


Kult ūras ministrijas funkcijas un priekšlikumi 
valsts bud žeta fisk ālās konsolid ācijas 

nodro šin āšanai

LR Kultūras ministrija, 2010. gada 4.jūnijā



Ilgtsp ējīgas att īst ības aspekti

Macer, DRJ. Ed., A Cross Cultural Introduction to Bioethics http://www.eubios.info/BetCD/Betbk2B.doc



Mazām valst īm vien īgais veids, ar ko atš ķirties 
un būt konkur ētspējīgiem, ir nacion ālā

identit āte (cilv ēki, valoda, kult ūra, vērt ības) 
un izcil ība.  

(“Latvija 2030” projekts)



Kult ūras valstisk ā vērt ība
KULTŪRA KĀ VIENA NO TAUTSAIMNIEC ĪBAS NOZARĒM PIEDALĀS 

VALSTS, SABIEDR ĪBAS UN INDIV ĪDA LABKL ĀJĪBAS UN 
KONKURĒTSPĒJAS SEKMĒŠANĀ

• Valsts un droš ība: Kult ūra nodrošina nacion ālas valsts past āvēšanu, veido 
indiv īda pieder ības saj ūtu valstij un uzlabo starptautisko atpaz īstam ību

• Konkur ētspēja: Kult ūra un radošums ir ekonomikas, soci ālās, vides un izgl ītības 
sfēras ilgtsp ējīgas att īst ības resurss

– Radošums ir  inovāciju galvenais avots, pārvēršot radošas idejas precēs vai pakalpojumos
– Radošums ir iesaistīts vienmēr, kad inovācijas rezultātā tiek gūti ekonomiski rezultāti
– Kultūras un radošās industrijas nozarēm raksturīgas ciešas saiknes ar citām nozarēm, kas rada 

ekonomiskus blakus efektus - ikkatra kultūras nozarē ieguldītā lata ieņēmumu efekts ir 1,41 lats
– Pēc Eurostat datiem (2007) Latvijā bija 2,7% nodarbināto kultūras jomā, EU-27 2,4% 

• Sociālais nodrošin ājums: Kult ūra nodrošina sabiedr ības gar īgo labsaj ūtu
– Līdzdalība kultūras procesos veido cilvēka pozitīvo attieksmi pret dzīvi un vēlmi iekļauties 

sabiedrībā un meklēt iespēju atgriezties darba tirgū
– Kultūra nodrošina kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas un izglītošanās iespējas, mazinot sociālo 

atstumtību un noslāņošanos (piem., bezmaksas interneta un informācijas pieeja Latvijas 
bibliotēkās, līdzdalība aktiermākslas aktivitātes utt.)



Kult ūras pat ēriņš
Sabiedrības iesaistīšanās kultūras aktivitātēs: Latvija 57%, ES27 38%*

2008.gads 2010.gads

Mājsaimniecību izdevumi

kultūrai un atpūtai 8.3%
valsts konsolidētā budžeta izdevumi kultūrai 2.3% 1.6%

*Avoti: KM, CSP http://ec.europa.eu/culture/pdf/doc958_en.pdf

Kult ūras ministrijas valsts budžeta izdevumi - % no 
kop īgajiem valsts konsolid ētā budžeta izdevumiem 

2010.gads

1.6% no 
kop īgajiem 

valsts 
konsolid ētā 

budžeta 
izdevumiem



Valsts budžeta izdevumu da ļa kult ūrai 2008- 2010 
(KM budžets bez izdevumiem LNB projektam, 

izgl ītībai, bez ES projektiem)     

1.4

0.8
0.7

0.5
0.3 0.3

1.8

1.4

1.0

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2008.
izpilde

2009.
izpilde

2010. plāns

%

% no kop īgajiem valsts
konsolid ētā budžeta
izdevumiem

% no iekšzemes
kopprodukta

% no valsts pamatbudžeta
izdevumiem



2010.gada pamatbudžeta izdevumi 
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• Kult ūras budžeta pieaugums par 10% 2010. gad ā ir Austrij ā, 
Norvēģijā, Krievij ā un Sp ānij ā, par 1% Vācijas feder ālajā budžet ā.

• Kult ūras budžeta samazin ājums 2010. gad ā bija ar ī Igaunij ā - 18%, 
Īrij ā -21%

Kult ūra kr īzes situ ācij ā (I)
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Kult ūras ministrijas izdevumi pa funkciju grup ām (2008-2010)

Kultūras pakalpojumi Kultūrizglītība LNB projekts un ES fondi Kultūrpārvaldība

% pret 2008.gadu



Programmas apakšprogrammas nosaukums 2008.gada izpilde 2009.gada plāns 2010.gada plāns
2010.gada budžeta 

samazinājums salīdzinājumā

ar 2008.gada izpildi (%)

2010.gada budžeta 
samazinājums 

salīdzinājumā ar 
2009.gada plānu (%)

Ministrija kop ā 118743251 95405038 68 256 584 - 43 -29

18.00.00.Kult ūrpārvald ība 2651266 1947244 1442539 - 46 -26

19.00.00. Profesion ālā māksla 25337819 16344613 13079545 - 48 -20

19.02.00. Latvijas Nacionālā Opera 8142626 4321455 3700000 - 55 -14

19.03.00. Filmu nozare 3272543 1841534 1065010 - 67 -42

19.07.00. Mākslas un literatūra 13922650 10181624 8314535 - 40 -18

20.00.00. Kult ūrizgl ītība 36030485 28256214 20016673 - 44 -29

21.00.00. Kult ūras mantojums 31083421 20836693 13259799 - 57 -36

22.00.00. Kult ūras projekti un 
invest īcijas

21964828 27554246 15641803 - 29 -43

22.01.00. Valsts kultūrkapitāla fonds 7607472 41118737 2111433 - 72 -49

22.02.00. Kultūras pasākumi sadarbības 
līgumi un programmas

985452 339087 217817 - 78 -36

22.03.00. Kultūras infrastruktūras attīstība 2450072 431997 0 - 100 -100

22.04.00. Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
projekta īstenošana

6957873 22108366 13018380 87 -41

22.05.00. Valsts vienotā bibliotēku 
informācijas sistēma

3963959 556059 294173 - 93 -47

ES fondi kop ā 1538087 1407695 4816225 - -

Līdzek ļi neparedz ētiem gad ījumiem 137345 558333 - -

Kult ūras ministrijas budžeta izdevumi un samazin ājums pa programm ām - kopsavilkums



Amata vietu skaits kult ūras nozar ē - kopsavilkums
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Kult ūra kr īzes situ ācij ā (II)
Seku piemēri:

• Saskaņā ar konferences “CultureWachEurope” apkopotajiem datiem Latvijas 
pašvaldības šobrīd samazinājušas kultūras izdevumus par 20% – 40%. Tas 
nozīmē, ka krīzes situācijā kultūra pastiprināti būtu jāatbalsta valstij.

• Ja ES krīzes apstākļos pieaug kino apmeklējums, tad Latvijā 2009. gadā
ieņēmumi no kinobiļešu tirdzniecības tas samazinājušies par 1 milj. Ls, 
salīdzinot ar 2008.gadu. 

• Arī muzejos nedaudz ir krities apmeklējums, bet pieaug pieprasījums pēc 
bezmaksas pasākumiem. Piemēram, 2010. gada “Muzeju nakts” – 250 000 
apmeklējumi.

