorings. Kultūrpārvaldības sistēma ierosina jaunas politikas iniciatīvas un
atrod līdzekļus to īstenošanai. Izvirzītās kultūrpolitikas prioritātes tiek īstenotas, ir nodrošināta
politikas pēctecība plānu īstenošanā, balstoties uz kultūrpolitikas vadlīnijām. Kultūrpolitikas
plānošanā un nozaru stratēģiju izstrādē tiek iesaistīti vietējie un starptautiskie eksperti.
Kultūrpolitikas plānošana ir argumentēta un balstās uz starptautiski konvertējamiem,
ar Eiropas Savienības un starptautiskām statistikas sistēmām saskaņotiem kultūras nozares
statistiskajiem datiem un indikatoriem. Tiek veikti regulāri pētījumi, kas ļauj precīzi
diagnosticēt stāvokli kultūras nozarēs, kā arī starpdisciplināri pētījumi, kas atspoguļo kultūras
ietekmi uz valsts un sabiedrības attīstību.
Latvijā ir izveidota optimāla kultūrpārvaldības struktūra. KM tiešajā padotībā esošo
institūciju skaits ir samazināts. Lielāka loma kultūrpolitikas veidošanā un īstenošanā ir
pašvaldībām, NVO un privātajam sektoram. Valsts funkciju deleģēšanā kultūrpolitikas
īstenošanai tiek piemēroti konkurences, kvalitātes, līdzdalības un efektivitātes principi.
Latvijas kultūrpārvaldība ir balstīta stabilās partnerattiecībās un sadarbības tradīcijās.
Nozares NVO aktīvi piedalās kultūrpolitikas veidošanā, Nacionālā kultūras padome ir
autoritatīva, kultūratbildīga institūcija, kas aktīvi piedalās kultūrpolitikas veidošanā. KM
konsultatīvās padomes darbojas aktīvi un savstarpēji saskaņoti. KM sadarbojas ar citām
ministrijām kopīgu mērķu īstenošanai. Citu ministriju nolikumos to kompetences ietvaros ir
nostiprināta to kultūratbildība. KM sadarbība ar citām ministrijām un pašvaldībām ir
nostiprināta ar savstarpējiem sadarbības līgumiem un kopīgiem rīcības plāniem. Kultūras
jomā ir attīstītas stabilas publiskās-privātās partnerības tradīcijas. Ik gadu tiek izvērtēti
sadarbības rezultāti. KM ir laba komunikācija ar sabiedrību. Kultūrpārvaldība ir klientu
vajadzībām un interesēm atsaucīga.
Kultūrpārvaldības nozīmīgākais resurss ir augsti profesionāli nozares speciālisti,
kuriem ir nodrošinātas pastāvīgas izaugsmes un zināšanu papildināšanas iespējas. Kultūras
speciālisti vienlaikus labi orientējas gan kultūras nozares jautājumos, gan kopējos valsts
attīstības procesos. Kultūras darbinieki izceļas ar literāri pareizu, bagātu latviešu valodu un
labām svešvalodu zināšanām.
Kultūras infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze ir mūsdienīga, efektīvi
apsaimniekota un apgādāta ar jaunajām informācijas un komunikāciju tehnoloģijām. Katrs
kultūras pārvaldes darbinieks ir nodrošināts ar pieeju internetam.
Kultūras nozares finanšu instrumenti, to plānošana un sadale ir savstarpēji saskaņota,
balstīta uz prioritātēm un orientēta uz rezultātu.
Politikas indikatori
 Valsts kultūras budžets attiecībā pret IKP, %;
 valsts finansējuma īpatsvars kultūras kopējā finansējumā;*
 VKKF finansējuma ikgadējs % pieaugums;
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kultūras NVO skaits un to iniciatīvu/projektu skaita dinamika (VKKF u.c.
atbalstīti projekti);
valsts pārvaldes un NVO sadarbības projektu skaita dinamika;
ar augstāko izglītību kultūras nozarē nodarbināto īpatsvara pieaugums %;
likumdošanas iniciatīvu skaits publiskajā sektorā kultūras jomā (apstiprināto
normatīvo aktu skaita dinamika).

Vadlīniju ieviešanas prioritārie uzdevumi vidējam termiņam
7. tabula
Nr.
7.1.

Rīcības virziens
Nodrošināt
sistemātisku mūsdienu
kultūras procesu un to
sociālās un
ekonomiskās ietekmes
pētniecību un
monitoringu

Prioritārie pasākumi
7.1.1. KM veikt pētījumu par kultūras un kultūrpolitikas pētniecības tradīcijām
un tendencēm Latvijā un ārvalstīs un sagatavot priekšlikumus kultūras
pētniecības sistēmas izveidei Latvijā, t.sk.
- izveidot vienotu kultūras statistikas datu, ekonomisko rādītāju un indikatoru
sistēmu politikas un darbības rezultātu mērīšanai un attīstības stratēģijas
plānošanai, kā arī rādītāju salīdzināšanai ar citām nozarēm;
- veikt pētījumus par kultūras procesu ietekmi uz valsts konkurētspējas un
iedzīvotāju labklājības celšanu, kultūras nozaru ieguldījumu valsts iekšējo un
ārējo investīciju piesaistē;
- izveidot Latvijas digitālo kultūrkarti un nodrošināt pastāvīgu tās atjaunošanu
un pieejamību;
- izstrādāt pastāvīgu kultūras procesu pētniecības un monitoringa institucionālo
risinājumu.
(MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā)
7.2.1. KM sadarbībā ar RAPLM iekļaut un pamatot kultūru kā attīstības faktoru
Nacionālās attīstības plānošanā.
7.2.2. KM slēgt sadarbības līgumus un izstrādāt kopīgas programmas ar nozaru
ministrijām, kuru darbības kompetence sasaucas ar KM kompetenci.
7.2.3. KM sadarboties un nodrošināt regulāru informācijas apmaiņu ar
reģionālajām attīstības aģentūrām un LPS , sniegt metodoloģisku palīdzību
kultūras integrēšanai teritoriālās plānošanas stratēģijās.
7.2.4. KM apzināt un popularizēt to pašvaldību attīstības stratēģijas, kurās
veiksmīgi integrēta kultūra kā attīstības faktors.
7.2.5. Iekļaut KM pastāvīgajās padomēs un darba grupās citu nozaru ministriju,
pašvaldību, izglītības iestāžu, privāto uzņēmēju un nevalstisko organizāciju
pārstāvjus.

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

7.3.1. 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.
7.3.2. KM sadarbībā ar profesionālajām radošajām organizācijām un NVO
izstrādāt valsts politiku Nacionālajā programmā „Kultūra” neietvertajām arhīvu,
arhitektūras, dizaina un jauno mediju mākslas nozarēm.
7.3.3. KM ieviest politikas un darbības rezultatīvo rādītāju sistēmu kultūras
nozaru un institūciju stratēģiskajā plānošanā, pārraudzīšanā un izvērtēšanā, tajā
skaitā administratīvi teritoriālajā iedalījumā.

7.4.

Attīstīt efektīvus un
elastīgus
kultūrpolitikas
pārvaldes un

7.4.1. KM, popularizējot veiksmīgos piemērus un veicot pašvaldību darbinieku
apmācību, rosināt pašvaldības pilnveidot vietējās kultūras pārvaldības
struktūras, atbalstot uz mērķiem orientētu, mobilu un efektīvu vietējo kultūras
organizāciju (aģentūras, vietējās kultūras NVO u.tml.) veidošanos.
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Nr.

Rīcības virziens
ieviešanas
mehānismus, veidojot
uz klientu un uz mērķi
orientētu
kultūrpārvaldību

Prioritārie pasākumi
7.4.2. KM rosināt pašvaldības noteikt to māksliniecisko kolektīvu juridisko
statusu, precizēt dibinātājus un kultūrkartēšanas projekta ietvaros izveidot
vienotu māksliniecisko kolektīvu datu bāzi.
7.4.3. KM attīstīt līgumattiecības ar pašvaldībām un LPS kultūras
decentralizācijas īstenošanai.
7.4.4.Nodrošināt „vienas pieturas aģentūras” funkciju KM un kultūras nozaru
pārvaldes institūcijās.
7.4.5. KM veidot labvēlīgus nosacījumus un attīstīt funkciju deleģēšanu
sabiedrības aktīvai līdzdalībai kultūrpolitikas plānošanā un īstenošanā,
izstrādājot Rīcības plānu sabiedrības līdzdalības veicināšanai kultūras procesos.
7.4.6. KM pilnveidot kultūrpolitikas organizatorisko struktūru un veikt
grozījumus MK noteikumos „Kultūras ministrijas nolikums” vadlīnijās
noteikto kultūrpolitikas mērķu un KM stratēģijas īstenošanai, ņemot vērā jaunās
funkcijas starpnozaru politikas izstrādē un audiovizuālās politikas veidošanā ES
kontekstā.

