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Lietotie saīsinājumi
BJVP – Baltijas jūras valstu padome
CFLA – Centrālā finanšu līgumu aģentūra
EEZ – Eiropas Ekonomikas zona
EIS – Elektronisko iepirkumu sistēma
EK – Eiropas Komisija
ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ES – Eiropas Savienība
ESF – Eiropas Sociālais fonds
IT – Informācijas tehnoloģijas
IVIN – Informatīvās vides integrācijas nodaļa
JVLMA – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
KISC – Kultūras informācijas sistēmu centrs
KM – Kultūras ministrija
KM VPP – Kultūras ministrijas Valsts pētījumu programma
KP – Kultūrpolitikas departaments
KPP - Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam
LDGB – Latvijas Dizaina Gada balva
LIAA– Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
LKA – Latvijas Kultūras akadēmija
LKK – LKA Latvijas Kultūras koledža
LMA – Latvijas Mākslas akadēmija
LNA – Latvijas Nacionālais arhīvs
LNB – Latvijas Nacionālā bibliotēka
LNKBA – Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija
LNKC – Latvijas Nacionālais kultūras centrs
LNMM – Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
LNOB – Latvijas Nacionālā opera un balets
LOM – Latvijas Okupācijas muzejs
LRSP – Latvijas Radošo Savienību padome
LU LFMI – Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts
MK – Ministru kabinets
MPN – Mediju politikas nodaļa

NAP – Nacionālās attīstības plāns
NDK - Nacionālās drošības koncepcija
NKC – Nacionālais kino centrs
NKM – Nemateriālā kultūras mantojuma likums
NKMP – Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
NVO – Biedrības un nodibinājumi
PIKC – Profesionālās izglītības kompetences centrs
PKC – Pārresoru koordinācijas centrs
RD – Rīgas dome
RII – Radošo industriju inkubators
SID – Sabiedrības integrācijas departaments
SIF – Sabiedrības integrācijas fonds
SIPSAN – Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības
attīstības nodaļa
SPASAP - Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības
pamatnostādnes 2021.-2027.gadam
UNESCO – Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras
organizācija
UNIDROIT - Starptautisko Privāttiesību unifikācijas institūts
VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VD – Valdības deklarācija
VKKF – Valsts Kultūrkapitāla fonds
VNĪ –Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”
VRP – Valdības rīcības plāns
VSIA – Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
VSS – Valsts sekretāru sanāksme
VVC – Valsts valodas centrs
TM – Tieslietu ministrija
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Ievads
Kultūras ministrijas darba plāns 2021.gadam ir nozares īstermiņa plānošanas dokuments, kas paredzēts iekšējai lietošanai. Darba plāns ir izstrādāts, lai saistībā ar
2021.gada budžetu noteiktu ministrijas veicamos uzdevumus politikas dokumentos – „Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021.–2027.gadam” (projekts), „Saliedētas un pilsoniski
aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam” un „ Latvijas mediju politikas pamatnostādņu īstenošanas plāns 2021. – 2023.gadam” (projekts) – noteikto mērķu
īstenošanai, ievērojot valdības izvirzītās darbības prioritātes un to īstenošanai plānotos pasākumus. Darba plāns ir strukturēts atbilstoši ministrijas mērķiem un uzdevumiem,
norādot konkrētus pasākumus, sagaidāmos rezultātus, informāciju par ministrijas atbildīgajām struktūrvienībām un padotības iestādēm, kā arī izpildes termiņiem.
Pārskatu par Kultūras ministrijas darba plānā noteikto aktivitāšu īstenošanu un to attīstības stadiju plāna darbības laikā sagatavo saskaņā ar Kultūras ministrijas 2016.gada
25.jūlija iekšējo noteikumu Nr.2.5.-4-31 „Kultūras ministrijas vadības dokumentu izstrādāšanas, aktualizēšanas un ieviešanas novērtēšanas kārtība” 35.punktu. Ministrijas
publiskais pārskats vienlaicīgi ir arī izpildes ziņojums par ministrijas darba plāna izpildi.

1. Kultūras ministrijas 2021. gada prioritātes pēc Valdības deklarācijas un Valdības rīcības plāna
Kultūras ministrijas 1. Mērķis
1. Paaugstināt atalgojumu kultūras nozarē, nodrošinot vidējo atalgojumu valsts kultūras iestādēs, ne mazāku par vidējo atalgojumu sabiedriskajā sektorā. Nostiprināt
metodiskā darba funkciju galvenajos valsts reģionālajos centros vietējo pašvaldību kultūras darbinieku profesionālās izaugsmes atbalstam.
Nr. p. k.

1.1.

1.2.

Mērķis vai uzdevums

Apzināt atalgojuma
paaugstināšanas iespējas
nevalstiskajā sektorā
nodarbinātajiem un
pašnodarbinātajiem kultūras
darbiniekiem no valsts budžeta
finansētajos projektos.
Stiprināt pašvaldību kultūras
darbinieku kapacitāti - nodrošināt
pašvaldību kultūras darbinieku
profesionālo izaugsmi un apzināt
pašvaldību kultūras darbinieku
atalgojuma situāciju un iespējas to
salāgot ar atalgojuma pieaugumu
valsts sektorā.