• Pēc konferences “CultureWachEurope” apkopotajiem datiem, salīdzinot ASV 
un Eiropas kultūras nozares situāciju krīzes laikā secināts, ka kopumā
Eiropas kultūras nozari globālā finanšu krīze ir skārusi mazāk, jo atšķirīgs ir 
finansēšanas modelis. (Vācijas piemērs ir izteikts Eiropas kultūras atbalsta 
modelis - Vācijā teātra finansējumu veido 80% publiskā sektora dotācijas un 
tikai 1% ir sponsoru un donoru finansējums).



Budžeta izdevumi pa funkciju grup ām (2010.gada pl āns)
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Kult ūras ministrijas finans ēto funkciju grupas

Funkciju grupas
Kult ūras nozares un finans ētās 

instit ūcijas
Bud žeta programmas 

Finans ējums 
LVL 2010.gad ā

%

1. Kult ūrpārvald ība Kultūras ministrija Kultūrpārvaldība 1 442 539 2

2. Kult ūras 
pakalpojumi

Arhīvu, bibliotēku, filmu, literatūras un 
grāmatniecības, muzeju, mūzikas, 
teātris, vizuālā mākslas materiālā un 

nemateriālā kultūras mantojuma, 
nozares, Kultūras informācijas 

sistēmas, Valsts Kultūrkapitāla fonds. 
52 valsts institūcijas un 6 NVO.

Profesionālā māksla

28  962 767 43Kultūras mantojums

Kultūras projekti un 
investīcijas

3. Kult ūrizgl ītība

3 augstākās izglītības iestādes + 1 
koledža un 14 profesionālās vidējās  

iestādes, 143 pašvaldību mākslas un 
mūzikas skolas

Kultūrizglītība 20 026 852 29

4. LNB projekts un 
ES fondi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta 

īstenošana, ES fondu programmas

Kultūras projekti un 
investīcijas

17 834 605 26

ES fondi



Funkcijas, kuras netiek v ērtētas

• ES politiku instrumentu un p ārējās ārvalstu finanšu 
pal īdzības l īdzfinans ēto un finans ēto projektu un 
pasākumu īstenošana

• Iemaksas starptautiskaj ās organiz ācij ās (UNESCO)
• Izdienas pensijas un soci ālie pabalsti m āksliniekiem
• Latvijas Nacion ālās bibliot ēkas projekta īstenošana
• Valsts kult ūrkapit āla fonds



Kult ūrpārvald ības funkcijas
Budžeta programma”Kult ūrpārvald ība”



Funkcijas:

(301)   Vispārējās atbalsta funkcijas, lai nodrošin ātu KM ikdienas darbu izpildi
(302) Politikas pl ānošana, t ās izstr āde, koordin ācija kult ūras, kult ūrizgl ītības, autorties ību nozar ēs un 

starpnozar ēs
(303) Politikas veidošanai un anal īzei nepieciešam ās inform ācijas sist ēmas veidošana, datu uzkr āšana un 

aktualiz ācija
(314) Valsts kult ūrpolitikas īstenošanas koordin ēšana reģionos 
(304) ES politikas pl ānošana un nacion ālo interešu p ārstāvība kult ūras, autorties ību un audiovizu ālās politikas 

jomās
(305) Politikas ieviešanas organiz ēšana un koordin ēšana kult ūras, kult ūrizgl ītības un autorties ību nozar ēs un 

starpnozar ēs
(306) Budžeta pl ānošana un vad ība
(307) ES strukt ūrfondu vad ība atbilstoši Strukt ūrfondu pl ānošanas dokumentiem
( 308) EEZ finanšu instrumenta un Norv ēģijas vald ības divpus ējā finanšu instrumenta pl ānošana un ieviešana 

kult ūras nozar ē
(309) ES programmu kult ūras jom ā un citu ārvalstu finanšu instrumentu pl ānošana un ieviešana kult ūras nozar ē
(310) Izdienas pensiju un pabalstu administr ēšana kult ūras darbiniekiem
(311) Starptautisk ās sadarb ības pl ānošana, koordin ācija un īstenošanas organiz ēšana
(315) Sadarb ība ar kult ūras nevalstiskaj ām organiz ācijām
(1153) Valsts noz īmes kult ūras infrastrukt ūras (LNB) projektu ieviešanas organiz ēšana un vad ība
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Programmas 18.00.00 Kultūrpārvaldība  izdevumi (2008-2012)



Instit ūcija 2008.gada izpilde
2009.gada 

izpilde
2010.gada 

plāns

2010.gadā
sal īdzinot ar 

2008.g. izpildi (%)

2010.gadā sal īdzinot 
ar 2009.g. izpildi (%)

Kult ūras ministrijas CA 2651266 1314975 1442539 - 46 10

Amata vietas 131 93 107 -18 15

J3B (2009.gadā 1.pusgads) 750072 336522 0

Struktūras ir integrētas CA (21 štata 
vieta) 

Amata vietas 27 24 0

Muzeju valsts p ārvalde 119938 104208 0

Amata vietas 9 8 0

Kult ūras un radoš ās industrijas 
izgl ītības centrs

282774 206719 0

Amata vietas 13 13 0

Finans ējums kop ā 3804050 1962424 1442539 - 62% -26%

Amata vietas kop ā 180 138 107 - 41% -22%



Koncentrēts apraksts Salīdzinājums ar 
kaimiņvalstīm

Vai var pārtraukt? Sekas Samazinājuma 
iespējas

Nacionālām interesēm atbilstošas politikas 
veidošana kultūras, autortiesību, audiovizuālo 
pakalpojumu jomās, lai nodrošinātu nacionālā
kultūras mantojuma saglabāšanu un laikmetīgās 
mākslas procesu attīstību, kā arī iekļaušanos 
starptautiskajos kultūras procesos un atbilstošas 
kultūrvides veidošanu valstī, arī piesaistot 
starptautiskos finanšu resursus.   

IEGUVĒJI - orientācija uz visas sabiedrības 
sociālās kompetences attīstību un iekļaujošas 
sabiedrības veidošanu. 

Kopējie izdevumi – LVL 1 432 850:

EKK 1000 Atlīdzība – 1 129 886;
EKK 2000 Preces un pakalpojumi – 259 003;
EKK 7000 Valsts budžeta transferti – 22 546;
EKK 5000  Pamatkapitāla veidošana – 21 415.

Pašu ieņēmumi - LVL 29 000.

Lai arī daļa nodaļu 
nosaukumu ministrijām 
atšķiras, tomēr kopumā
Baltijas valstu KM 
būtībā veic vienādas 
funkcijas. Igaunijā KM 
iekļauta arī sporta 
nozare.

Latvijā atšķirībā no 
daudzām citām valstīm 
KM pārraudzībā ir 
arhīvi un kultūrizglītība.

Citās valst īs KM CA 
nav ES fondu 
apguves 
strukt ūrvien ību (LV -
KM ES fondu 
departament ā 12 
amatu vietas )

Funkcijas nevar pārtraukt, jo tad 
tiek pārtraukta nacionālām 
interesēm atbilstoša politika 
kultūras, autortiesību, 
audiovizuālo pakalpojumu 
jomās. 

Līdz 2009. gada KM par 18.5 
tika samazināts darba vietu 
skaits. 
Likvidēta Muzeju valsts  
pārvalde, Kultūras un radošo 
industriju izglītības centrs un 
V/A “Jaunie “Trīs brāļi””.  To 
funkcijas pārņēma KM. 

Pēc iepriekšējā gada funkciju 
vērtējuma KM budžeta bāze 
kultūrpārvaldībai tika 
samazināta par 20%

2010.gadā CA samazin ājums 
pret 2008.gada pl ānu ir - 62%

No 2011.gada KM 
var nodot LM 
funkciju “Izdienas 
pensiju un 
pabalstu 
administrēšana 
kultūras 
darbiniekiem”.