7.5.

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

7.5.1. KM pasūtīt pētījumu kultūras nozares cilvēkresursu kvalitātes analīzei un
kultūras sektorā strādājošo izglītības un kvalifikācijas celšanas vajadzību
apzināšanai.
7.5.2. (MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā)
7.5.3. KM pilnveidot personāla stratēģiju ar mērķi stabilizēt kultūrpārvaldībā
strādājošo mainības dinamiku un piesaistīt augsti kvalificētus speciālistus.
7.5.4. KM paplašināt starptautisko kultūras ekspertu apmaiņu un attīstīt
kultūrpārvaldības darbinieku stažēšanos un profesionālās studijas ārvalstīs
pozitīvas pieredzes apgūšanai.

7.6.

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

7.6.1. KM sadarbībā ar VKKF un Nacionālo kultūras padomi pilnveidot
atzinības un apbalvošanas sistēmu kultūras nozarēs un starpnozarēs.
7.6.2. Veidojot nacionālo pasūtījumu sabiedriskajām raidorganizācijām, KM
savlaicīgi iesniegt NRTP valstiski nozīmīgu kultūras pasākumu sarakstu un
citus priekšlikumus kvalitatīvam un daudzveidīgam nacionālā kultūras procesa
atspoguļojumam sabiedriskajos plašsaziņas līdzekļos.
7.6.3. KM nodrošināt kvalitatīva un aktuāla daudzvalodu interneta vortāla
www.kultura.lv uzturēšanu (ar saiti uz interneta portālu www.latvija.lv), kā arī
kvalitatīvu un daudzveidīgu KM interneta mājas lapu.
7.6.4.KM izveidot Kultūras informācijas centru darbam ar apmeklētājiem un
komunikācijas ar sabiedrību pilnveidošanai (iespējamie risinājumi – KM
ietvaros, LNB u.c.).
7.6.5. KM veidot sadarbību ar Latvijas preses izdevēju asociāciju, veicot
kvalitatīvus pētījumus par Latvijas kultūras tēlu plašsaziņas līdzekļos un rosinot
kvalitatīvu un daudzveidīgu Latvijas kultūras procesu atspoguļojumu Latvijas
preses izdevumos.
7.6.6. (MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā).
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Nr.
7.7.

Rīcības virziens
Attīstīt un dažādot
kultūrpolitikas
finanšu instrumentus

Prioritārie pasākumi
7.7.1.KM nodrošināt uz rezultātu orientēta budžeta veidošanu un efektīvu
finanšu izlietojumu, sadarbībā ar FM plānojot sistēmas izveidi vidējā termiņa
(trīs gadu) finanšu plānošanai.
7.7.2. KM stiprināt sadarbību ar VKKF, veidojot koordinētu un saskaņotu
sistēmu kultūrai piešķirtā finansējuma izlietošanai atbilstoši Valsts
kultūrpolitikas vadlīniju mērķiem un prioritātēm, aptverot visas kultūras nozares
un apakšnozares un izveidojot vienotu darbības un politikas rādītāju sistēmu.
7.7.3. Rosināt VKKF veidot finanšu instrumentus reģionālo un lokālo kultūras
procesu atbalstam.
7.7.4. KM sadarbībā ar nozaru ministrijām mērķtiecīgi un savlaicīgi plānot ES
fondu apguves iespējas kultūras finansēšanai, t.sk.
- KM aktīvi iesaistīties Nacionālā stratēģiskā ietvardokumenta 2007.2013.veidošanā un operacionālo programmu plānošanā un ieviešanā, iekļaujot
tajās atbalsta pasākumus kultūras un radošo industriju nozaru attīstībai;
- sadarbībā ar VKKF attīstīt projektu priekšfinansēšanas un līdzfinansēšanas
iespējas;
- aktīvi izglītot kultūras sistēmā un radošo industriju nozarēs strādājošos par ES
fondu apgūšanas iespējām, organizējot informatīvos seminārus un apmācības
projektu sagatavošanai.
skatīt arī punktus 2.6.1.- 2.6.2. un 3.2.2.

7.8.

Renovēt un
modernizēt kultūras
nozares
infrastruktūru un
materiāli tehnisko
bāzi

7.8.1. KM sadarbībā ar VNĪ un VKPAI izstrādāt un īstenot Valsts kultūras
infrastruktūras uzlabošanas programmu „Mantojums - 2018”, kas paredz līdz
Latvijas Republikas 100. jubilejai savest kārtībā valsts apsaimniekošanā esošos
kultūras infrastruktūras objektus.
7.8.2..Atbalstīt investīcijas kultūras infrastruktūras modernizācijai un
pilnveidošanai visā Latvijā saskaņā ar definēto minimālo „kultūras pakalpojumu
grozu”, t.sk.
- RAPLM sadarbībā ar KM un pašvaldībām aktualizēt un īstenot nepieciešamos
ieguldījumus novadu kultūras infrastruktūras attīstībai;
- RAPLM un KM sadarbībā ar reģionālās attīstības aģentūrām un pašvaldībām,
veidojot Nacionālo stratēģiskā ietvara dokumentu 2007.-2013. ES struktūrfondu
apguvei un plānojot un īstenojot pasākumus policentriskās attīstības
veicināšanai un kultūrvides sociālekonomiskās ietekmes dažādošanai, paredzēt
tajā atbalsta pasākumus kultūras infrastruktūras veidošanai un modernizācijai
nacionālas un reģionālas nozīmes centros.
- KM izstrādāt un kā jaunu politikas iniciatīvu iesniegt MK Valsts programmu
reģionālo koncertzāļu celtniecības atbalstam, vienlaikus plānojot ES
struktūrfondu līdzfinansējumu, pašvaldību un privāto līdzekļu piesaisti
programmas īstenošanai;
- KM sadarbībā ar RD un, piesaistot privāto un starptautisko finansējumu,
īstenot projektu “Jaunie „Trīs brāļi””, plānojot jaunu nacionālas nozīmes
kultūras būvju celtniecību ar mūsdienīgu, uz pašfinansēšanos vērstu
apsaimniekošanas menedžmentu.
7.8.3. KM, piedaloties Nacionālā stratēģiskā ietvardokumenta 2007.-2013.
veidošanā un plānojot operacionālās programmas, iekļaut tajās atbalsta
pasākumus nacionālas nozīmes kultūras objektu saglabāšanai, atjaunošanai un
būvniecībai visā Latvijas teritorijā.
Skatīt arī punktu 1.5.
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VII. Turpmākā rīcība Valsts kultūrpolitikas vadlīniju īstenošanai līdz
2015.gadam, atbildīgās institūcijas un pārskatu sniegšanas kārtība
Nr.
p.k.
1.

2.

Rīcības raksturojums
Pēc Valsts kultūrpolitikas vadlīniju apstiprināšanas Kultūras ministrija
trīs reizes iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā Rīcības plānu politikas
pamatnostādņu „Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015.gadam.
Nacionāla valsts” īstenošanai
(MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā)
Valsts kultūrpolitikas īstenošanai turpmāk izstrādājamie politikas
dokumenti un normatīvie akti:
2.1. Politikas pamatnostādnes
2.1.1. Politikas pamatnostādnes radošo industriju attīstībai
2.1.2. Dizaina politikas pamatnostādnes
2.1.3. Arhitektūras politikas pamatnostādnes
(MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā)
2.1.4. (MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā)
2.2. Valsts programmas
2.2.1. Valsts programma kultūras mantojuma aizsardzībai,
saglabāšanai un pieejamības veicināšanai
(MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā)
2.2.2. Valsts programma Dziesmu un deju svētku tradīcijas
saglabāšanai un attīstībai
2.2.3. Valsts programma profesionālās mākslas attīstībai
(MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā)
2.2.4. Valsts programma kultūrizglītības attīstībai
(MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā)
2.2.5. Valsts programma intelektuālā īpašuma aizsardzībai
2.2.6. Valsts programma reģionālo koncertzāļu celtniecības
atbalstam
2.2.7. Koncepcija par ārējās kultūrpolitikas veidošanas
organizatorisko modeli
(MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā)
2.2.8. (MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā)
2.2.9. (MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā)
2.2.10. Valsts kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma
„Mantojums-2018”
2.3. Koncepcijas
2.3.1. Koncepcija par Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšanu
(MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā)
2.3.2.
Koncepcija par nodokļu atvieglojumiem kultūrai
2.3.3. Kultūras centru darbības attīstības programma
(MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā)
2.3.4. Koncepcija par kārtību, kādā akreditētie muzeji, rīkojot
starptautiskas izstādes Latvijā, zaudējumu gadījumā var
saņemt valsts garantētu atlīdzību
(MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā)
2.4. Rīcības plāni
2.4.1. Rīcības plāns sabiedrības līdzdalības veicināšanai kultūras
procesos
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Izpildes
termiņš
2008.,
2010. un
2013.gadā
līdz
15.janvārim

Par izstrādi
atbildīgās
institūcijas
KM

15.12.2007.
01.09.2008
31.12.2008.

