
Kultūras ministrija / tendences un procesi 

Kandava, 16.06.2017. 

 



 
-kultūra/NVO atbalsts/mediju politika 
 
-cietie/mīkstie ieguldījumi  
 

-tendences procesos un patēriņā 
 
 
+ informācija 
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Kultūras ministrija 



 
Viens viens  

Kultūras pakalpojumu grozs 
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Ieguldījumu attīstība reģionos 2012/2017 
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Ieguldījumu prognoze reģionos 2023 
- pabeigts reģionālo koncertzāļu tīkls (pieejamība ~70 km attālumā) 
 
- mantojuma ieguldījumu izkliedējums (atjaunošana / pakalpojums / 
tūrisms) 
 
- kultūrizglītības piedāvājuma kvalitāte (ieguldījumi vidusskolās) 



Attīstības projekti 
 
-nemateriālā kultūras 
mantojuma sistēma 
-ieguldījumi digitālajā 
saturā 
-Latvijas Skolas soma 
-reģionu mediju 
atbalsta programma 
-LV 100!  
-kultūrizglītības 
piedāvājuma attīstīšana  
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Satura attīstība 

Šobrīd aktuālais 
 
-koncertzāles / Rotko 
centrs un to saturs 
- pakalpojumu 
pārklājums un iekšējais 
tūrisms 
-reģionālās kultūras 
programmas VKKF  
-reģionu NVO 
programma 
-kamermūzikas 
programma  
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Tendences  

- ieguldījumos decentralizācija 
  
- pasākumu apmeklējums visvairāk pēdējo divu gadu 
laikā mainījies reģionos  
 
- iekšējā mobilitāte būtiski pieaugusi (gan virzienos Rīga-
reģioni; gan reģioni – reģioni) 
 

- resursu digitalizācija maina bibliotēku/muzeju sniegto 
pakalpojumu  
 

- kultūrizglītībā pieprasījums stabils – grūtības ar atdevi 
 

- profesionālās mākslas “eksports” uz laukiem (2016.gadā 
reģionos 508 izrādes, 221 koncerts) 
 

- VKKF pieaug atbalstīto projektu skaits/finansējums 
reģionos 
 

- kultūras NVO pārnes darbību ārpus Rīgas (Serde, Fold, 
CultureLab, radošās nometnes, vasaras skolas, festivāli, 
koncerti u.c.) – bieži atkarīgs no pašvaldības gribas / 
politikas  / stratēģijas  
  



 
 
Paldies!  

jaunumi@km.gov.lv 

 

 

 

  

mailto:jaunumi@km.gov.lv


Kultūrpolitikas mērķis, prioritātes un ietekmes 
virzieni 

Radošums 

mūžizglītībā un uz 

darba tirgu 

orientēta kultūr-

izglītība. 

Radošas 

teritorijas un 

kultūras 

pakalpojumu 

pieejamība. 

Kultūras 

kapitāla saglabāšana un 

attīstība, sabiedrībai 

līdzdarbojoties        

kultūras 

 procesos. 

Konkurēt- 

spējīgas kultūras 

un radošās 

industrijas. 

Ekonomikas 
attīstība, 
inovācijas 

zeme ar bagātu un koptu 
kultūras mantojumu, vitālu 
un daudzveidīgu kultūras 
dzīvi, radošiem cilvēkiem, 
konkurētspējīgām 
radošajām industrijām un 
augšupejošu dzīves kvalitāti 
ikvienam. 

Latvija –  

Starptautiskās 
attiecības, 
diplomātija 

Vide,  
identitāte 

Izglītība, 
darba spēks 

Kultūra 
pieejamība, 
līdzdalība, sociālā 
ietekme 

Cilvēkresursi, 
pilsoniskā 
līdzdalība 

Reģionālā 
attīstība 



Latvijas ilgspējīgas attīstības stratēģija 
līdz 2030. gadam 

 
 

Kultūrpolitikas plānošanas dokumentu / 
rādītāju hierarhija 

- Amatiermākslas kolektīvu dalīvnieku skaits uz 100 iedzīvotājiem 
- Kultūras pasākumu apmeklētāju skaits uz 100 iedzīvotājiem 
- Latvijā producēto filmu pilnmetrāžas un īsmetrāžas skataits gadā 
- Latviešu oriģinālliteratūras izdevumu skaits gadā 

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 
2014. - 2020. gadam 

[118] Radošo industriju eksporta īpatsvars no kopējā eksporta (%) 
[119] Kultūras un radošo industriju jomā strādājošo uzņēmumu īpatsvars no 

visiem uzņēmumiem (%) 
[432] Kultūras pasākumu apmeklējumu skaits gadā (uz 100 iedzīvotājiem) 
[433] Amatiermākslas kolektīvu dalībnieku skaits uz 100 iedzīvotājiem 
[434] Ārvalstu tūristu, kas uzturas 4 un vairāk dienas, skaits (milj., gadā)  

Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā 
Latvija” (2014-2020) 

35 darbības rezultāti 

14 kultūras apakšnozaru stratēģijas Definēti darbības rezultāti katrai apakšnozarei 

1 

2 

3 

4 

Finansēšanas līgumi Konkrētajām iestādēm/kapitālsabiedrībām sasniedzamie rādītāji 
5 



KM budžets pret IKP 



Kultūras ministrijas resursi 

Muzeji 

839 

8 

36 

Bibliotēkas 

416 

2 

3 

Teātri 

969 

7 

8 

Koncert- 
organizācijas 

443 

5 

5 

Kultūrizglītība 

501 

17 

26 

Augstākā, 
vidējā, ievirze 

9 

1 

1 

Rīgas Cirks 

599 

1 

2 

Latvijas 
Nacionālā  
opera un 

balets 

Starptautiskā 
rakstnieku/ 

tulkotāju māja 

4 

1 

1 

Rīgas 
kinostudija 

0 

1 

0 

Latvijas 
Nacionālais 

arhīvs 

424 

1 

22 

Valsts kultūras 
pieminekļu 
inspekcija 

93 

1 

4 

Nacionālais 
kino centrs 

10 

1 

1 

Kultūras 
informācijas 

sistēmu centrs 

10 

1 

1 

Latvijas  
Nacionālais 

kultūras centrs 

28 

1 

1 



Pašvaldību bibliotēkas, lasītāju skaits un iedzīvotāji 
valstī 

840 

415 000 

2,208,840 

2008. gads 

801 

430 000 

2,023,825 

2013. gads 

797 

412 000 

2 001 468 

2015. gads 
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Informācija par muzejiem reģionos 
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Informācija par muzejiem reģionos 

  



Valsts budžeta finansējums mākslas, 
mūzikas un dejas skolām 

Informācija par kultūrizglītības tīklu 

Mākslas/mūzikas/dejas skolēnu 
proporcija pret vispārējo skolēnu skaitu  



2017.gadā: uzsāka 25 627 audzēkņi; 

valsts daļa – 23 880; no 1.janvāra:  

 

-valsts apmaksā 19 350 audzēkņus 

 

-pašvaldības un privātie dibinātāji 

apmaksā 6 277 audzēkņus  

 

Darba grupa turpina: 

-valsts pasūtījums no jauna 

uzņemamajiem 2017/2018. mācību gadā 

(marts-jūnijs) 

 

Pedagogu atalgojuma reformas ietekme uz 
kultūrizglītības tīklu 



•Atbalsts mazākumtautību savpatnības saglabāšanai (LNKBA) 
•Mazākumtautību radošās nometnes (LNKC) t.sk. BALTICA 
•Mazākumtautību kultūru festivāls Latgalē (no 2016.gada) 
•Reģionālā NVO atbalsta programma (t.sk. romiem) 
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Kultūras ministrijas projekti un aktivitātes mazākumtautību 
atbalstam Latvijā (tai skaitā reģionos)  

2015 2016 

Reģions 
MT 

projekti 

Paredzētais 
finansējums 

MT 
projektiem 

Kopējais 
atbalstīto 
projektu 

skaits 

Paredzētais 
finansējums 

kopā (visi 
projekti) 

MT 
projekti 

Paredzētais 

finansējums 

MT 

projektiem 

Kopējais 

atbalstīto 

projektu 

skaits 

Paredzētais 

finansējums 

kopā (visi 

projekti) 

Rīga 2 8 000 9 32 000 3  8 000 11  31 980 

Vidzeme 4 8 000 14 32 000 4 8 000 14  32 000 

Kurzeme 4 8 000 25 32 000 4  8 000  15  32 000 

Zemgale 4 8 000 21 32 000 7 8 000 20 32 000 

Latgale 9 8 000 20 32 000 6 8 000 17 32 000 

Kopā: 23 40 000 89 160 000 24  40 000  77 160 000 



•Līdzdalība valsts budžeta finansētās programmas „NVO 
fonds” projektu konkursā. Atbalstāmie darbības virzieni: 
NVO darbības stiprināšana, Atbalsts NVO pilsoniskās 
sabiedrības aktivitātēm, NVO interešu aizstāvības 
stiprināšana (2016) 