Kult ūras pakalpojumu 
snieg šanas funkcijas



Kult ūras pakalpojumu finans ējuma īpatsvars 
pret valsts bud žetu LV un EE

Kult ūras pakalpojumu finans ējuma īpatsvars 
pret valsts budžetu 2010.gad ā - 

% no valsts pamatbudžeta izdevumiem 
(bez izdevumiem LNB, izgl ītībai, bez ES 

projektiem)

1% no valsts 
pamatbudžeta 
izdevumiem

Igaunijas Kult ūras ministrijas budžets attiec ībā 
pret valsts budžetu 2010.gad ā

2.57% no 
kop ē jā 
valsts 

budžeta

Igaunijas KM budžets kult ūrai (bez 
sporta) ir 3 reizes liel āks (88 249 685 
LVL) nek ā Latvijas valsts kult ūras 
budžets (28 962 767 LVL)



Funkcijas 
profesion ālās mākslas pakalpojumu 

jomā

Bud žeta programma “Profesion ālā
māksla ”



Apakšprogramma “Latvijas Nacion ālā opera”
( 316) Operas un baleta izrāžu veidošana, un pieejamības nodrošināšana

Apakšprogramma “Filmu nozare”
(317) Filmu nozares stratēģijas veidošana, tās attīstības un konkurētspējas veicināšana
(318) Filmu producētāju, izplatītāju un izplatīšanas vietu reģistrācija un filmu izplatīšanas uzraudzība 

un kontrole

Apakšprogramma “M āksla un literat ūra”
(319) Teātra izrāžu un koncertu veidošana, un pieejamības nodrošināšana
(320) Vizuālās mākslas, literatūras un grāmatniecības nozaru attīstības veicināšana un pieejamības 

nodrošināšana
(322) Autortiesību nodrošināšana, izmaksājot autora atlīdzību par publisko patapinājumu valsts un 

pašvaldību bibliotēkās
(321) Izdienas pensiju un pabalstu izmaksa kultūras darbiniekiem
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Programmas 19.00.00 Profesionālā māksla izdevumi (2008-2012)



Koncentrēts apraksts Salīdzinājums ar kaimiņvalstīm Vai var pārtraukt? Sekas Samazinājuma 
iespējas

Vizuālās mākslas, teātra, 
mūzikas, dejas,  literatūras un 
grāmatniecību  jomu attīstība un 
integrācija starptautiskajos 
procesos; laikmetīgās mākslas 
procesu popularizēšana un 
pieejamības nodrošināšana. 
Filmu nozares stratēģijas 
veidošana, audiovizuālo 
jaunrades darbu un audiovizuālā
mantojuma pieejamība un 
izplatība Latvijā un pasaulē, 
atlīdzības izmaksa par publisko 
patapinājumu.

Ieguvēji – sabiedrība kopumā, 
kā arī dažāda vecuma, interešu, 
sociālo grupu un nacionālās 
piederības kultūras iestāžu 
apmeklētāji u.c.

KM budžetā ieņēmumi no 
maksas pakalpojumiem nav 
plānoti, bet kapitālsabiedrības 
plāno ieņēmumus no biļetēm.

Polija – Audiovizuālā
politika; Izklaides un 
atpūtas darbības; 
Profesionālā radošā
darbība; Vizuālā māksla. 

Somija: Audiovizuālā
kultūra; Literatūra; Mūzika; 
Teātris; Vizuālā māksla.

Igaunija: Kinematogrāfija, 
mediji, Literatūra Mūzika; 
Teātris; Vizuālā māksla

Lietuva: Literatūra un 
izdevējdarbība, teātris, 
vizuālā māksla, kino.

Nevar pārtraukt. 
1.Tiks pārtraukta 
profesionālās mākslas 
pakalpojumu attīstība un  
pieejamība sabiedrībai, kā arī
tiks apdraudēta nacionālās 
kultūras pastāvēšana un 
valsts konkurētspēja.

2.Papildus sekas ir 
apdraudējums tūrisma (t.sk. 
kultūras tūrisma) attīstībai.

3.Ja tiks pārtraukta dotācija, 
ēku uzturēšana būs jāpārņem 
ēku īpašniekiem – VNĪ un 
pašvaldībām.

4.Palielināsies bezdarbnieku 
skaits, un pieaugs sociālais 
slogs valsts budžetam.

5. Netiks pildītas Latvijas 
starptautiskās saistības 
(UNESCO konvencijas u.c.).

No 2011.gada 
KM var nodot 
LM “Izdienas 
pensiju un 
pabalstu 
izmaksa 
kultūras 
darbiniekiem” –
funkciju.



2008.gada 
izpilde

2009.gada 
izpilde

2010.gada plāns 2010.gada budžeta 
samazinājums 

salīdzinājumā ar 
2008.gada izpildi (%)

2010.gada 
budžeta 

samazinājums 
salīdzinājumā ar 
2009.gada izpildi 

(%)

Teātri 7 303 018 5 114 980 4 248 011 - 42% - 17%

Koncertorganiz ācijas 5 671 839 3 555 915 3 216 808 - 43% - 10%

Filmu nozare 3 197 193 1 833 499 1 071 505 - 67% - 42%

Amata vietas NKC 26 21 7.5 - 71% - 64%

t.sk. filmu uz ņemšanai 2 732 966 1 394 979 740 213 - 73% - 47%



Valsts kapit ālsabiedr ību nodok ļu veiktie maks ājumi 
pret sa ņemto valsts dot āciju 2009. gad ā

Iestāde Dotācija (p ēc uzkr āšanas principa) Samaks ātie nodok ļi kop ā %

VSIA Valsts Akadēmiskais koris Latvija 548 010 209 264 38%

VSIA Latvijas Nacionālais teātris 1 132 254 664 293 59%

VSIA Kremerata Baltica 179 680 110 894 62%

VSIA Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris 1 608 119 605 043 38%

VSIA Latvijas koncerti 1 075 946 425 749 40%

VSIA Rīgas cirks 106 688 124 759 117%

VSIA Latvijas leļļu teātris 339 656 179 722 53%

VSIA Daugavpils teātris 380 036 136 748 36%

VSIA Valmieras  drāmas teātris 596 348 272 460 46%

VSIA Dailes teātris 951 879 660 226 69%

VSIA Latvijas Nacionālā opera 4 881 455 2 103 059 43%

VSIA M. Čehova Rīgas Krievu teātris 634 452 289 691 46%

VSIA Jaunais Rīgas teātris 789 256 580 187 74%

kop ā: 13 223 779 6 362 095 48%
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Programmas 19.02.00 Latvijas Nacionālā opera izdevumi (2008-2012)

Operas un baleta izr āžu veido šana un pieejam ība

Izdevumu pozīcija, funkcija Citi raksturlielumi Sekas, ja samazina finansējumu funkcijai

Kvalitatīvu operas un baleta 
izrāžu iestudēšana un 
izrādīšana.
Jaunrades veicināšana 
operas un baleta žanrā.
Sabiedrības, t. sk. bērnu un 
jauniešu  izglītošana. 
Pakalpojums:
Kultūras produkta 
piedāvājums, 
Operas ēkas 
apsaimniekošana. 

EKK 30000 Subs īdijas un 
dotācijas – LVL 3 700 000.