EM, KM,
EM, KM
KM

01.04.2011.

KM, IZM

15.05.2006.

KM, IZM

01.04.2011.

KM

01.06.2008.

KM, IZM

15.12.2008.
15.05.2006.

TM, KM
KM, RAPLM

15.12.2012.

KM, ĀM

01.06.2006.

KM,VNĪ,
VKPAI

15.12.2006.

KM, IZM

01.12.2009
01.06.2011.

KM
KM, RAPLM

01.06.2009.

KM

15.12.2006.

KM
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Nr.
p.k.

Rīcības raksturojums
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.

Izpildes
termiņš

Par izstrādi
atbildīgās
institūcijas

(MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā)
(MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā)
(MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā)
(MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā)

2.5. Tiesību akti
2.5.1. LR likums par Eiropas Konvencijas par audiovizuālā
mantojuma aizsardzību ratifikāciju
(MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā)
2.5.2. LR likums par starptautiskās konvencijas Par kultūras
izpausmju daudzveidības aizsargāšanu un veicināšanu
ratifikāciju
2.5.3. (MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā)
2.5.4. Grozījumi Pašvaldību likumā
(MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā)
2.5.5. Arhitektūras kvalitātes likums
(MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā)
2.5.6. Filmu likums
2.5.7. MK noteikumi „Filmu klasifikācijas kārtība”
2.5.8. Grozījumi Reģionālās attīstības likumā
2.5.9. (MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā)
2.5.10. (MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā)
2.5.11. (MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā)
2.5.12. (MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā)
2.5.13. (MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā)
2.5.14. (MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā)
2.5.15. Grozījumi MK noteikumos „Kultūras ministrijas nolikums”
2.5.16. Arhīvu likums
2.5.17. MK noteikumi ”Dokumentu pārvaldības un arhivēšanas
noteikumi”
2.5.18. MK noteikumi „Privāto arhīvu akreditācijas kārtība”
2.5.19. MK noteikumi „Kārtība, kādā Nacionālā dokumentārā
mantojuma veidotāji nodod dokumentus valsts arhīvu
glabāšanā”
2.5.20. MK noteikumi „Nacionālā dokumentārā mantojuma reģistra
veidošanas, uzturēšanas un pieejamības kārtība”
2.5.21. MK noteikumi par valsts galvojumu sniegšanu un
uzraudzības kārtību starptautisku izstāžu rīkošanai muzejos
2.5.22. Grozījumi likumā „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”
2.5.23. Likums par nacionālas nozīmes kultūras institūciju
(MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā)

01.05.2010.

KM

01.06.2007.

KM

15.12.2010.

KM

15.12.2010.

KM

01.12.2006.
01.06.2007.
01.12.2009.

KM
KM
KM, RAPLM

01.01.2007
01.01.2007
01.06.2007

KM
KM
KM

01.06.2007
01.06.2007

KM
KM

01.06.2007

KM

01.06.2009.

KM

01.05.2008.
15.12.2009.

KM
KM

2.6. (MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā)
3.

Valsts kultūrpolitikas vadlīniju ieviešanu līdz 2015.gadam koordinē un
pārrauga Kultūras ministrija.

pastāvīgi

KM

4.

Kultūras ministrija laika posmā no 2007.gada līdz 2016.gadam trīs
reizes sniedz pārskata ziņojumu par Valsts kultūrpolitikas vadlīniju
īstenošanas rezultātiem.
(MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā)

KM

5.

Kultūras ministrija laikposmā no 2008.gada līdz 2016.gadam katru
gadu sniedz pārskatu par Rīcības plāna politikas pamatnostādņu

2007.,
2010.,
2011.,
2012.,
2013.,
2014. un
2015.gadā
līdz
1.jūlijam
2009.,
2010.,
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Nr.
p.k.

Rīcības raksturojums
„Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015.gadam. Nacionāla
valsts” īstenošanas rezultātiem.
(MK 03.12.2008. rīkojuma Nr.765 redakcijā)
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Izpildes
termiņš
2011.,
2012.,
2013.,
2014. un
2015.gadā
līdz
1.jūlijam

Par izstrādi
atbildīgās
institūcijas

73

VIII. Ietekmes uz valsts budžetu novērtējums
Valsts kultūrpolitikas vadlīniju īstenošanai plānotie finanšu avoti ir valsts un
pašvaldību budžets, starptautiskais finansējums, t.sk. ES strukturālie fondi, kā arī privātais
kapitāls, kas piesaistāms, veiksmīgi attīstot publiskās un privātās partnerattiecības un kultūras
sponsorēšanas stratēģijas.
Valsts kultūrpolitikas vadlīnijās izvirzīto mērķu sasniegšanai turpmākajos gados
nepieciešams papildu finansējums no valsts budžeta gan kultūras nozarē strādājošo
kapacitātes palielināšanai, gan vadlīnijās definēto jauno kultūrpolitikas iniciatīvu, programmu
un rīcības plānu īstenošanai. Papildu nepieciešamā finansējuma plānošana atbilstoši
izvirzītajiem mērķiem un termiņiem tiks veikta sadarbībā ar citām jautājuma risināšanā
iesaistītajām institūcijām, izstrādājot Rīcības plānu vadlīniju ieviešanai un sagatavojot citus
VII nodaļā „Turpmākā rīcība Valsts kultūrpolitikas vadlīniju īstenošanai līdz 2015.gadam,
atbildīgās institūcijas un pārskatu sniegšanas kārtība” minētos politikas plānošanas
dokumentus.
Veiksmīgai Valsts kultūrpolitikas vadlīniju īstenošanai, plānojot ikgadējo valsts
budžetu, ir nepieciešams nodrošināt valsts budžeta līdzekļu pastāvīgu pieaugumu Valsts
Kultūrkapitāla fondam.
Tā kā vadlīniju īstenošana visvairāk ir atkarīga no kultūras nozarē strādājošo cilvēku
profesionālās kvalitātes un motivācijas, primārais vadlīniju ieviešanas nosacījums ir kultūras
darbinieku darba samaksas sistēmas uzlabošana un darba samaksas paaugstināšana saskaņā ar
2005.gada 12.decembra MK noteikumiem Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu
ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba
samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju”, kā
arī saskaņā ar Memorandu „Kultūra 2010”, ko Latvijas kultūras darbinieku pirmajā forumā
”Kultūras tradīcijas un attīstība – nacionāla valsts’’ 2005. gada 25. augustā ar saviem
parakstiem apstiprinājuši Ministru prezidents un kultūras ministre (skatīt pielikumu Nr. 1).
Plānotais darba samaksas pieaugums kultūras nozarē paredzēts straujāks nekā sabiedriskajā
sektorā, lai nodrošinātu kultūras nozarē konkurētspējīgu atalgojumu salīdzinājumā ar citām
tautsaimniecības nozarēm.
Jauno politikas iniciatīvu pieteikumi, tajā skaitā kultūras nozares administratīvās un
cilvēku resursu kapacitātes stiprināšanai nepieciešamie aprēķini un paskaidrojumi, papildus
valsts budžeta finansējuma piešķiršanai tiks iesniegti Ministru kabinetā. Jautājumu par
papildu valsts budžeta finansējuma piešķiršanu vadlīniju īstenošanai jāizskata Ministru
kabinetā valsts budžeta projekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā vienlaicīgi ar visu citu
ministriju un centrālo valsts institūciju iesniegtajām vidējā termiņa budžeta prioritātēm.
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IX. Saīsinājumi
AKKA/LAA Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas autoru
apvienība
ĀM
Ārlietu ministrija
ANO
Apvienoto Nāciju Organizācija
ASV
Amerikas Savienotās Valstis
BM
Bērnu un ģimenes lietu ministrija
CSP
Centrālā Statistikas pārvalde
EK
Eiropas Komisija
EM
Ekonomikas ministrija
EP
Eiropas Padome
ES
Eiropas Savienība
FM
Finanšu ministrija
IeM
Iekšlietu ministrija
IKP
Iekšzemes kopprodukts
IKT
Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
ĪUMEPLS
Īpašu uzdevumumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts
ĪUMSILS
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts
IZM
Izglītības un zinātnes ministrija
KM
Kultūras ministrija
KN/TN
Kultūras nami/Tautas nami
LAB
Eiropas kultūras sadarbības laboratorija (Laboratory of European Cultural
Cooperation)
LAS
Latvijas Arhitektu savienība
LDF
Latvijas Dizaina fonds
LFK
Latviešu Folkloras krātuve
LI
Latvijas institūts
LIAA
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
LJTI
Latvijas Jaunā teātra institūts
LLC
Latvijas Literatūras centrs
LM
Labklājības ministrija
LMA
Latvijas Mākslas akadēmija
LMIC
Latvijas Mūzikas informācijas centrs
LNB
Latvijas Nacionālā bibliotēka
LNO
Latvijas Nacionālā opera
LPS
Latvijas Pašvaldību savienība
LR
Latvijas Republika
LRSP
Latvijas Radošo savienību padome
LTV
Latvijas Televīzija
LZA
Latvijas Zinātņu akadēmija
MINERVA Eiropas Savienības dalībvalstu ministriju tīkls
MK
Ministru kabinets
NATO
Ziemeļatlantijas līguma organizācija
NKC
Valsts aģentūra „Nacionālais kino centrs”
NMKK
Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs
NRTP
Nacionālā Radio un televīzijas padome
NVA
Nodarbinātības valsts aģentūra
NVO
Nevalstiskās organizācijas
NVS
Neatkarīgo Valstu Savienība
PSRS
Padomju Sociālistisko Republiku Savienība
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RAPLM
RD
RVC
SIF
TAVA
TM
TMC
UNESCO
VAIS
VM
VidM
VKKF
VKPAI
VNĪ
VRAA
VVBIS
WIPO

