
Par pieņemtajiem lēmumiem kultūras 
nozarē Covid-19 izplatības ierobežošanā 

un plānoto turpmāko rīcību

KM un LPS videokonference
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Nauris Puntulis

2



Atbalsts kultūras nozarei 
Covid-19 krīzes laikā un izejot no krīzes

Dace Vilsone

Kultūras ministrijas valsts sekretāre



Ārkārtējās situācijas ierobežojumi kopš 
12.03.2020.

- Aizliegta publisku pasākumu norise, t.sk. kultūras jomā
- Ierobežota visu kultūras iestāžu darbība
- Ierobežota izglītības procesu īstenošana

KM rekomendācijas: 
- Bibliotēku un muzeju darbībai 
- Kultūrizglītības īstenošanai 
- Kultūras iestāžu un kolektīvu darbībai
- Vienošanās par biļešu izmantošanas kārtību uz 
pārceltajiem pasākumiem
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Atbalsts kultūras nozarē nodarbinātajiem

Dīkstāves pabalsts darba devējiem 

Dīkstāves pabalsts pašnodarbinātajiem
- t.sk. pašnodarbinātajiem, kas veic nepilnas slodzes radošo vai 
pedagoģisko darbu pašvaldību iestādēs un kapitālsabiedrībās
(kopš 24.04.2020)
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Ierobežojumu mīkstināšana pēc 12.05.

Tiek izstrādāts sanitārais protokols:
- muzeju, bibliotēku un arhīvu atvēršanai apmeklētājiem
- mēģinājumu norisei profesionālajiem kolektīviem 

Turpmākie soļi:
- mēģinājumi amatieru kolektīviem
- publiskajiem pasākumiem telpās
- publiskajiem pasākumiem ārtelpas 

Galvenie parametri: 2 metru distance, cilvēku skaits
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Kultūras norišu atjaunošana



Papildus atbalsta mehānismi

1. Zaudējumu kompensācija 

- Valsts un pašvaldību iestādēm
(piem. Rundāles muzejs, kultūras centrs “Devons”)

- Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām
(piem. Dailes teātris, koncertzāle “Gors”)

- NVO
(piem. Ģertrūdes ielas teātris, KIM?) 

- Privātajiem komersantiem
(Arēna Rīga, Positivus, Prāta vētra)
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Papildus atbalsta mehānismi 

2. VKKF radošo personu atbalsta programma 
Papildus līdzekļi programmai pēc dīkstāves 

pabalstu atcelšanas

3. Atbalsts pašvaldību kapitālsabiedrībām
Aizņēmums no valsts kases kapitālsabiedrībām, 

kuru ieņēmumi kritušies par vairāk kā 50%

4. Iekšējā tūrisma stimulēšanas pasākumi 
Sadarbībā ar EM
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5. Subsidētu darba vietu  programma
NVO no 2021.gada 

6. Jauno sanitāro protokola ieviešanas 
izmaksas pasākumu norises vietās 

7. Jauna vienošanās ar PTAC par biļešu 
atmaksas noteikumiem
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Papildus atbalsta mehānismi



Mērķi:

- sekmēt kultūras nozares izdzīvošanu krīzes laikā 
ar mērķtiecīgu valsts pasūtījumu: it īpaši NVO, 
mazajiem uzņēmējiem, pašnodarbinātajiem

- radīt priekšnosacījumus kultūras nozares 
straujākai atveseļošanai pēc krīzes beigām, 
investējot nākotnes produktos

- veidot sinerģijas starp kultūras nozarēm, atbalstot 
projektus, no kuriem ieguvējas ir vairākas nozares 

Līdzeklis: VKKF mērķprogramma(s)
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“Rūzvelta plāns” kultūrai



Potenciālie piemēri atbalstam: 

- digitālo rīku attīstīšana kultūras pieejamībai
- dizaina pakalpojumu vaučeri
- vizuālās mākslas darbu iepirkums valsts un 
pašvaldību iestādēm
- augstvērtīgo grāmatu iepirkums bibliotēkām
- pasūtījums jaunu darbu tapšanai – rakstniekiem, 
komponistiem, scenāristiem, dramaturgiem
- krīzes laika dokumentēšana kultūras medijos un 
atmiņas iestādēs
- mūzikas ierakstīšanai, izdošanai, izplatīšanai
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“Rūzvelta plāns” kultūrai



Kultūrizglītība Covid–19 krīzei 
nepadodas 

Andis Groza
Latvijas Nacionālā kultūras centra direktora vietnieks kultūrizglītības 

jautājumos, Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas vadītājs



Kultūrizglītības attālināta īstenošana

- Kultūrizglītības process attālināti notiek veiksmīgi! 

▪ audzēkņi mācās attālināti; 

▪ pedagogiem, tai skaitā koncertmeistariem, noteikti 
darba pienākumi atbilstoši darba slodzei.

- Latvijas Nacionālā kultūras centra vadlīnijas 
„Par mācību procesu profesionālās kultūrizglītības 
iestādēs, kas īsteno profesionālās ievirzes 
programmas, 2019./2020. mācību gadu noslēdzot”. 
(17.04.2020.)

- Nav plānots pagarināt 2019./2020. mācību gadu.
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Valsts dotācija kultūrizglītībai

- Valsts budžeta dotācija profesionālās ievirzes 
mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām tiek maksāta.