Daļa darbinieku strādā uz mazākām/ 
nepilnām slodzēm, lai iekļautos esošajā
finansējumā

KM budžetā ieņēmumi no maksas 
pakalpojumiem nav plānoti, bet LNO 
plāno ieņēmumus no bi ļetēm, kas 
sastāda 43% no dot ācijas.
Operas veiktie nodok ļu maks ājumi 
sastāda 36% no dot ācijas

LNO gadā izrāda ap 240 izrādēm (vidēji 27 mēnesī), tajā
skaitā ap 90 operas, 90 baleta un 60 izglītības projektu un 
koncertu.
2009. gadā: 140 544 apmeklējumu.
LNO un baleta izrāžu funkciju nodrošināšanai nav 
samazināms mākslinieciskais personāls – koris, orķestris, 
balets, solisti un tehniskais personāls, kā arī
administratīvais, ēkas ekspluatācijas un tehniskais 
personāls.
2009.gadā,  sekojot dotācijas kritumam, veikti pasākumi 
izdevumu optimizācijai - samazināts strādājošo skaits par 
88  personām, samazināts jauniestudējumu skaits.
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Programmas 19.07.00 Māksla un literatūra izdevumi (2008-2012)

Teātra izr āžu un koncertu veido šana un pieejam ība

Izdevumu pozīcija, funkcija Citi raksturlielumi Sekas, ja samazina finansējumu funkcijai

Dotācija kvalitatīvu teātra izrāžu un 
koncertu veidošanai un izrādīšanai; 
jaunrades veicināšana teātra un 
mūzikas žanrā; sabiedrības, t. sk. 
bērnu un jauniešu  izglītošana.

Pakalpojums:
Kultūras produkta piedāvājums

EKK 3000 Subs īdijas un dot ācijas –
LVL 7 548 100

KM budžetā ieņēmumi no maksas 
pakalpojumiem nav plānoti, bet 
kapitālsabiedrības plāno ieņēmumus no 
biļetēm.

Igaunij ā valsts atbalsts 
profesion āliem te ātriem un 
koncertorganiz ācijām  2010. gadā

LVL 12 782 362 

1.Samazināsies pakalpojuma daudzveidība un 
pieejamība Latvijas teritorijā.
2.Samazināsies teātru un koncertorganizāciju 
iespēja iesaistīties starptautiskajā apritē, 
pasliktināsies kultūras produktu starptautiskā
konkurētspēja.
3.Samazināsies ieņēmumi no biļešu un citu 
pakalpojumu realizācijas.
4.Lai nodrošinātu teātru un koncertorganizāciju 
pastāvēšanu, būs jāpaaugstina biļešu cena, 
kas savukārt samazinās pakalpojumu 
pieejamību neaizsargātākajām sociālajām 
grupām.
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Programmas 19.03.00 Filmu nozare izdevumi bez iemaksām starpt. organizācijās 
(2008-2012)

Filmu nozares strat ēģijas veidošana, t ās att īst ības un 
konkur ētspējas veicin āšana

Izdevumu pozīcija, funkcija Citi raksturlielumi Sekas, ja samazina finansējumu funkcijai

Tiek veidota nozares stratēģija un veicināta 
audiovizuālo jaunrades darbu un audiovizuālā
mantojuma pieejamība un izplatība Latvijā un 
pasaulē, kā arī koordinēta sadarbība ar ES un 
citām valstīm kino nozares jomā un starptautiskā
līdzfinansējuma piesaiste.

Izdevumi kop ā - LVL 1 044 010 :
EKK 1000 Atlīdzība – 107 381; 
EKK 2000 Preces un pakalpojumi – 118 747;
EKK 3000 Subsīdijas un dotācijas – 740 213;
EKK 7000 Iemaksas starp.org.- 77 669.

Pašu ieņēmumi 2011.gad ā
plānoti LVL 72 000.

Salīdzinājums ar ārvalst īm:
Igaunij ā valsts atbalsts kino 
nozarei 2010. gad ā

LVL  3 867 831

Piemērs: 2010. gad ā viena no 
Latvijas filmu studij ām jau ir 
piesaist ījusi nozarei  2 milj. 
eiro ārvalstu finans ējumu, bet 
ruden ī plāno piesaist īt vēl 2 
milj. eiro 

1.Samazinot vai pārtraucot valsts atbalstu 
filmu nozarei, tiek apdraudēta filmu mākslas 
kā nacionālās kultūras nozares pastāvēšana 
Latvijā.
2.Bez valsts atbalsta filmu nozare nonāk uz 
iznīcības robežas; profesionāļiem kritiski 
samazinās iespējas piesaistīt līdzfinansējumu 
filmu projektiem; nodarbes maiņa un 
bezdarbs filmu nozares profesionāļiem kļūst 
neizbēgami. 
3. Tiek apturēta vienas no radošās industrijas 
jomas, kas nodrošina valsts konkurētspēju un 
ekonomisko izaugsmi, attīstība.



Kult ūrizgl ītības funkcijas
Budžeta programma “Kult ūrizgl ītība”



Funkcijas
(324) Kultūrizglītības iestāžu ( 3 augstskolu + koledžas) darbības

nodrošināšana 

(323) Kultūrizglītības iestāžu (14 vidējās profesionālās izglītības iestādes) 
darbības nodrošināšana

(325) 143 pašvaldību mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksas 
nodrošināšana
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Programmas 20.00.00 Kultūrizglītība izdevumi (2008-2012)



2008.gada izpilde 2009.gada izpilde 2010.gada plāns 2010.gada budžeta 
samazinājums 
salīdzinājumā ar 
2008.gada izpildi (%)

2010.gada budžeta
samazinājums 
salīdzinājumā ar 
2009.gada izpildi 
(%)

Augstskolas (3)
No 2009.gada finansētas kā
publiski atvasināts 
personas

8 178 704 6 125 942 4 407 741 -46% -28%

Latvijas Kult ūras koledža 738 651 658 298 508 885 -31% -23%

Pedagoģiskās likmes/ 
amata vietas

34.5 / 39.5 32.5 / 42 30.5 / 42 -12% / 6% -3% / -

Mūzikas un mākslas 
vidusskolas (14)

9 397 037 8 115 707 6 479 850 -31% -20%

Pedagoģiskās likmes/ 
amata vietas

923 / 608 877 / 546 818 / 505.5 -11% / -17% -7% / -7%

Profesionālās ievirzes 
mūzikas un mākslas skolas 
(9)

1 568 151 1 300192 1 037 233 -34% -20%

Pedagoģiskās likmes 315 276 272 -14% -2%

Pašvaldību mūzikas un 
mākslas skolas (143)

15 865 168 11 843 506 7 593 143 -52% -36%

Pedagoģiskās likmes 3020 2339 1875 -40% -20%



Koncentrēts apraksts Salīdzinājums ar 
kaimiņvalstīm

Vai var pārtraukt? Sekas

Nodrošināta kultūrizglītības iestāžu darbība (darba 
algas izmaksas, ēku uzturēšanu). Sagatavoti 
speciālisti mākslas, kultūras un radošās industrijas 
nozarēs. Nodrošināta darba samaksa pašvaldību 
mūzikas un mākslas skolu pedagogiem. Sekmēta 
bērnu un jauniešu zināšanu papildināšana mākslas un 
kultūras jomās.
Pakalpojums: Mācību programmu piedāvājums.

Augstskolas:
Izdevumi kop ā LVL 4 915 965:
EKK 1000 Atlīdzība – 356 870;
EKK 2000 Preces un pakalpojumi – 118 808;
EKK 5000 Pamatkapitāla veidošana – 11 937.
Pašu ieņēmumi Latvijas Kultūras koledžas budžetā
plānoti LVL 240 000.

