
Kultūras ministrijas aktualitātes

Latvijas Pašvaldību savienība,
2019.gada 3.oktobrī



Kultūras ministrijas 
atbildības jomas un mērķi
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2020.gada budžeta prioritātes

KM prioritārajiem pasākumiem:

• 8,29 miljoni - atalgojumam

• 400 000 - VKKF 

• 737 575 - Simtgades iniciatīvu turpināšanai

• 3,8 miljoni - kultūras infrastruktūrai u.c. vajadzībām

• 7,15 miljoni - mediju politikai un sabiedrības 
integrācijai
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Vidējais atalgojums muzejos
2014-2018 (mēnesī, bruto, EUR), 
LDKK dati
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Vidējais atalgojums pašvaldību 
publiskajās bibliotēkās 2018 
(mēnesī, bruto, EUR), LDKK dati
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ES fondi – specifiskais atbalsta 
mērķis 5.5.1. – kultūras un dabas 
mantojums pašvaldībās

• Ar pašvaldībām noslēgti 12 līgumi par projektu īstenošanu, 

3.kārtas ietvaros plānots noslēgt vēl 10 līgumus.

• Līdz 2022.gadam plānots veikt ieguldījumus vairāk nekā 60 

dabas un kultūras mantojuma objektos, tajos attīstīt 

vairāk kā 100 jaunradītus pakalpojumus.

• Kopējais ERAF piešķīrums kopā ar snieguma rezervi un 

virssaistībām 91 mlj, iesniegti projekti par 84%, 

noslēgti līgumi par 62%, maksājumi veikti par 31% 

no ERAF finansējuma. 
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ES fondi – specifiskais atbalsta 
mērķis 5.5.1. – kultūras un dabas 
mantojums pašvaldībās

Apmeklētājiem pieejami jau 16 
objekti:

• Valmieras Svētā Sīmaņa 
baznīca

• Krāslavas pils amatu māja

• Jelgavas Sv.Simeona un 
Sv.Annas pareizticīgo 
katedrāle

• Alūksnes paviljons-rotanda

• Alūksnes mauzolejs

• Alūksnes stacijas šķūnis

• Kokneses pilsdrupas

• Grobiņas arheoloģiskais 
ansamblis

• Vērgales muiža

• Parks pie K.Valdemāra 
jūrskolas un piekrasti 
raksturojošās dabas ainavas 
publiskā infrastruktūra 
Engurē

• Mērsraga brīvdabas estrāde 
„Jēgerleja”

• Rojas brīvdabas estrāde

• Ventspils Pelēkā kāpa

• Ventiņu-lībiešu gājēju un 
velosipēdu celiņš

• Lībiešu saieta nams Kolkā
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Latvijas skolas soma 

• Uzsākta 2018.gada 1.septembrī

• Ikvienam 1.-12.klases skolēnam 
vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs

• Vairāk nekā 240 000 skolēnu

• Vairāk nekā 2 000 programmu

• 3,5 milj. gadā līdz 2021.gadam

• Iespēja klātienē iepazīt Latviju, tās 
kultūras vērtības, vēsturi, valstiskuma 
attīstību, zinātnes un inovāciju 
sasniegumus
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NAP prioritātes kultūras jomā

Kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei

– Kultūras infrastruktūras attīstīšana un efektīva izmantošana jaunrades 

un kultūras pakalpojumu attīstībai un iedzīvotāju līdzdalībai

Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība

– Investīcijas publiskās vides, t.sk. kultūrvides, uzlabošanā, kā 

priekšnosacījums dzīves kvalitātei un reģionu konkurētspējai

Zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei

– Kultūrizglītības iestāžu kā nozaru izcilības un inovācijas centru 

stiprināšana, prestiža celšana un pieejamības palielināšana, 

modernizējot mācību vidi un uzlabojot tās kvalitāti 

Vienota, droša un atvērta sabiedrība

– Sabiedrības saliedētības, piederības sajūtas valstij, nacionālās 

identitātes, valodas lietojuma, mediju  vides stiprināšana 
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Paldies!


