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Kultūras darbinieku atalgojums =
sabiedriskais sektors

sākotnēji +12,7milj.
(lai sasniegtu 1 156 € 

un māksliniekiem
+ 100 €)

šobrīd +7milj.
(lai sasniegtu 1 005) € un 

māksliniekiem
+ 100 €



Ekspozīcijas 
izveide

Mežaparka estrādē

+ 0,8 milj. €

Ceļā uz jubilejas gadu -
2023.g.

+ 2,2 milj. €
1,5 milj. koprepertuāra sagat.
0,7 modelēšanas koncerti

Nacionālā identitāte –
Dziesmu un deju svētku 

tradīcijai 150



Grāmatu 
iepirkums

+ 300 000 €

LNB 
lasītveicināšanas
programma

+ 400 000 €

Nacionālā identitāte –
grāmatniecība

PVN 
samazinājums 
grāmatām
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Nacionālā kino stiprināšana

+ 2,05 milj.
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Nacionālās kino industrijas 
eksports

Plānots, ka ārvalstu 

kino investīcijas LV 
2022.g.:

• 65,5 milj. €
• 29 kino projekti

Valsts atbalsts cash 

rebate veidā = 
LV nodokļu ieņēmumi 

16,5 milj. €

Bāzes finansējums 
2022.g. budžetā

835 000 €



Nacionālā identitāte - radošums
VKKF finansējuma palielinājums

3% no akcīzes nodokļa par alkoholiskajiem dzērieniem;

2% 3% no akcīzes nodokļa par tabakas izstrādājumiem;

1,37% no izložu nodokļa;

2,2% 3,2% no azartspēļu nodokļa 

VKKF finansēšanas izmaiņas no 2024.g.:

04.09.2018. MK lēmums, pieņemts Saeimā

Nesīs + 2,2 milj. € 



Latvijas 
skolas soma

+ 3,5 milj. €

Nacionālā 
enciklopēdija

+ 0,3 milj. €

Kultūrizglītība

Augstskolas 
100% 

koeficients

+ 1,2 milj. €



Presei
12% → 5%
Fiskālā ietekme:

3,1 milj. € (2022.g.); 
3,2 milj. € (2023.g.)

Kino
21% → 5%
Latvijā no ES 3. augstākā PVN 
likme kino biļetēm.

PVN samazinājums

Grāmatām
21% → 5% (e-grāmatas)

12% → 5% (grāmatas)

Fiskālā ietekme:
~ 1,3 milj. € gadā
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Abonētās drukātās 
preses piegāde (SM)
+ 1,1 milj. €

Mediju atbalsts

SEPLP un 
Ombuda darbība
+ 626 233 €

Mediju atbalsta 
fonds (MAF)
(bāze + SIF + Covid-19
finansējums)

+ 3,8 milj. €
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Doma baznīcas 
atjaunošana

+ 1 milj. €

Investīcijas

Etnogrāfiskā 
brīvdabas 
muzeja ēku 
sakārtošana
+ 435 262 €

Mūzikas teātra 
izveide Ogrē
+ 200 000 €

Sakrālā 
mantojuma 

un 
Pieminekļu 
glābšanas 

programmas
+ 1,5 milj. €



LV dalība 
Berlīnes 

kino 
festivālā 
2023.g.

+ 150 000 €

Baltijas kultūras 
fonda darbība
+ 0,1 milj. € ik gadu 
(VKKF finansējums)

LV dalība Frankfurtes grāmatu tirgū
+ 300 000€ 

Starptautiskā atpazīstamība

LV mākslu 
reprezentējošas 

ekspozīcijas 
izveide

+ 150 000 €  

UNESCO 
programma
+ 66 000 € 



Paldies!

11.08.2021.