Vidējā profesionālā izglītība:
Izdevumi kop ā – LVL 7 512 573:
EKK 1000 Atlīdzība – 6 049 160;
EKK 2000 Preces un pakalpojumi – 1 030 288;
EKK 5000 Pamatkapitāla veidošana – 21 559;
EKK 6000 Sociālie pabalsti (stipendijas) – 411 566.
Pašu ieņēmumi - LVL 346 049

Polija:
Kultūrizglītība

Funkcijas nevar pārtraukt, jo jau 2009.gada budžetā
tika veikti maksimālie samazinājumi, lai izglītības 
iestādes spētu īstenot valsts noteikto izglītības 
standartu.  
Tiks apdraudēts nozares darba tirgus un nozares 
zinātnes attīstība.
Apmēram 60% profesionālo mākslas un mūzikas 
vidusskolu absolventu turpina studijas nozares 
augstskolās.
Pēc 2007.gada pētījuma datiem: 80% augstskolu 
absolventu paliek strādāt nozarē. Nozares prasības ir 
ļoti augstas un prasa lielu konkurētspēju un 
profesionālo sagatavotību, kā arī spēju mācīties un 
nepārtraukti pilnveidoties, lai Latvijas māksla būtu 
konkurētspējīga starptautiskā tirgū. Kultūrizglītības 
sistēma to nodrošina.
Lai pieejamo finansējumu izlietotu maksimāli efektīvu 
un nodrošinātu arvien vairāk bērnu iesaistīšanos 
kultūrizglītībā, KM šobrīd strādā pie kultūrizglītības 
strukturālas un satura reformas un vienlaicīgi notiek 
sarunas par valsts mūzikas vidusskolu nodošanu 
pašvaldībām. 



Pašvald ību mūzikas un m ākslas skolu pedagogu 
darba samaksas nodro šin āšana

Izdevumu pozīcija, funkcija Citi raksturlielumi Sekas, ja samazina finansējumu funkcijai

Nodrošināta darba samaksa pašvaldību 
mūzikas un mākslas skolu pedagogiem. 
Sekmēta bērnu un jauniešu prasmju 
apguve mākslas un kmūzikas jomās.
Pakalpojums:

Radošo nozaru profesionālās ievirzes 
izglītības pakalpojuma nodrošināšana

EKK 7000 Valsts budžeta transferts 
pašvald ībām – LVL 7 593 143.

Finansējums paredzēts tikai 143 
mākslas un mūzikas skolu pedagogu 
darba samaksai.

2009. gadā mērķdotācija pašvaldību mākslas 
un mūzikas skolām jau tika samazināta par 
36 %.
KM uzskata, ka nedrīkst pārtraukt dotēt 
pašvaldību mākslas un mūzikas skolu 
pedagogu darba samaksu, jo pašreizējos 
ekonomiskajos apstākļos pašvaldības un 
vecāki nespēj finansēt kultūrizglītību, līdz ar 
to tiks samazināta cilvēkresursus attīstība. 

Mākslas un mūzikas skolas nodrošina gan 
radošas personības attīstību, gan Dziesmu 
svētku tradīcijas attīstību un saglabāšanu.

Lai padarītu dotācijas izlietojumu maksimāli 
efektīvu un nodrošinātu arvien vairāk bērnu 
iesaistīšanos kultūrizglītībā, KM šobrīd strādā
pie kultūrizglītības strukturālas reformas. 



Kult ūras mantojuma funkcijas
Budžeta programma “Kult ūras mantojums”



Programmā iekļautas: 
Muzeju, Bibliotēku, Arhīvu, Kultūras pieminekļu aizsardzības un 
Nemateriālā kultūras mantojuma jomas, Kultūras informācijas 
sistēmas un UNESCO kultūras programmu, konvenciju un citu 
normatīvo dokumentu īstenošana un veicināšana Latvijā
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Programmas 21.00.00 Kultūras mantojums izdevumi (2008-2012)



Muzeju joma
(330) Muzejisko vērtību uzkrāšana, dokumentēšana un saglabāšana; 

Nacionālā muzeju krājuma uzturēšana, saglabāšana un 
restaurēšana, lai nodrošinātu kultūvēsturisko vērtību izmantošanu, 
kā arī saglabāšanu nākamajām paaudzēm

(331) Muzeju krājumu un ar to saistītās informācijas pētniecība, lai 
nodrošinātu sabiedrībai kvalitatīva muzeju piedāvājuma veidošanu

(332) Sabiedrības izglītošana un muzeja vērtību popularizēšana, lai 
sekmētu muzeja piedāvājuma pieejamību

2008.gada 
izpilde

2009.gada 
izpilde

2010.gada plāns 2010.gada budžeta 
samazinājums 

salīdzinājumā ar 
2008.gada izpildi (%)

2010.gada budžeta samazinājums 
salīdzinājumā ar 2009.gada izpildi (%)

Muzeju nozares 
finans ējums

9 999 791 8 165 871 5 373 712 -46% -34%

Amata vietas 1074 910.3 814 -24% -11%



Koncentrēts apraksts Salīdzinājums ar 
kaimiņvalstīm

Vai var pārtraukt? Sekas

Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana 
un uzkrāšana, muzeju krājuma pētīšana, 
veidojot  muzeja produktu  - uz dažādām 
mērķauditorijām orientētas ekspozīcijas, 
izstādes un  izglītojošas programmas. 

Ieguvēji- Latvijas iedzīvotāji, t.sk., pētnieki, 
skolotāji un skolēni, kā arī ārvalstu tūristi, 
kuri muzejos gūst priekšstatu par Latviju, 
tās kultūrvēsturi un valsts tēlu kopumā.

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 
plānoti 2011. gad ā – LVL 1 595 100

Daļa darbinieku strādā uz mazākām/ 
nepilnām slodzēm, lai iekļautos esošajā
finansējumā un MK noteikumos Nr. 1651 
"Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes 
iestāžu amatpersonu un darbinieku darba 
samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to 
noteikšanas kārtību" noteiktajās 
mēnešalgās.
Latvij ā valsts atbalsts valsts muzejiem  
2010. gadā LVL 5 373 712

Polija: Muzeju darbība
Somija: Muzeji un 
kultūras mantojums
Igaunija: Kultūras 
mantojuma saglabāšana
Lietuva: muzeji un 
galerijas
Igaunij ā valsts 
atbalsts valsts 
muzejiem  2010. gad ā

LVL 19 212 884

Netiks nodrošināta normatīvajos aktos noteiktā
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, rīcība  ar 
Nacionālo muzeju krājumu.
Nepareiza krājuma glabāšana, uzskaite un darbības ar 
krājuma priekšmetiem var novest pie Nacionālā muzeju 
krājuma kvalitātes pazemināšanās un nespējas to izmantot 
sabiedrībai nepieciešama piedāvājuma veidošanā.
Kultūras mantojuma glabāšanas institūcijas ir galvenās visai 
sabiedrībai pieejamās izglītojošās un pētnieciskās 
institūcijas, kas sekmē sabiedrības izglītošanos mūža 
garumā un attīstību.
Gadā valsts un pašvaldību muzeju ekspozīcijas apskata un 
daudzveidīgajās aktivitātēs piedalās aptuveni 1,9 milj. 
apmeklētāju.
Salīdzinot ar ES27 pēdējo 12 mēnešu laikā muzejus vai 
galerijas apmeklējuši 43% Latvijas sabiedrības (ES27-41%). 
Muzeji ir izšķirošs resurss kultūras tūrisma attīstībai.