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
Rīgas dome
Rīgas vēsturiskais centrs
Sabiedrības integrācijas fonds
Tūrisma attīstības valsts aģentūra
Tieslietu ministrija
Valsts aģentūra „Tautas mākslas centrs”
Apvienoto Nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācija
Valsts arhīvu informatizācijas sistēma
Veselības ministrija
Vides ministrija
Valsts Kultūrkapitāla fonds
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Valsts akciju sabiedrība «Valsts nekustamie īpašumi»
Valsts Reģionālās attīstības aģentūra
Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma
Pasaules intelektuālā īpašuma organizācija

*

dati nav pieejami, nepieciešama papildu izpēte, t.sk. pētījumi
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PIELIKUMI
ilgtermiņa politikas pamatnostādnēm

„Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas
2006. – 2015.gadam „Nacionāla valsts””
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„Kultūras statistikas rādītāji un politikas indikatori”
1. tabula
% iedzīvotāju skaita pieaugums, kas pastāvīgi piedalās Latvijas kultūras dzīves
norisēs, t.sk. amatierkustībā iesaistīto skaits, amatiermākslas un
profesionālās mākslas norises apmeklējošo skaita pieaugums

Latvijas iedzīvotāju
skaits (tūkst.)
KN / TN
amatiermākslas kol.
dalībn. (tūkst.)
Uz 100 valsts
iedzīvotājiem
amatiermākslas
pasāk. apmekl. KN /
TN (koncerti, izrādes,
izstādes, tūkst.)
Uz 100 valsts
iedzīvotājiem
profes. mākslas
pasāk. apmekl. KN /
TN (koncerti, izrādes,
izstādes, tūkst.)
Uz 100 valsts
iedzīvotājiem
profes. teātru un LNO
apmekl. (tūkst.)
Uz 100 valsts
iedzīvotājiem
Filharmonijas / valsts
koncertorganiz.
koncertu apmeklētāji
(tūkst.)
Uz 100 valsts
iedzīvotājiem

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2500.6

2469.5

2444.9

2420.8

2399.2

2377.4

2364.3

2345.8

2331.5

2319.2

58.0

61.3

66.5

61.7

63.1

63.4

64.7

67.9

68.5

64.1

2.3

2.5

2.7

2.5

2.6

2.7

2.7

2.9

2.9

2.8

1788.2

2077.7

2201.3

1987.4

2298.5

2457.6

2851.7

2380.5

73

86

92

84

97

105

122

103

434.7

542.2

561.8

507.1

650.3

671.8

759.6

626.7

18

22

23

21

28

29

33

27

660.7

675.9

681.1

682.5

749.8

758.7

772.3

765.3

720.7

688.4

26

27

28

28

31

32

33

33

31

30

59.1

69.4

46.6

90.2

97.6

98.5

95.0

120.3

133.0

128.2

2.4

2.8

1.9

3.7

4.1

4.1

4.0

5.1

5.7

5.5

1. zīmējums
Amatiermākslas kolektīvu dalībnieku skaits kultūras / tautas namos
(tūkst.)
80
60
40

66.5

61.3

58.0

27.2

24.6

61.7
29.3

27.9

26.7

67.9

64.7

63.4

63.1

26.4

26.2

68.5

64.1

25.2

25.9

20

23.0

0

1995

1996

1997

1998

1999
Pavisam

2000

2001
t.sk. bērnu
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2003

2004
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2. zīmējums
Amatiermākslas kolektīvu dalībnieku skaits kultūras / tautas namos
(uz 100 valsts iedzīvotājiem)
2.32

2.48

1995

1996

2.72

2.55

2.63

2.67

2.74

2.89

2.94

2.77

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

3. zīmējums
Profesionālās un amatiermākslas pasākumu apmeklētāju skaits
kultūras / tautas namos
(koncerti, izrādes, izstādes, tūkst.)

507.1

650.3

671.8

759.6

626.7

2380.5

561.8

1987.4

2851.7

2457.6

542.2

2077.7

2298.5

434.7

1788.2

2201.3

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Amatiermākslas pasākumu apmekl. KN / TN
Profesionālās mākslas pasākumu apmekl. KN / TN

4. zīmējums
Profesionālās un amatiermākslas pasākumu apmeklētāju skaits kultūras / tautas
namos
(koncerti, izrādes, izstādes, uz 100 valsts iedzīvotājiem)
86

92

18

22

23

1997

1998

1999

73

97

105

122

103

21

28

29

33

27

2000

2001

2002

2003

2004

84

Amatiermākslas pasākumu apmekl. uz 100 valsts iedzīvotājiem
Profesionālās mākslas pasākumu apmekl. uz 100 valsts iedzīvotājiem
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5.zīmējums
Skatītāju skaits
( teātra telpās un izbraukuma izrādēs, tūkst. )
0

50

100

150

200

250
212.6

190.4
194.5

Latvijas Dailes teātris
167.4
150.7
149.4

Latvijas Nacionālais
teātris

84.6
76.1
75.5
82.0
76.8
75.3

Rīgas Krievu drāmas
teātris

2001
2002

43.3
49.3
57.6
60.7

Jaunais Rīgas teātris

2003
2004

38.7
39.1
46.5
49.0

Latvijas Valsts Leļļu
teātris

47.6
50.8
52.9
44.1

Valmieras drāmas
teātris

40.8
44.9
41.0
42.8

Liepājas teātris

20.1
22.0
21.7
22.7

Daugavpils teātris

6.zīmējums
Kopējais skatītāju skaits profesionālajos teātros
( teātra telpās un izbraukuma izrādēs, tūkst. )
630.7

598.7

580.2

559.4

613.5

643.5

629.3

628.0

575.6

538.2

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004
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7. zīmējums
Apmeklētāju / klausītāju skaits LNO un valsts koncertorganizācijās
(tūkst.)
152.2

160

123.1
120

80

65.0

74.0

150.3

145.1

136.8

136.3
114.2

Latvijas Nacionālā
opera

73.9

Latvijas
Koncertdirekcija

67.0

65.1

64.2

Latvijas Nacionālais
simfoniskais orķestris

53.8
40

0

34.2
17.8

15.4

12.6

8.2

7.3

1998

1999

21.0

12.8

12.0

2000

49.8

50.4

16.2

24.0

18.0

2001

2002

2003

Valsts Akadēmiskais
koris "Latvija"