- Pašvaldības samazina vai atceļ līdzmaksājumu!
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Latvijas Nacionālā kultūras centra 

Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļa

kulturizglitiba@lnkc.gov.lv

17

mailto:kulturizglitiba@lnkc.gov.lv


Nemateriālā kultūras mantojuma 
vērtība Covid–19 laikā nemainās

Signe Pujāte

Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore

lnkc@lnkc.gov.lv

mailto:lnkc@lnkc.gov.lv




Aktuāls profesionālās pilnveides 
piedāvājums

Tiešsaistes vebinārs kultūras darbiniekiem
no 2020. gada 11. maija līdz 23. maijam

Kultūras un cilvēciskais pieskāriens tiešsaistē: efektīva 
komunikācija, projektu plānošana un īstenošana digitālajā 
vidē, emocionālā inteliģence, līderība

pieteikšanās līdz 2020. gada 3. maijam
BEZMAKSAS

Informācija: www.lnkc.gov.lv
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Ceļā uz 2023. gada 
Dziesmu un deju svētkiem

2020.gada 11.maijs - termiņš pieteikumiem konkursam:

«XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku Koru 
lielkoncerta mākslinieciskā koncepcija»
un
«XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku Deju 
lieluzveduma mākslinieciskā koncepcija»

š.g. rudenī – daļa repertuāra, uzsākam tā apguvi.

š.g. rudenī tiks izsludināti koncepciju konkursi:

XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku Noslēguma 
koncertam un Pūtēju orķestru dižkoncertam
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Ceļā uz 2023. gada 
Dziesmu un deju svētkiem (2)

2020. gada vasaras pasākumi, kuri potenciāli plānoti tiešsaistē: 

• semināri tautas lietišķās mākslas jomā*

• tradicionālo instrumentu spēles kursi*

• semināri mazākumtautību kolektīvu vadītājiem*

kā arī XII Baltijas valstu pūtēju orķestru diriģentu un ansambļu 
vadītāju forums (31.10. - 01.11.2020.)

*par laiku mērķgrupa tiks informēta atsevišķi
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Ceļā uz 2023. gada 
Dziesmu un deju svētkiem (3)

Ja būs mazināti noteiktie Covid–19 ierobežojumi: 

• amatierteātru skates Dobelē, Ikšķilē, Ogrē, Ozolniekos,
Jūrmalā, Rīgā: augustā, bez skatītāju piedalīšanās

• «Satiec savu meistaru» pārcelts uz 04.06.2020

• «Himnas goda diena. Baumaņu Kārlim – 150», Viļķenē
pasākums pagaidām pārcelts uz 19.09.2020

• XXIII Jaunrades deju konkursa I kārta Slampē un Ogrē
(28.11.-05.12.2020)

• Folkloras festivāla «Baltica–2021» skates (04.10.-
12.12.2020)
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Valsts mērķdotācija kolektīvu vadītājiem

LNKC mērķdotāciju pārskaita:

līdz 20.jūnijam un 20.decembrim
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Nemateriālais kultūras mantojums

2020. gada 30. maijs – termiņš pieteikumiem 

Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam
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Bibliotēkas un muzeji gaida 
apmeklētājus

Līga Dimante

Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vadītāja



- Muzeji un bibliotēkas apmeklētājus klātienē neapkalpo, 
bet darbu turpina

- Kultūras ministrijas rekomendācijas muzeju un 
bibliotēku darba organizācijai

- Sanitārais protokols bibliotēku un muzeju darbībai pēc 
12.maija
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Bibliotēku un muzeju darbības 
atjaunošana



Izmaiņas programmas «Latvijas 
skolas soma» īstenošanā

Aija Tūna

Kultūras ministrijas Izglītības un jauniešu projekta vadītāja



2019./2020. mācību gada 2.semestrim piešķirto 
finansējumu nevarēs turpināt izmantot nākamā 
mācību gada 1.semestrī

Neizlietotais finansējums jāatgriež Kultūras 
ministrijai
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Piešķirtā finansējuma atgriešana



Ņemot vērā, ka šajā semestrī „Latvijas skolas 
soma” norises vairs nenotiks, aicinām sagatavot un 
iesniegt atskaites Valsts kases e-pakalpojumā 
ePārskati, negaidot uz līgumā noteikto termiņu un 
atgriezt neizlietoto finansējumu
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Atskaišu iesniegšana



Ja pirms 13. marta veikta rezervācija un priekšapmaksa 
par norisi, kas ir pārcelta: 

- ministrija jāinformē par visiem jau apmaksātajiem 
pasākumiem līdz 12. maijam

- šie līdzekļi ir iekļaujami šī pusgada finanšu atskaitē kā 
izlietoti

- norise iekļaujama saturiskajā atskaitē ar norādi 
PĀRCELTS; norise būs jāiekļauj arī nākamajā saturiskajā 
atskaitē, kad tā būs notikusi, ar atzīmi “apmaksāts 
2020. gada 1. pusgadā”
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Pārceltie pasākumi



Atskaites tiks pieņemtas arī tad, ja katrs 
izglītojamais nebūs saņēmis iespēju apmeklēt 
vismaz vienu programmas norisi semestrī, t. i., 
unikālo apmeklētāju skaits būs mazāks par plānoto
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Rezultatīvie rādītāji



Nav atļauts piešķirto finansējumu izmantot e-vidē 
pieejamajām maksas kultūras norisēm
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Finansējuma izmantošana digitālajiem 
pakalpojumiem



Paldies!