Jau 2009.gadā tika apvienotas  7 valsts aģentūras, (tagad to 
funkcijas veic 3 aģentūras) kuras nodrošināja Nacionālā
muzeju krājuma uzturēšanu, saglabāšanu un restaurāciju. 



Bibliot ēku  joma

(337) Iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšana, 
sistematizēšana, kataloģizēšana, bibliografēšana, saglabāšana (t.sk., krājumu 
papildināšana, restaurācija, konservācija, fiziskās drošības nodrošināšana)

(338) Bibliotēkas krājumā esošās informācijas publiskās pieejamības un izmantošanas 
nodrošināšana un bibliotēkas pakalpojumu sniegšana

(339) Bibliotekāru tālākizglītības un metodiskās palīdzības nodrošināšana

2008.gada izpilde 2009.gada izpilde 2010.gada plāns 2010.gada 
budžeta 

samazinājums 
salīdzinājumā ar 
2008.gada izpildi 

(%)

2010.gada 
budžeta 

samazinājums 
salīdzinājumā

ar 2009.gada 
izpildi (%)

Bibliot ēku nozares finans ējums 5 285 749 3 567 302 2 269 114 -57% -36%

Amata vietas 599 479 398 -34% -17%



Koncentrēts apraksts Salīdzinājums ar kaimiņvalstīm Vai var pārtraukt? Sekas

Iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un 
citu dokumentu pārdale un mūžīga saglabāšana 
atbilstoši starptautisko standartu prasībām, t.sk. 
iespieddarbu, kas paredzēti redzes invalīdiem.
Nacionālā kopkataloga sistēmas veidošana. Unikālu 
vērtību saglabāšana un restaurēšana. Metodiskās, 
konsultatīvās palīdzības sniegšana Latvijas  
bibliotēkām
IEGUVĒJI - sabiedrība – studenti, skolēni, 
augstskolu un citu izglītības iestāžu pasniedzēji, 
pētnieki un zinātnieki, nozaru speciālisti, 
bezdarbnieki, pensionāri arī redzes invalīdi u.c., kas 
saņem kvalitatīvu bibliotēku pakalpojumu. 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem pl ānoti LNB 
2011.gadā LVL 40000.

Daļa darbinieku strādā uz mazākām/ nepilnām 
slodzēm, lai iekļautos esošajā finansējumā un MK 
noteikumos Nr 1651 "Noteikumi par valsts tiešās 
pārvaldes iestāžu amatpersonu un darbinieku darba 
samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas 
kārtību" noteiktajās mēnešalgās.

Polija: bibliotēkas un lasīšana
Somija: bibliotēkas
Igaunija: bibliotēkas
Lietuva: bibliotēkas

Būtiska pakalpojumu samazināšana 
nopietni kaitēs mazāk nodrošinātās, bez 
darba palikušās un studējošās sabiedrības 
daļas pieaugošo vajadzību nodrošināšanai, 
tādējādi pavājinot tās izglītības līmeni 
konkurētspēju darba tirgū.
Samazinās jau ierobežotās informācijas 
ieguves iespējas redzes invalīdiem 
pieejamā formā (Braila rakstā un 
audiogrāmatas).
Tiks apdraudēta bibliotēku darbinieku 
tālākizglītības iegūšana, zudīs kvalitāte un 
vienotā pieeja bibliotēku sistēmas 
profesionālajai attīstībai.



Arh īvu  joma
(340) Dokumentārā mantojuma uzkrāšana, uzskaite un saglabāšana

(341) Dokumentārā mantojuma pieejamības nodrošināšana, arhīva izziņu, dokumentu kopiju, 
norakstu izsniegšana, informatīvo izdevumu izdošana, uzziņu un informācijas sistēmu 
veidošana un uzturēšana

(343) Latvijas nacionālā arhīva fonda uzraudzības un kontroles nodrošināšana; administratīvo 
pārkāpumu lietu izskatīšana un administratīvo sodu piemērošana

(2044) Nacionālā dokumentārā mantojuma reģistru darbības nodrošināšana

(974) Dokumentārā mantojuma nodrošināšana, metodiskā darba veikšana dokumentu 
pārvaldības un arhīvu nozarē un metodiskās palīdzības sniegšana dokumentu 
pārvaldības jautājumos

2008.gada 
izpilde

2009.gada 
izpilde

2010.gada 
plāns

2010.gada budžeta 
samazinājums 

salīdzinājumā ar 
2008.gada izpildi (%)

2010.gada 
budžeta 

samazinājums 
salīdzinājumā ar 

2009.gada izpilde 
(%)

Arh īvu nozares 
finans ējums

7 478 660 5 495 103 3 475 432 -54% -37%

Amata vietas 697 597 456 -35% -24%



Izdevumu pozīcija, funkcija Citi raksturlielumi Sekas, ja samazina 
finansējumu funkcijai

Dokumentārā mantojuma saglabāšana un arhīvu 
pakalpojumu sniegšana sabiedrībai. Arhīvu materiālu 
digitalizācija. Metodiskās palīdzības sniegšana 
dokumentu pārvaldības jautājumos. Iedzīvotāju un 
juridisko personu sūdzību izskatīšana, dokumentu 
plānoto un operatīvo pārbaužu veikšana. 
Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšana un 
administratīvo sodu piemērošana. 
IEGUVĒJI – sabiedrība.

Pašu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 
plānoti 2011. gad ā LVL 466 000.
Daļa darbinieku strādā uz mazākām/ nepilnām 
slodzēm, lai iekļautos esošajā finansējumā un MK 
noteikumos Nr 1651 "Noteikumi par valsts tiešās 
pārvaldes iestāžu amatpersonu un darbinieku darba 
samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas 
kārtību" noteiktajās mēnešalgās.

Nevarēs nodrošināt 30 nacionālo normatīvo 
aktu un starptautisko līgumu izpildi.
Netiks nodrošināts prokuratūras, tiesu u.c. 
valsts un pašvaldību iestāžu darbs, 
aizkavēsies pensiju un bezdarbnieku pabalstu 
aprēķināšana, līgumu ar ārvalstīm izpilde, 
valsts iedzīvotāji netiks nodrošināti ar tiem 
nepieciešamo informāciju, samazināsies 
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem.
Radīsies dokumentu zudumi. pazemināsies 
iestādēm,  iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu 
kvalitāte.

Līdz ar Arhīvu likumu 
pieņemšanu notiek 
arhīvu sistēmas 
reorganizācija un 
optimizācija.
Tiks izvērtēti 
dokumentu 
uzkrāšanas kritēriji.