2004

8. zīmējums
Apmeklētāju skaits valsts mākslas muzejos*
(tūkstošos)
6.4
7.4
4.7

4.7

36.4

25.3

4.3
4.6

4.9

25.5

16.4
8.1

12.5
6.8

10.0

9.1

25.0

30.0

37.4

45.7

54.0

54.2

52.0

50.0

30.0

55.0

9.1

4.6

46.9

18.4
6.9

9.7
46.9

8.6
49.5

51.1

58.0
43.5
53.2

57.7

89.9

91.5

2002

2003

58.0
122.3

113.3

45.0

1995

57.3

56.0

57.0

54.2

55.8

50.8

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2004

G. Šķiltera memoriālais muzejs (līdz 2000.g.)
Mākslas muzejs ARSENĀLS (līdz 2000.g.)
Kultūras muzejs ''Dauderi''
Dekoratīvi lietišķās mākslas muzejs
Ārzemju mākslas muzejs
Valsts Mākslas muzejs

*Līdz 2000.gadam Latvijas mākslas muzeju apvienības muzeji.
Kopš 2001.gada šāda apvienība vairāk neeksistē, daļa muzeju ir beiguši savu darbību, daļa reorganizēti
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2. tabula
Latvijā izdoto latviešu oriģinālliteratūras izdevumu skaits attiecībā pret kopējo
literatūras izdevumu skaitu

Kopējais grāmatu un brošūru
izdevumu skaits
Latviešu oriģinālliteratūras
grāmatu un brošūru izdevumu
skaits
% - latviešu oriģinālliteratūras
grāmatu un brošūru izdevumu
skaits attiecībā pret kopējo
literatūras grāmatu un brošūru
izdevumu skaitu
Kopējais grāmatu un brošūru
izdevumu metiens (tūkst.eks.)
Latviešu oriģinālliteratūras
grāmatu un brošūru izdevumu
metiens (tūkst.eks.)
% - latviešu oriģinālliteratūras
grāmatu un brošūru izdevumu
gada metiens attiecībā pret
kopējo literatūras grāmatu un
brošūru izdevumu metienu
% - latviešu oriģinālliteratūras
grāmatu un brošūru izdevumu
gada metiens attiecībā pret
iepriekš. gadu

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1968 1965 2320 2596 2652 2546 2530 2326 2605

2004
2591

1028 1174 1385 1512 1610 1391 1404 1272 1501

1466

52

60

60

58

61

55

55

55

58

57

9549. 7733. 7469. 8203. 7160. 7033. 6180. 4598. 5223. 4881.9
4
7
2
2
0
2
6
5
1
4534. 4667. 4457. 5059. 4733. 4357. 3833. 2635. 3160. 3090.9
2
2
0
2
9
5
4
8
2
47

60

60

62

66

62

62

57

61

63

106

103

95

114

94

92

88

69

120

98

*Nav tik viegli noskaidrot pārdošanu, tāpēc salīdzināti izdevumu gada metieni
9. zīmējums
Grāmatu un brošūru izdevumu skaits

2000

2001

2605

2002

Kopējais grāmatu un brošūru izdevumu skaits
Latviešu oriģinālliteratūras grāmatu un brošūru izdevumu skaits
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2591
1466

1999

2326

1501

1998

2530

1272

1610

1997

2546

1404

1512

1996

2652

1385

1995

1965
1174

1028

1968

2596

1391

2320

2003

2004
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10. zīmējums
Grāmatu un brošūru metiens
(tūkst. eks.)
9549
7734

8203

7469

7160

7033

6181

1999

3091

4734

1998

3160

5059

1997

2636

4457

1996

4882

3833

4667

1995

5223

4358

4534

4599

2000

2001

2002

2003

2004

`

Kopējais grāmatu un brošūru izdevumu metiens
Latviešu oriģinālliteratūras grāmatu un brošūru izdevumu metiens

11. zīmējums
Latviešu oriģinālliteratūras grāmatu un brošūru izdevumi
(% no kopējiem grāmatu un brošūru izdevumiem)
80

66

60

60

62

60

60

58

61

1996

1997

1998

1999

62

62

55

55

55

2000

2001

2002

60

52
47

57

61

63

58

57

2003

2004

40

1995

% - gada metiens
% - izdevumu skaits
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3. tabula
Latviešu oriģināldramaturģijas uzvedumu skaits attiecībā pret kopējo
jaunuzvedumu skaitu

Kopējais jaunuzvedumu skaits
valsts finansiāli atbalstītajos
profesion. teātros (bez LNO)
Latviešu oriģināldramaturģijas
jaunuzvedumu skaits valsts
finansiāli atbalstītajos profesion.
teātros (bez LNO)
% latviešu oriģināldramat.
uzvedumu skaits attiecībā pret
kopējo jaunuzvedumu skaitu;

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
84
91
85
84
78
81
84
73
78
77

19

21

25

25

18

20

28

14

19

24

23

23

29

30

23

25

33

19

24

31

4. tabula
Jaunuzņemto latviešu filmu skaita % pieaugums

Kinofilmu ražošana Latvijā
- PAVISAM

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

30

16

19

19

9

19

37

21

32

26

53

119

100

47

211

195

57

152

81

% no iepriekšējā gada

Latviešu filmu izrādes Latvijas kinoteātros un sabiedriskajās raidorganizācijās
attiecībā pret citām filmām
5. tabula
Latvijas kinoteātros izrādītās pilnmetrāžas kinofilmas
(nosaukumu skaits, % no nosaukumu kopskaita )

PAVISAM
ASV
%
Eiropas valstis
%
t.sk. Latvija
%
Citas valstis
%
Kopražojumi
%

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

PAVISAM
1996-2004

102

221

230

220

271

309

231

241

256

2081

198
89.6
14
6.3
2
0.9
9
4.1

207
90.0
13
5.7
3
1.3
10
4.3

184
83.6
28
12.7
4
1.8
8
3.6

223
82.3
36
13.3
6
2.2
1
0.4
11
4.1

256
82.8
36
11.7
1
0.3
6
1.9
11
3.6

190
82.3
27
11.7
4
1.7
1
0.4
13
5.6

181
75.1
24
10.0
1
0.4
1
0.4
35
14.5

161
62.9
44
17.2
2
0.8
1
0.4
50
19.5

1680
80.7
238
11.4
24
1.2
12
0.6
151
7.3

80
78.4
16
15.7
1
1.0
2
2.0
4
3.9
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6. tabula
Latvijas kinoteātros izrādītās Eiropas valstu filmas
(nosaukumu skaits, % no Eiropas valstu filmu nosaukumu kopskaita )

PAVISAM
Latvija
%
Francija
Lielbritānija
Krievija
Dānija
Pārējās Eiropas
valstis

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Pavisam
1996-2004

16

14

13

28

36

36

27

24

44

238

1
6.3
5
3
1
1

2
14.3
5
2
1

3
23.1
4
4
1

4
14.3
8
7
3
2

6
16.7
9
6
7
3

1
2.8
17
3
4
3

4
14.8
8
4
5
1

1
4.2
6
3
11
1

2
4.5
12
7
8
1

24
10.1
74
39
39
14

4

1

4

5

8

5

2

14

48

5

12. zīmējums

Latvija
Francija
Lielbritānija
Krievija
Dānija
Pārējās Eiropas valstis
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Dati: LR Centrālā Statistikas pārvalde
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7. tabula
Muzeju, arhīvu, bibliotēku, kultūras pieminekļu un kultūrvēsturisku vietu
apmeklētāju skaita % pieaugums
1995 1996 1997
Valsts un pašvaldību 1328.7 1243.1 1360.0
muzeju apmekl.
(tūkst.)
% no iepriekšējā
109
94
109
gada
Arhīvu apmeklētāji
(tūkst.)
% no iepriekšējā
gada
Latvijas Nacionālās
374.2 450.7 455.1
bibl. apmekl. (tūkst.)
% no iepriekšējā
99
120
101
gada
Latvijas Akadēmiskā 632.9 613.0 613.0
bibl. (tūkst.)
% no iepriekšējā
134
97
100
gada
Latvijas Neredzīgo
40.2
38.2
37.7
bibl. apmeklētāji
(tūkst.)
% no iepriekšējā
103
95
99
gada
Pašvald. publ. bibl.
4268.6 4820.0 5169.8
apmeklētāji (tūkst.)
% no iepriekšējā
105
113
107
gada