- apstiprināti 66 projektu iesniegumi 
•Latvijas mazākumtautību forums 
•Projekts skolēniem „Eiropas pēdas Latvijā” – reģionālie 
forumi/ skolēnu konkursi 
•Informatīvs materiāls – mazākumtautības Latvijā (2016) 
•Latviskās kultūrtelpas vēstnieki, t.sk. jaunieši (LNKC) 
- 24 personas 37 akadēmisko stundu apjomā apguvušas 
zināšanas un prasmes, lai turpmāk tās – arī apmācību 
programmu veidā izplatītu citviet Latvijā starp dažādām 
mazākumtautību kopienām 
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Kultūras ministrijas projekti un aktivitātes 
mazākumtautību atbalstam Latvijā  
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Iedzīvotāju skaits Latvijā (CSP dati)

Dziesmu un deju svētku tradīcijā iesaistīto dalībnieku

skaits kopā (Tautas mākslā Latvijā saskaņā ar LDKK

datiem  -58 302 dal., kultūrizglītības programmās - 146

679 dal.)

1968957 

204,981 

Latvijā Dziesmu un deju svētku tradīcijā iesaistīto dalībnieku skaits (kultūras un izglītības 
resoros) pret iedzīvotāju skaitu 2016./2017.gadā 

=10% 
iedzīvotāju  
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1920000

1940000

1960000

1980000

2000000

2020000

2040000

2014 2015 2016

Dalībnieku skaits tautas mākslas kolektīvos , kuri saņem valsts budžeta

MD**
34347 33851 33644

Patstāvīgo iedzīvotāju skaits Latvijā* 2001468 1986096 1968957

2001468 

1986096 

1968957 

34347 

33851 

33644 

S
k

a
it

s 

Dalībnieku skaits (pieaugušie), kas iesaistās Vispārējo Dziesmu un Deju svētku 
kustībā pret Latvijas iedzīvotāju skaitu periodā  

2014. -2016./2017.gads 

Pašv.kol.:1448 
Citu dibin.: 133 
Kopā kol.: 1581 
 
 
Mērķdot.- 2017 
bāze 363 euro vienam 
kol.vad. 

1.7% 

1.7% 

1.7% 
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Citi dibinātāji € 57915 71383 71951 76593
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728678 778430 831358 858858

57915 71383 71951
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Valsts budžeta mērķdotācijas apjoms (EUR) 
2014. -2017.gadā  tautas mākslai
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Informācija par VKKF reģionu atbalstu (EUR) 

  





LATVIJAS VALSTS SIMTGADE – VISĀ LATVIJĀ! 



• Vislatvijas koprades gaismas projekts «Staro» 
 
• Latvijas goda aplis  
 
• Brīvības ielas stāsts   
 
• Kopienu stāsti: No ŠEKSPĪRA līdz BLAUMANIM 
 
• Pilsēta izAICINA projekts jauniešiem 
 
• Lauki ienāk pilsētā  
 
• Sporta čempionāts senioriem  
 
• Piemiņas vietu sakopšana un stēlu uzstādīšana Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem  
 
• Iedvesmas stāstu vietne TUESI.LV 

 
  REĢIONU IESAISTES INICIATĪVAS   



Kopējais kultūras pakalpojumu objektu tīkls valstī (VARAM) 



Muzeju kartējums valstī (VARAM) 



Kultūrizglītības kartējums (VARAM) 



Bibliotēku tīkla kartējums (VARAM) 



Bibliotēku tīkla kartējums (VARAM) 



Kultūras centru un teātru kartējums (VARAM) 



Tālākai informācijai:  

1. VARAM 2015.gada pētījums par kultūras pakalpojumu klāstu atbilstoši 
apdzīvojumam:  

http://ilgtspejigaattistiba.saeima.lv/attachments/553_4_piel_Kulturas_pa
kalpojumi.pdf  

 
2. Biedrības “Culturelab” 2016.gada pētījums “Kultūras auditorija Latvijā: 

situācija, procesi, tendences” 
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/kultura_timekli/petijumi

/kulturas-auditorija-latvija-2016.pdf  
 
3. Latvijas Kultūras akadēmija 2016.gada pētījums “Latvijas skolas soma”  
https://academia.lndb.lv/68-2/  
 
4. SIA “Analītisko pētījumu laboratorija”/ Latvijas Kultūras akadēmija, 

2015.gada Pētījums par Kultūrkapitāla fonda kultūras nozaru 
finansējuma sadalījumu 

https://culturelablv.files.wordpress.com/2009/04/vkkf-finansc493juma-
sadalc4abjuma-izvc493rtc493jums_laboratoryzpc_2015.pdf  

 
5. www.km.gov.lv – Kultūras ministrijas mājas lapa /sadaļa “Kultūra 

tīmeklī” 
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Paldies par uzmanību! 