Kult ūras pieminek ļu aizsardz ības funkcijas

(345) Kultūrvēsturisku objektu apzināšana, izvērtēšana, iekļaušana valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu sarakstā, pieminekļu reģistra uzturēšana, teritorijas plānojumu izvērtēšana, 
atbalsts kultūras pieminekļu īpašniekiem, izpratnes veicināšana

(346 ) Kultūras pieminekļu pārveidošanas projektu saskaņošana, atļauju saimnieciskās un izpētes 
darbības, būvniecības, remonta, restaurācijas veikšanai izsniegšana , izpildīto darbu 
izvērtējums

(347) Kustamā kultūras mantojuma izmaiņu kontrole, atļauju izsniegšana mākslas un antīko 
priekšmetu izvešanai, atgriešanas procedūru organizēšana

(348) Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saglabāšanas kontrole, administratīvo sodu 
piemērošana

2008.gada izpilde 2009.gada izpilde 2010.gada plāns 2010.gada 
budžeta 

samazinājums 
salīdzinājumā ar 
2008.gada izpildi 

(%)

2010.gada 
budžeta 

samazinājums 
salīdzinājumā

ar 2009.gada 
izpildi (%)

Valsts kult ūras pieminek ļu 
aizsardz ības inspekcija

2 358 002 1 688 756 1 066 400 -55% -37%

Amatu vietas 123 112 97 -21% -13%



Koncentrēts apraksts Salīdzinājums ar kaimiņvalstīm Vai var pārtraukt? Sekas

Kultūras vērtību uzskaite, kultūras pieminekļu 
reģistra uzturēšana, valsts budžeta līdzekļu 
piešķiršanu valsts nozīmes kultūras pieminekļu 
konservācijai un restaurācijai.
Izsniegtas atļaujas mākslas un antikvāro vērtību 
izvešanai kontrolētas un novērstas nelikumīgas 
darbības ar kultūras pieminekļiem. Izvērtēti un 
saskaņoti būvprojekti kultūras pieminekļiem un 
objektiem, kas atrodas to aizsardzības zonā. 
Sniegtas rakstveida atļaujas kultūras pieminekļu 
konservēšanai, restaurēšanai, rekonstrukcijai un 
remontēšanai, būvniecībai un saimnieciskās 
darbības veikšanai to aizsardzības zonās.
Atļauju izsniegšana izpētes darbu veikšanai. Kultūras 
pieminekļu apsekošana un lemšana par 
administratīvā soda uzlikšanu pārkāpumu gadījumā

IEGUVĒJI - visa sabiedrība, arī kultūras pieminekļu 
īpašnieki vai to apsaimniekotāji; kā arī to objektu, kas 
pretendē uz iekļaušanu valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu reģistrā, īpašnieki.

Pašu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 
plānoti 2011. gad ā LVL 32 000

Polija:
Kultūras mantojums un 
pieminekļu aizsardzība
Somija:
Muzeji un kultūras mantojums
Igaunija:
Kultūras mantojuma 
saglabāšana
Lietuva:
Kultūras mantojums

Tiks nozīmīgi ietekmēta kultūras 
pieminekļu un to aizsardzības 
zonu pārveidošanas kontrole, 
kas veicinās patvaļīgas darbības 
kultūras pieminekļos un to 
aizsardzības zonās, kā rezultātā
var tikt zaudētas un noplicinātas 
Latvijai nozīmīgas 
kultūrvēsturiskās, simboliskas 
vērtības.
Kultūras pieminekļi ir nozīmīgs 
tūrisma, t.sk. kultūras tūrisma, 
attīstības resurss.



Funkcijas:
(349) Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu informācijas sistēmu attīstība un 

koordinācija; elektronisko pakalpojumu nodrošināšana un apmācības (V/A KIS)

(350) Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un pārmantojamības veicināšana, t.sk. 
Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktības nodrošināšana, svētku 
sagatavošana, organizēšana un koordinēšana (NKMVA)

2008.gada izpilde 2009.gada izpilde 2010.gada plāns 2010.gada 
budžeta 

samazinājums 
salīdzinājumā ar 
2008.gada izpildi 

(%)

2010.gada 
budžeta 

samazinājums 
salīdzinājumā

ar 2009.gada 
izpildi (%)

Kult ūras inform ācijas sist ēmas 704 763 619 783 457 884 -35% -26%

Amata vietas 27 24 24 -11% -

Nemateri ālā kult ūras mantojuma 
valsts a ģentūra

957 470 716 733 447 746 -53% -38%

Amata vietas 23 19 16 -30% -16%



Koncentrēts apraksts Salīdzinājums ar kaimiņvalstīm Vai var pārtraukt? Sekas

Kultūras jomas informatizācijas un digitalizācijas 
projektu koordinēšana, kultūras institūciju  
informācijas sistēmu darbību nodrošināšana, 
konsultatīvā un metodiskā atbalsta sniegšana 
infrastruktūras lietotājiem. 
Dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšana 
rīkojot jaundarbu konkursus, nodrošinot repertuāra 
izveidi un apguvi, koordinējot dalībnieku atlases 
skates. Nemateriālā kultūras mantojuma 
saglabāšanas un praktizēšanas koordinēšana, 
izstrādājot un īstenojot nacionālas un starptautiskas 
nozīmes programmas un pasākumus nemateriālā
kultūras mantojuma un ar to saistītajās 
amatiermākslas jomās.   

IEGUVĒJI - sabiedrība un ikviens tās loceklis. 
Kultūras institūcijas informācijas sistēmu lietotāji un 
visas Latvijas pašvaldību kultūras iestādes, 
amatiermākslas kolektīvu vadītāji, nozares 
nevalstisko organizāciju pārstāvji Dziesmu un deju 
svētku procesa sagatavošanai, nemateriālā kultūras 
mantojuma izpausmju apzināšanai un saglabāšanai.

Polija: Kultūras mantojuma 
un pieminekļu aizsardzība 
un Tautas kultūra un 
amatniecība
Igaunija: Tautas kultūra
Lietuva:Etniskā, reģionālās 
kultūras un bērnu un 
jauniešu kultūras izglītība
Somija:
Kultūras daudzveidība un 
pieejamība
Kultūras informācijas 
sabiedrībā

Nepietiekami elektronizēti publiskās 
pārvaldes pakalpojumi un saglabāsies 
augsts administratīvais slogs arhīvu 
izziņu iegūšanai.
Tiks kavēta muzeju potenciāla 
integrēšana Latvijas izglītības sistēmā, 
resursa izmantošana valsts tūrisma 
industrijā, kā arī - Latvijas kultūras 
mantojuma iekļaušana Eiropas un 
pasaules kultūras vērtību apritē.
Netiks īstenota valsts politika 
nemateriālā kultūras mantojuma 
saglabāšanas jomā.
Netiks īstenotas Dziesmu un deju 
svētku likumā noteiktās kompetences. 
Iztrūks nozīmīgs koordinējošais un 
metodiskā atbalsta posms starp valsti, 
pašvaldību un sabiedrisko sektoru 
nemateriālā kultūras mantojuma, t.sk. 
Dziesmu un deju svētku tradīcijas 
saglabāšanas jomā. 



Funkcijas kult ūras projektu un 
invest īciju jom ā

Budžeta programma “Kult ūras projekti un invest īcijas”



Apakšprogramma “Valsts kult ūrkapit āla fonds”
(351) Atbalsta sniegšana kultūras projektiem un to uzraudzība (Valsts Kultūrkapitāla fonds)

Apakšprogramma “Kult ūras pas ākumi, sadarb ības l īgumi un programma”
(352) Kultūras pasākumu, sadarbības līgumu un programmu nodrošināšana

Apakšprogramma “Latvijas Nacion ālās bibliot ēkas projekta īstenošana”
(354) Valsts nozīmes kultūras infrastruktūras (LNB) projekta ieviešanas organizēšana un 

vadība - Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecības projekta īstenošana

Apakšprogramma “Valsts vienot ā bibliot ēku inform ācijas sist ēma”
(355) Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas nodrošināšana

0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000

tū
ks

t. 
LV

L

2008 izpilde 2009 pl āns 2010 pl āns 2012.gada
"b āzes

izdevumu"
projekts

Programmas 22.00.00 Kultūras projekti un investīcijas izdevumi 
(2008-2012)



Koncentrēts apraksts Vai var pārtraukt? Sekas

Valsts līdzekļu sadale kultūras projektu īstenošanai, kas vērsti uz līdzsvarotu 
kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma 
saglabāšanu valstī, un mūža stipendijām izciliem kultūras darbiniekiem.
Kultūrpolitiski nozīmīgu pasākumu nodrošināšana un Latvijas 

pārstāvniecība un līdzdalība starptautiskos pasākumos, kā arī starptautisko 
saistību izpilde saskaņā ar ratificētajām konvencijām un parakstītajiem 
nolīgumiem.  
Valsts nozīmes bibliotēku elektronisko kopkatalogu, nacionālās bibliogrāfijas 
monogrāfiju un turpinājumizdevumu datubāzes uzturēšana un 24 stundu 
diennaktī pieejamības nodrošināšana interneta lietotājiem. Sistēmā
iekļautajām bibliotēkām nodrošināts profesionālais interfeiss bibliogrāfisko 
ierakstu veidošanai un rediģēšanai visās bibliogrāfiskajās datubāzēs. 
Nodrošināta 2000 valsts un publisko bibliotēku tehniskās infrastruktūras 
darbība un attīstība. 
LNB būvniecības projekta īstenošanas nodrošināšana.