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1444.0 1513.1 1481.8 1533.9 1571.9 1616.6 1732.9

106

105

98

104

102

103

107

36.8

37.3

34.5

46.1

51.3

101

93

134

111

455.1

459.4

464.7

476.5

496.8

510.4

455.0

100

101

101

103

104

103

89

613.0

593.0

539.0

567.4

570.7

583.5

555.3

100

97

91

105

101

102

95

39.9

39.7

47.4

50.8

47.5

47.5

47.2

106

100

119

107

94

100

99

5550.9 5799.3 6048.3 6336.5 6492.4 6575.9 6596.2
107

104

104

105

102

101

100

13. zīmējums
Apmeklētāji valsts un pašvaldību muzejos
(tūkst.)
2000
1733

1500

1329

1360

1444

1513

1482

1534

1572

PAVISAM

1243

Kultūras ministrijas
pārziņā

1000

781

828

628

626

675

583

408

244

191

221

217

251

210

211

216

209

230

2004

560

373

2003

568

351

2002

728

2001

740

2000

712

1999

694

1998

707

1997

730

1996

0

679

1995

734

500

1617

520

Pašvaldību muzeji
Citu ministriju
pārziņā

14. zīmējums
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Apmeklētāji valsts un pašvaldību muzejos
(PAVISAM, % no iepriekšējā gada rādītāja)
109

109

106

105

98

94

1995

1996

1997

1998

1999

2000

104

102

103

2001

2002

2003

107

2004

15. zīmējums
Apmeklētāji valsts arhīvu sistēmā
(milj.)
51.3

46.1
36.8

37.3

34.5

2000

2001

2002

2003

2004

16. zīmējums
Apmeklētāji valsts arhīvu sistēmā
(% no iepriekšējā gada rādītāja)
134

101

93

2001

2002

111

2003

2004

17. zīmējums
Apmeklējumu skaits pašvaldību publiskajās bibliotēkās

5170

5551

5799

6048

6336

2172 6492

2188 6576

2411 6596

1995

4820

4269

(tūkst.)

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

- Bērni un jaunieši, līdz 16 gadiem (2002.-2003.g.), līdz 18 gadiem (2004.g.)

18. zīmējums
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Apmeklējumu skaits pašvaldību publiskajās bibliotēkās
(% no iepriekšējā gada rādītāja)
113
107

105

1995

1996

1997

107

1998

104

1999

104

2000

105

2001

102

101

100

2002

2003

2004

19. zīmējums
Apmeklējumu skaits bibliotēkās
(tūkst.)
374

451

455

Latvijas
Nacionālā
bibliotēka

455
459
465
476
497
510
455
633
613

613

Latvijas
Akadēmiskā
bibliotēka

613
593

539
567
571
583
555
39
39

40

Sociālās
bibliotēkas

32
32
39
33
29
25
21

40
38

Latvijas
Neredzīgo
bibliotēka

38

40
40
47
51
47
48
47

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

20. zīmējums
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Apmeklējumu skaits Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
(% no iepriekšējā gada rādītāja)

99

1995

120

1996

101

100

101

101

103

104

103

89

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

8. tabula
Muzejos, arhīvos un bibliotēkās uzkrāto vienību % pieaugums
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
4267.8 4442.9 4526.9 4653.2 4739.5 4826.1 4903.1 4946.8 4989.1 5082.2

Valsts un pašv. muzeju
krājums (tūkst.)
% no iepriekšējā gada
103
Arhīvu krājums (milj.
vienības)
% no iepriekšējā gada
LNB krājums (tūkst.
4765
vienības)
% no iepriekšējā gada
99
Latvijas Akad. bibl. krājums 3075
(tūkst. vienības)
% no iepriekšējā gada
101
Latvijas Neredz. bibl.
199
krājums (tūkst. vienības)
% no iepriekšējā gada
99
Pašvaldību publ. bibl.
15 021
krājums (tūkst. vienības)
% no iepriekšējā gada
97

104

102

103

102

102
14.3

102
15.4

101
15.8

101
16.1

102
16.3

103
4354

102
4404

101
4419

4500

4400

4400

4331

4315

108
4313

94
3100

98
3100

100
3100

98
3142

100
3176

100
3212

101
3222

101
3254

100
3293

101
199

100
209

100
219

101
232

101
224

101
226

100
225

101
235

101
243

100
105
105
106
97
101
100
104
103
14 476 14 010 13 711 13 395 13 264 12 789 12 562 12 396 12 114
96

97

98

98

99

96

98

99

98

21. zīmējums
Muzeju krājums
(kopējo vienību skaits, tūkst.)

3085

3134

1948

5082

3095

1904

4989

3092

1851

4947

1812

4903

3073

1753

4826

3037

1702

4739

3007

1646

4653

2967

1560

4527

2922

1521

4443

2831

1437

4268

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Valsts muzeji

Pašvaldību muzeji
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22. zīmējums
Valsts un pašvaldību muzeju krājums
(% no iepriekšējā gada rādītāja)
104
103

1995

102

1996

1997

103

1998

102

102

102

1999

2000

2001

101

101

2002

2003

102

2004

23. zīmējums
Arhīvu krājums
(milj. vienības)
15.8

15.4

16.1

16.3

2003

2004

14.3

2000

2001

2002

24. zīmējums
Arhīvu krājums
(% no iepriekšējā gada rādītāja)
108

2001

103

102

101

2002

2003

2004
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25. zīmējums
Bibliotēku krājums pārskata gada beigās
(tūkst. vienības)
Latvijas Neredzīgo bibliotēka
Latvijas Akadēmiskā bibliotēka
Latvijas Nacionālā bibliotēka

25 000

20 000

Pašvaldību publiskās bibliotēkas
3075

199

4765

199
3100
4500

15 000

209
3100

219
3100

4400

4400

232

224

226

225

235

243

3142

3176

3212

3222

3254

3293

4331

4315

4313

4354

4404

4419

15 021

14 476

14 010

13 711

13 395

13 264

12 789

12 562

12 396

12 114

10 000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

5 000

0

Bibliotēku krājums pārskata gada beigās
(% no iepriekšējā gada rādītāja)

26. zīmējums
Latvijas Neredzīgo bibliotēka
105
99

100

1995

1996

105

106
101

100

2001

2002

97

1997

1998

1999

2000

104

103

2003

2004

27. zīmējums
Latvijas Nacionālā bibliotēka
99

98

100

98

100

100

101

101

100

2000

2001

2002

2003

2004

94

1995

1996

1997

1998

1999

28. zīmējums
Latvijas Akadēmiskā bibliotēka
101

101

100

100

101

101

101

100

101

101

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004
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9. tabula
Tūristu skaita pieaugums Rīgā un Latvijā
1995
Ārzemju ceļotāji Latvijā
(tūkst.)
% - no iepriekšējā gada
Tūrisma firmu apkalpoto
personu skaits, kuri iebraukuši
Latvijā (tūkst.)
% - no iepriekšējā gada

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

1713

1824

1801

1718

1914

2039

2273

2470

3033

106

99

95

111

107

111

109

123

33,45

47,9

63,2

33,9

36,5

55,9

87,9

106,1

108,1

133,5

92

143

132

54

108

153

157

121

102

123

29. zīmējums
Apmeklētāji - ārzemnieki grupās valsts un pašvaldību muzejos
(tūkst.)
145.0

150

PAVISAM

114.3
98.1
111.8

100

Kultūras ministrijas
pārziņā

74.5
85.3

60.8
53.0
50

40.3
27.0

0

11.9
1.4

1999

Pašvaldību muzeji

74.1

42.3
11.8
6.7

2000

12.6
8.9

2001

20.1

16.9

13.6
10.4

2002

Citu ministriju
pārziņā

12.0

13.1

2003

2004

10. tabula
1999

2000

2001

2002

2003

2004

40.3
11.9
27.0
1.4

60.8
11.8
42.3
6.7

74.5
12.6
53.0
8.9

98.1
13.6
74.1
10.4

114.3
16.9
85.3
12.0

145.0
20.1
111.8
13.1

Pašvaldību muzeji

2.7
2.1

4.1
2.1

4.9
2.2

6.2
2.2

7.1
2.7

8.4
3.0

Kultūras ministrijas pārziņā esošie muzeji
Citu ministriju pārziņā esošie muzeji

3.9
0.6

5.9
3.2

7.2
4.2

10.2
4.8

10.9
5.7

13.5
5.7

151
99
157
486

123
107
125
133

132
108
140
117

116
125
115
115

127
119
131
109

Apmeklētāji - ārzemnieki grupās
(tūkst.)
PAVISAM – valsts un pašv. muzejos
Pašvaldību muzeji
Kultūras ministrijas pārziņā esošie muzeji
Citu ministriju pārziņā esošie muzeji

