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Likuma nepieciešamība

Atsevišķām kultūras institūcijām ir speciālie likumi:

Muzeju likums, Bibliotēku likums, Arhīvu likums

Nav regulēta kultūras centru darbība, neskatoties uz
šobrīd jau pašvaldībās esošajiem vismaz 550 kultūras
centriem

Nav regulēta privāto personu dibināto kultūras centru
darbība (problēmas terminoloģijā, proti, nosaukuma
lietojums)

Ņemtas vērā «sarkanās» līnijas
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Likuma mērķis

Uzturēt un attīstīt kvalitatīvu un daudzveidīgu
kultūras pakalpojumu klāstu, nodrošināt tā
pieejamību iespējami tuvu iedzīvotāju
dzīvesvietai un atbalstīt sabiedrības iniciatīvas
dalību kultūras procesā.
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Kultūras centra jēdziens

Kultūras centrs ir:

pašvaldības, fizisko vai juridisko personu dibināta,
sabiedrībai pieejama daudzfunkcionāla kultūras
institūcija, kura veic šajā likumā noteiktās
funkcijas
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Kultūras centra galvenās funkcijas

Veidot saturā un formā daudzveidīgu kultūras un mūžizglītības
pakalpojumu klāstu un nodrošināt tā pieejamību sabiedrībai,
t.i.:

• atbalstīt personu un sabiedrības iesaistīšanos kultūras
mantojuma, nemateriālā kultūras mantojuma, tai skaitā
dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un
tālāknodošanā;

• atbalstīt amatiermākslas (tautas mākslas) kolektīvu darbību;

• veicināt profesionālās mākslas pieejamību;

• īstenot citus kultūras centra darbības mērķim atbilstošus
projektus un aktivitātes;

• piedalīties kultūrpolitikas plānošanas procesā - valsts un
pašvaldību plānošanas dokumentu izstrādē.

6



Kultūras centra statuss
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Vietējās nozīmes kultūras centrs

• īsteno kultūras centra vispārējās funkcijas iespējami
tuvu iedzīvotāju dzīvesvietai
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Reģionālās nozīmes kultūras centrs

ir pašvaldību noteikts kultūras centrs, kurš papildu

vispārējām funkcijām veic šādas funkcijas:

• nodrošina informācijas un savstarpējas pieredzes
apmaiņu starp pārraudzībā esošajiem kultūras centriem,

• sniedz konsultatīvu un metodisko atbalstu visiem
attiecīgā reģiona vietējās nozīmes kultūras centriem un
popularizē to darbu;

• organizē tālākizglītības pasākumus, tai skaitā
seminārus, kursus konferences, konkursus, kā arī citus
pasākumus.
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Valsts nozīmes kultūras centrs

Latvijas Nacionālais kultūras centrs ir valsts nozīmes
kultūras centrs, kas:

• veic Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas
un attīstības koordinēšanu;

• veicina tautas mākslas procesa daudzveidību un
nepārtrauktību, rosinot aktīvu sabiedrības līdzdalību kultūras
vērtību radīšanā, tai skaitā diasporas un mazākumtautību
kopienu iesaistīšanu;

• veicina dziesmu un deju svētku tradīcijas kā Cilvēces
mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarba
saglabāšanu, tai skaitā nodrošina Vispārējo latviešu dziesmu
un deju svētku sagatavošanu, īstenošanu un tradīcijas
nepārtrauktību dziesmu un deju svētku starplaikā;

• sniedz atbalstu reģionālās nozīmes kultūras centriem
metodiskajā darbā, u.c.
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Izglītības un profesionālās pilnveides 
prasības

Kultūras centra vadītājs/direktors =

Reģionālā kultūras centra metodiskās funkcijas veicējs =

• persona ar augstāko izglītību kultūras vai vadības jomā;

• atbildīgs par regulāru savas profesionālās kompetences
pilnveidi;

• profesionālo kompetenci pilnveido, triju gadu laikā apgūstot
profesionālās pilnveides pasākumus vismaz 36 stundu
apjomā (atbalsta dibinātājs);

• valsts kultūras centra direktora atbilstību nosaka Valsts
civildienesta likums.
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Latvijas kultūras datu portāls

Latvijas kultūras datu portāls ir interneta tīmekļvietne, tās
mērķis - nodrošināt informācijas pieejamību par kultūras
centru

LKDP ierakstāmas ziņas par:

• kultūras centra galvenajām darbības jomām;

• pieejamību, t.sk. telpām;

• sniegtajiem pakalpojumiem;

• statistikas datiem.
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Valsts un pašvaldību kompetence 
kultūras centru jomā (1)

Kultūras ministrija:
• Veido nozares politiku, izstrādā valsts plānošanas

dokumentus, t.sk. iekļauj tajos kultūras centru darbības
jomu;

• Atbalsta kultūras centru metodisko funkciju (reģionālais,
valsts līmenis).

Pašvaldība:

• nodrošina attiecīgajā administratīvajā teritorijā kultūras un
mūžizglītības pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem;

• nodrošina kultūras centru kā daudzfunkcionālu starpnozaru
kultūras institūciju darbību un veicina to attīstību, kā arī
sekmē kultūras centru savstarpējo sadarbību;
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Valsts un pašvaldību kompetence 
kultūras centru jomā (2)

• pašvaldības sadarbojas un atbalsta, tai skaitā finansiāli,
reģionālās nozīmes kultūras centrus noteiktu uzdevumu
veikšanā, saskaņā ar savstarpēju vienošanos un pieņemto
saskaņoto lēmumu par attiecīgā kultūras centra izvirzīšanu
reģionālās nozīmes kultūras centra statusam;

• nodrošina pašvaldības dibināto kultūras centru darbībai
nepieciešamos finanšu, materiāltehniskos un
personālresursus.
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Kultūras centru dibināšana, 
reorganizēšana un likvidēšana

Kultūras centru dibina, reorganizē un likvidē dibinātājs

Pašvaldība, pirms lēmuma pieņemšanas par KC likvidāciju
vai reorganizāciju, informē Kultūras ministriju par rīcību
kultūras pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā
iedzīvotājiem atbilstoši kultūras centra darbības mērķiem.
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PALDIES!

JAUTĀJUMI?

IESPĒJA IZTEIKT VIEDOKLI: lnkc@lnkc.gov.lv

Kontaktpersonas:

Signe Pujāte, 29134042

Sarmīte Pāvulēna, 26108209 

LNKC tālrunis, 67228985
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