Ieguvēji – sabiedrība, kam nodrošināts daudzveidīgs kultūras pakalpojums 
un kvalitatīva kultūrvide. Nodrošināta Latvijas iekļaušanās starptautiskajā
kultūras apritē

1.Būtiski tiks kavēts radošais process 
un daudzveidīgu kultūras produktu 
veidošana.
2. Kavēta kultūras infrastruktūras 
sakārtošana.
3. Sabiedrība nesaņems jaunas 
grāmatas, izrādes, koncertus, izstādes 
u.c.
4.Netiks nodrošināta Latvijas 
starptautisko saistību izpilde saskaņā
ar Latvijā ratificētajām starptautiskajām 
konvencijām kultūras jomā un 
parakstītajiem nolīgumiem par Latvijas 
dalību starptautiskajās kultūras 
organizācijās un programmās. 
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Programmas 22.01.00 Valsts kultūrkapitāla fonds izdevumi (2008-2012)

Atbalsta sniegšana kult ūras projektiem un to 
uzraudz ība (VKKF)

Izdevumu pozīcija, funkcija, Citi raksturlielumi, Sekas, ja samazina finansējumu funkcijai

Valsts līdzekļu sadale kultūras projektu 
īstenošanai, kas vērsti uz līdzsvarotu kultūras un 
mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras 
mantojuma saglabāšanu valstī, un mūža 
stipendijām izciliem kultūras darbiniekiem, 
piešķirto līdzekļu izlietojuma kontrole.

Izdevumi kop ā – LVL 2 111 433:
EKK 1000 Atlīdzība – 184 676;
EKK 2000 Preces un pakalpojumi – 50 134;
EKK 3000 Subsīdijas un dotācijas – 1 876 623.

2009. gadā VKKF iesniegti un 
izvērtēti 3594 projekti.
2009. gadā atbalstīti 646 
fizisko personu un 446 juridisko 
personu projekti (kopā: 1092 
projekti)

VKKF ir vienīgais kultūrpolitikas finanšu 
instruments, ar kura palīdzību demokrātiskā
ceļā iespējams atbalstīt kvalitatīvas radošas 
iniciatīvas un kultūras darbinieku mobilitāti 
visās kultūras, kultūrizglītības  un kultūras 
mantojuma jomās, jo īpaši jaunrades projektus.
Ar VKKF mērķprogrammu konkursa līdzekļiem 
tiek nodrošināts būtisks atbalsts arī kultūras 
iniciatīvām Latvijas reģionos.
VKKF sniedz atbalstu valsts, pašvaldību, 
privātā un nevalstiskā sektora īstenotajiem 
projektiem, nodrošinot kultūras produktu 
kvalitāti, kultūrvides daudzveidības attīstību un 
sabiedrības iniciatīvu iespējas.
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Programmas 22.04.00 Latvijas Nacion ālās bibliot ēkas projekta 
īstenošana izdevumi (2008-2012)

Valsts noz īmes kult ūras infrastrukt ūras (LNB) projekta ieviešanas 
organiz ēšana un vad ība - Latvijas Nacion ālās bibliot ēkas 
būvniec ības projekta īstenošana

Izdevumu pozīcija Citi raksturlielumi Sekas, ja samazina finansējumu funkcijai

Visu LNB projekta sastāvdaļu - LNB ēkas, 
infrastruktūras objektu, mēbeļu un aprīkojuma  
- projektēšanas, būvdarbu un piegāžu 
īstenošanas vadība, koordinācija un kontrole, 
nepieciešamo iepirkuma procedūru veikšana..

Izdevumi kop ā – LVL 26 555 038:
EKK 2000 Preces un pakalpojumi - 56 084;
EKK Pamatkapitāla veidošana - 26 498 954.

Šo funkciju veic  7 darbinieki no 
programmas “Kultūrpārvaldība”
funkcija Nr.1153

Netiek likumā noteiktajā termiņā uzsākta 
LNB darbība jaunajā ēkā, netiek sniegts 
mūsdienīgs kvalitatīvs pakalpojums 
bibliotēkas klientiem un apmeklētājiem.
Saistītie riski:- papildus izdevumi 
būvdarbiem sakarā ar termiņu 
pagarināšanu;- zaudējumu atlīdzināšana 
būvdarbu veicējam, ja tiek lauzts būvdarbu 
līgums;- papildus izdevumi sociālā budžetā
bezdarbnieku pabalstiem būvniecībā
iesaistīto strādnieku atlaišanas dēļ.



Kult ūras ministrijas izdevumi (2008-2012)
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Izdevumi kopā Izdevumi bez ES projektiem Izdevumi bez ES projektiem un LNB projekta



Secinājumi un priekšlikumi
KM uzskata, ka budžeta finans ējuma samazin ājums kult ūrai n ākamajos gados nav 

pie ļaujams , jo netiks nodrošin āta kult ūras pakalpojumu pieejam ība sabiedr ībai 
(samazinot budžetu, kult ūras funkcijas nevar ēs deleģēt ar ī pašvald ībām un NVO 

sektoram) 

Turpm ākā rīcība:

� Intensific ēt LNB b ūvniec ības procesu, lai pabeigtu ēkas būvdarbus 2012. gad ā
(palielinot pl ānoto finans ējumu 2010.gad ā par 13,581 milj. un 2011.gad ā par 10,294 milj. 
latu). Ja b ūvniec ība ieilgst l īdz 2014. gada s ākumam, projekta izmaksas pieaugs par 
apm. 20 miljoniem latu.

� Īstenot arh īvu sist ēmas reorganiz āciju (saska ņā ar Arh īvu likumu).

� Izstr ādāt jaunas kult ūras nozaru strat ēģijas kr īzes pārvar ēšanai. Veikt pas ākumus, kas 
sekmētu kult ūras instit ūciju pašu ie ņēmumu paaugstin āšanos, k ā arī pasākumus, kas 
nodrošin ātu visu iedz īvotāju grupu, t.sk., soci āli neaizsarg āto, kult ūras ties ību 
īstenošanu.

� Deleģēt atseviš ķus pārvaldes uzdevumus pl ānošanas re ģioniem.

� Kopā ar FM izvērtēt iesp ējas main īt finans ēšanas modeli programmai “Mantojums 2018”, 
nomas maksas VN Ī īpašumos p ēc invest īciju ieguld ījuma pl ānojot VN Ī nevis KM 
instit ūciju budžeta dot ācij ās.



www.km.gov.lv
www.kultura.lv
www.kulturaskarte.lv

Paldies!