Ārzemnieki grupās
% no kopējā apmeklētāju skaita
PAVISAM – valsts un pašv. muzejos

Ārzemnieki grupās
% no iepriekšējā gada
PAVISAM – valsts un pašv. muzejos
Pašvaldību muzeji
Kultūras ministrijas pārziņā esošie muzeji
Citu ministriju pārziņā esošie muzeji
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11. tabula
Filmu ražošana Latvijā
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

30

16

19

19

9

19

37

21

32

26

53

119

100

47

211

195

57

152

81

PAVISAM
% no iepriekšējā gada

30. zīmējums

14
9

17

10

6

4

10

2
9

10

11

6

1

7

6
3

8
1
11

1

7
1
1

1

1
3

4

3

3

2

2

2
1

3

3

3

3

2

3

5

7
6
3

2

7

3

1

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

PAVISAM

30

16

19

19

9

19

37

21

32

26

Dokumentālās - īsmetrāžas

17

6

11

10

3

9

14

4

9

10

Dokumentālās - pilnmetrāžas

1

1

1

2

1

6

2

10

6

Animācijas

11

7

3

3

1

4

7

8

3

5

1

2

2

3

7

6

3

2

1

3

3

3

2

3

1

7

3

Spēlfilmas - īsmetrāžas
Spēlfilmas - pilnmetrāžas

1

31. zīmējums
Latvijā ražoto filmu struktūra
(%)

Dokumentālās - īsmetrāžas

57

Dokumentālās - pilnmetrāžas
Animācijas
Spēlfilmas - īsmetrāžas
Spēlfilmas - pilnmetrāžas

33

38
58

53

6
3

22
5

44

37

16

16

11

11

3

6
6

16

16

1995

1996

1997

1998

11
33

1999

19
47

5

21

38

16

38

19

31

9

19

29

11

8

5

2000

2001

2002

16

28

10

38

23

9

19

22

8
12

2003

2004

Dati: Latvijas Nacionālais Kinematogrāfijas centrs
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32. zīmējums
Kultūrizglītības augstskolās studējošo skaits
1824
1808

1781
1652

1700
1582

1574
1503

1579
1539

1609
1597

1567
1567

1295
1287

1405
1405

1522
1522

(KM pārziņā)

PAVISAM
Pilna laika

12

40

71

1999

2000

2001

8

1995

1996

1997

1998

129

118

2002

Nepilna laika

16

2003

2004

33. zīmējums

2768
2542

2657
2438

2597
2378

2679
2467

2690
2479

2708
2514

2598
2408

2553
2368

2483
2332

2468
2331

Profesionālās mākslas izglītības iestāžu audzēkņu skaits
PAVISAM
KM pārziņā
Pašvaldību pārziņā

1995

185

151

137

1996

1997

190

1998

211

194

1999

2000

219

219

212

2001

2002

226

2003

2004

34. zīmējums

20 217

22 367

20 015

22 163

19 565

21 714

20 444

22 579

19 678

21 788

18 865

20 916

18 367

20 387

18 231

20 217

17 498

19 471

16 736

18 697

Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņu skaits

PAVISAM
KM pārziņā

1961

1973

1986

2020

2051

2110

2135

2149

2148

2150

Pašvaldību pārziņā

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

12. tabula
Audzēkņu skaita pieaugums kultūrizglītības iestādēs
(% no iepriekšējā gada)

Kultūrizglītības
augstskolas
Profesionālās mākslas
izglītības iestādes
Profesionālās ievirzes
izglītības iestādes

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

108.5

108.3

103.0

102.7

98.1

99.7

108.0

104.8

102.4

100.6

102.8

101.8

104.2

99.3

99.6

96.9

102.3

104.2

104.1

103.8

100.8

102.6

104.2

103.6

96.2

102.1

100.9
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35. zīmējums
Apmeklētāji valsts un pašvaldību muzejos
Skolēni grupās
% no iepr. gada

Skolēni grupās
% no kopējā
apmekl. sk.

(tūkst.)

92
98
106
94
99

38.5
36.1
34.0
33.4
31.7
29.0

1999
2000
2001
2002
2003
2004

Kultūras
ministrijas
pārziņā

122
93
107
92
103

14.3
17.0
15.2
16.6
14.2
13.8

1999
2000
2001
2002
2003
2004

Citu
ministriju
pārziņā

80
119
117
81
124

22.0
20.9
24.8
28.3
23.8
26.7

1999 55
2000 44
2001 52
2002 61
2003 50
2004 62

98
99
108
92
104

24.7
24.8
23.7
24.9
22.2
21.4

1999
2000
2001
2002
2003
2004

Pašvaldību
muzeji

PAVISAM
valsts un
pašvaldību
muzejos

No tiem skolēni grupās
219.0
201.9
198.1
209.9
198.4
196.0

PAVISAM
568.3
559.6
582.6
627.7
626.2
674.8

99.2
121.2
112.5
120.6
110.9
114.1

694.1
711.9
740.1
727.8
781.0
827.8
250.7
210.4
211.2
216.4
209.4
230.3
373.4
367.1
363.0
391.7
359.0
371.6
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36. zīmējums
Apmeklējumu skaits bibliotēkās
(tūkst.)
Bērni un
jaunieši
% no kopējā
apmeklējumu
skaita

Bērni un jaunieši*

Pieaugušie

Pašvaldību
publiskās
bibliotēkas

33

2002

2171.5

4320.9

33

2003

2187.8

4388.1

37

2004

Latvijas
Nacionālā
bibliotēka

0.5

2002

2.5

0.7

2003

3.4

1.1

2004

5.0

Latvijas
Neredzīgo
bibliotēka

1

2002 0.4

21

2003

9.9

37.7

47.5

22

2004

10.3

36.9

47.2

2411.0

6492.4
6575.9

4185.2

494.3

6596.2

496.8

507.0

510.4

450.0

47.1

455.0

47.5

* Bērni un jaunieši līdz 16 gadiem (2002.-2003.g.), līdz 18 gadiem (2004.g.)
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37. zīmējums
Bibliotēku krājums gada beigās
(uz 100 Latvijas iedzīvotājiem)

Pašvaldību publiskās bibliotēkas
0

1999
2000
2001

200

400

Latvijas Nacionālā bibliotēka
600

0

1999
2000

34
2.2
488
37
2.1

41

476

466
43

2002
2003

2004

82
24
84
32
2.5
85
33
2.6
86
33
2.7

Grāmatas

Grāmatas

Seriālizdevumi

Seriālizdevumi

Audio-vizuālie dokumenti

Audio-vizuālie dokumenti

Latvijas Neredzīgo bibliotēka

2003

2.5

2004

1.8

0

83
31

2001

1.9

2004

2002

2.3

2.5
482

2003

2001

82
31

508

38
1.9

2000

100

512
32
2.0

2002

1999

50

2

4

4.6

2001

4.8

2002

3.3

1.3

1.4

0

3.4

1.3

1.4

6

3.5

1.6

1.4

Latvijas Akadēmiskā bibliotēka
40
55
69
0.02
52
74
0.03

4.9

2003

2.5

53
74
0.03

4.8

2004

2.5
5.2
2.5

80

53
76
0.04

Grāmatas
5.6

Grāmatas
Seriālizdevumi
Audio-vizuālie dokumenti
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13. tabula
Valsts budžeta izdevumi kultūrai

IKP, faktiskās cenas,
milj. Ls
KM budžeta izdevumi
kultūrai, kopā ar VKKF
un mērķdotācijām,
tūkst. Ls
Citu ministriju budžeta
izdevumi kultūrai,
tūkst. Ls
PAVISAM - valsts
budžeta izdevumi
kultūrai, tūkst. Ls
Valsts budžeta
izdevumi kultūrai
attiecībā pret IKP, %

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2580.1

3076.1

3562.9

3902.9

4224.2

4750.8

5168.3

5689.4

6317.8

7345.8

8538.9

16 499

18 599

16 410

18 544

21 891

23 375

28 638

34 972

38 897

43 500

44 817

881

983

1296

1422

1308

1319

1185

1599

1398

1673

2686

17 380

19 582

17 706

19 966

23 200

24 695

29 823

36 570

40 294

45 172

47 503

0.67

0.64

0.50

0.51

0.55

0.52

0.58

0.64

0.64

0.61

0.56

38. zīmējums
Valsts budžets izdevumi kultūrai attiecībā pret IKP, %
0.8

0.67
0.6

0.64

0.64
0.50

0.51

0.55

0.58

0.64

0.61

0.52

0.56

0.4

%, Citu ministriju budžeta
izdevumi kultūrai attiecībā
pret IKP
%, KM budžeta izdevumi
kultūrai attiecībā pret IKP

0.2

0.0

1995

1996 1997 1998 1999

2000 2001 2002 2003 2004 2005
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Kultūras nozarē nodarbināto izmaiņas dinamika
39. zīmējums
Nodarbinātība valsts un pašvaldību muzejos
2500
2000

1922

1796

1838

1848

1827

1822

1753

1732

1778

1913

KOPĀ

1500
1000
500

698
537

0
1995

725
519
1996

803

740

561

516
1997

1998

774

808

545

552

1999

2000

886

831
567

2001

600

2002

t.sk. speciālisti ar
augstāko izglītību

619

570

2003

t.sk. speciālisti

935

878

2004

40. zīmējums
Kultūras / tautas namu darbinieki
0

Vadošie
darbinieki

1996 180
1997 182
1998 215
1999 191
2000 255
2001 254
2002 258
2003 278
2004 225

Pārējie algotie
darbinieki

1996
1997
1998
1999

Kolektīvu,
grupu, pulciņu
vadītāji

2000
2001
2002
2003
2004

Tehniskie
darbinieki

500

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

1000

1500

2000

2500

3000

864
848
873
817
902
909
887
905
639

714
669
532
451

1812
1649
1280
1050
1367
1467
1544
1615
1625
1341
1294
1324
1269
1572
1661
1616
1638
1868

Ar augstāko izglītību
Bez augstākās izglītības
PAVISAM
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2816
2842
2911
2706
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Bibliotēku darbinieki
41. zīmējums
Pašvaldību publiskās bibliotēkas
3000

1789

510

514

502

1995

1996

1997

1998

514
601

485

1000

1790

1829

1774

1801

1770

571
553

1807

2323

566
541

1826

2342

2324

523
632

1847

510
601

1841

2000

2422

538
550

2430

2390

0

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Darbinieki PAVISAM
Bibliotekārie darbinieki*
Bibliotekārie darbinieki ar augstāko izglītību*
Pārējie darbinieki

42. zīmējums
Latvijas Nacionālā bibliotēka
380

325

Darbinieki PAVISAM

375

318

298

77

66

Bibliotekārie darbinieki*

224

231

232
58

90

250

391

62

327

247

343

430
332

241

385

237

433

98

500

0

1999

2000

2001

2002

2003

Bibliotekārie darbinieki
ar augstāko izglītību*
Pārējie darbinieki

2004

43. zīmējums
Latvijas Akadēmiskā bibliotēka
200

109

106
59
38

69

100

Darbinieki PAVISAM

144

39

102

39

62
41

36

68

97

64

108
100

148

139

138
67

138

36

144

0

1999

2000

2001

2002

2003

2004
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Bibliotekārie darbinieki
Bibliotekārie darbinieki
ar augstāko izglītību
Pārējie darbinieki

100
44. zīmējums
Latvijas Neredzīgo bibliotēka
47

22

21

26

22

10

9

26

10
14

26

15

36
24

26

Darbinieki PAVISAM

37

9

44

17
18

25

50
45

15
19

50

2003

2004

0

1999

2000

2001

2002

* 2004.g. bibliotekārie darbinieki pamatdarbā
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Bibliotekārie darbinieki*
Bibliotekārie darbinieki
ar augstāko izglītību*
Pārējie darbinieki
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45. zīmējums
Teātru darbinieki gada beigās*
(8 valsts finansiāli atbalstītajos profesionālajos teātros)
1000
800
600

64
59

59
60

65
64

61
62

83
63

73
44

204

204

196

201

219

212

Administrācija
Mākslinieciski
vadošais personāls
Aktieri

400

549

560

553

532

200

1999

2000

2001

2002

519

521

2003

2004

Tehniski apkalpojošais
personāls

* 1999.-2003.g. štata darbinieki, 2004.g. teātra darbinieki pamatdarbā (ar algas nodokļu grāmatiņām)

46. zīmējums
LNO darbinieki gada beigās*
800

600

36

41
400

263

42

43
269

41

47
264

47

47

42

41

264

268

38

Administrācija

42
262

`

M ākslinieciski vadošais
personāls
Aktieri

200

230

237

204

1999

2000

2001

260

250

238

2002

2003

2004

0

Tehniski apkalpojošais
personāls

* 1999.-2003.g. štata darbinieki, 2004.g. LNO darbinieki pamatdarbā (ar algas nodokļu grāmatiņām)
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Ar augstāko izglītību kultūras nozarē nodarbināto skaita īpatsvars
47. zīmējums
Valsts un pašvaldību muzeju darbinieku izglītības struktūra
0%

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

50%

8.4

28.9

11.5

59.6

28.1

12.2

59.7
56.0

13.2

58.1

12.4

29.5
31.9

14.8

53.3

32.3

15.1

52.6

32.9

15.7

51.4

32.1

17.3

50.6

32.4

16.5

51.1

50%

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

63.7

27.9

30.7

0%

100%

76.9

100%

23.1

71.6

28.4

69.7

30.3

69.9

30.1

70.4

29.6

68.3

31.7

68.2

31.8

67.7

32.3

64.9

35.1

66.2

33.8

Speciālisti ar augstāko izglītību %

Speciālisti ar augstāko izglītību %

Speciālisti bez augstākās izglītības %

Speciālisti bez augstākās izglītības %

Tehniskie darbinieki un administrācija %

48. zīmējums

Kultūras / tautas namu darbinieku izglītības struktūra

59

58

57

49

48

46

45

40

Bez augstākās
izglītības %

42

43

51

52

54

55

60

Ar augstāko
izglītību %

1999

2000

2001

2002

2003

2004

25

23

28

28

29

31

35

39

41
1997

61

1996

65

2004

69

2003

21

71

2002

21

1997

0

1996

25

72

2001

79

72

2000

79

77

1999

50

75

1998

75

1998

100

Vadošie darbinieki

Pārējie algotie
darbinieki
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Kolektīvu, grupu,
pulciņu vadītāji
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Bibliotekāro darbinieku izglītības struktūra
(% no kopējā bibliotekāro darbinieku skaita)

49. zīmējums
Pašvaldību tautas bibliotēkas
50

41.4
40

39.5

39.6

39.6

37.2
34.0

Nespeciālisti %

39.0

32.2

32.9

32.2

32.7

26.3

27.6

28.1

27.8

28.7

27.9

12.7

13.0

13.4

13.7

14.1

13.5

1995

1996 1997

36.0

35.3

35.3
34.7
33.3
34.8 34.3
33.1
32.3
31.4
29.2 30.3

33.1

30

20

13.5

13.8

14.3

15.1

10

Ar vidējo
bibliotekāro %
Ar augstāko
pavisam %
Ar augstāko
bibliotekāro %

0

1998 1999 2000

2001 2002

2003 2004

50. zīmējums
Latvijas Nacionālā bibliotēka
80
60

72.0

70.9

71.4
39.8

74.2
42.5

75.2

72.6

41.6

38.5

39.1

39.6

5.2

5.8

4.5

3.4

3.5

4.0

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Ar augstāko
bibliotekāro %

40
20

Ar augstāko
pavisam %

0

Ar vidējo
bibliotekāro %

51. zīmējums
Latvijas Akadēmiskā bibliotēka
80

63.0

63.9

65.7

27.8

28.9

5.6

64.0

63.3

29.4

31.0

6.2

5.9

2000

2001

55.7

Ar augstāko
pavisam %

26.6

24.5

Ar augstāko
bibliotekāro %

5.0

5.5

2.8

2002

2003

2004

Ar vidējo
bibliotekāro %

60
40
20
0

1999
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52. zīmējums
Latvijas Neredzīgo bibliotēka
80
60

65.4
53.8

45.5
34.6

40

19.2

23.1

15.4

15.4

1999

2000

20
0

40.9

47.6

Ar augstāko
pavisam %

22.7

22.7

23.8

Ar augstāko
bibliotekāro %

15.4

13.6

13.6

14.3

Ar vidējo
bibliotekāro %

2001

2002

19.2

2003

2004
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