Izpildes termiņš,
laikposms

Atbildīgā
struktūrvienība,
atbildīgā (-ās)
persona (-as)

Attīstības plānošanas
dokumentu atsauce

Sagaidāmais rezultāts

31.12.2021.

KM (VKKF,
LRSP),
Kultūrpolitikas
departaments,
L.Turlaja

VD 151.
VRP 151.2
NAP 382

Veikts pētījums par
nevalstiskajā sektorā un
pašvaldībās nodarbināto un
pašnodarbināto kultūras
darbinieku atalgojuma situāciju,
un iespējām to paaugstināt.

31.12.2021.

KM (LNKC),
Kultūrpolitikas
departaments,
L.Turlaja

VD 151.
VRP 151.4
NAP 382

Veikts pētījums par
nevalstiskajā sektorā un
pašvaldībās nodarbināto un
pašnodarbināto kultūras
darbinieku atalgojuma situāciju,
un iespējām to paaugstināt.
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Informācija par izpildi

1.3.

Pilnveidot valsts mērķdotācijas
māksliniecisko kolektīvu vadītāju
darba samaksai piešķiršanas
kārtību un mērķdotācijas
izlietojuma uzraudzības un
kontroles mehānismus.

31.12.2021.

KM (LNKC /
S.Pāvulēna)

VD 151.
VRP 151.3

1.4.

Stiprināt pašvaldību kultūras
darbinieku kapacitāti - nodrošināt
pašvaldību kultūras darbinieku
profesionālo izaugsmi un apzināt
pašvaldību kultūras darbinieku
atalgojuma situāciju un iespējas to
salāgot ar atalgojuma pieaugumu
valsts sektorā.

31.12.2021.

KM (LNKC /
S.Pāvulēna,
A.Vasiļevska)

VD 151.
VRP 151.4

MK iesniegti grozījumi MK
17.11.2015. noteikumos Nr.649
„Kārtība, kādā pašvaldībām
aprēķina un sadala valsts
budžeta mērķdotāciju
māksliniecisko kolektīvu
vadītāju darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām” un MK
28.07.2015. noteikumos Nr.440
„Kārtība, kādā tiek sadalīta
valsts budžeta mērķdotācija to
māksliniecisko kolektīvu
vadītāju darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām, kuru
dibinātāji nav pašvaldības”.
Vismaz 100 pašvaldību kultūras
darbinieku piedalījušies
profesionālās izaugsmes atbalsta
pasākumos.

Kultūras ministrijas 2. Mērķis
2. Attīstīt kvalitatīvu, uz izcilību orientētu un mērķtiecīgā nacionālajā pasūtījumā balstītu kultūrizglītības sistēmu, kas tiek pilnveidota atbilstoši aktuālajām kultūras
nozares prioritātēm un darba tirgus vajadzībām. Veidot spēcīgus profesionālās izglītības kompetenču centrus, veltot īpašu uzmanību Nacionālās Mākslu vidusskolas
infrastruktūras modernizācijai. Attīstīt Latvijas kultūras augstskolas, nodrošinot nacionālās kultūrvides un cilvēkresursu attīstības ilgtspēju, nepārtrauktību,
starptautisku izcilību nozares studijās, pētniecībā un radoši mākslinieciskajā darbībā.
Nr. p. k.

2.1.

Mērķis vai uzdevums

Saskaņot kultūrizglītības
profesionālās ievirzes nacionālo

Izpildes termiņš,
laikposms

31.12.2021.

Atbildīgā
struktūrvienība,
atbildīgā (-ās)
persona (-as)

KM (LNKC/
A.Groza,

Attīstības plānošanas
dokumentu atsauce

VD 152
VRP 152.1
5

Sagaidāmais rezultāts

1) MK iesniegti grozījumi MK
27.12.2011. noteikumos

Informācija par izpildi

pasūtījumu ar valsts administratīvi
teritoriālo reformu un kultūras
darba tirgus un kvalitātes
prasībām, pilnveidojot
kultūrizglītības sistēmu un
izveidojot jaunu tās finansēšanas
kārtību.

2.2.

Izveidots un īstenots pasākumu
kopums, kas stimulē bērnu un
jauniešu piesaisti Latvijas kultūrai
un darba tirgum aktuālajām
kultūrizglītības programmām.

M.Kalve)

31.12.2021.

KM (LNKC/
A.Groza,
M.Kalve)

VD 152
VRP 152.2
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Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts
finansē profesionālās ievirzes
mākslas, mūzikas un dejas
izglītības programmas”,
pārskatot finansēšanas principus
un kritērijus profesionālās
ievirzes kultūrizglītības
finansēšanas kārtībai saskaņā ar
valsts administratīvi teritoriālo
reformu un kultūras darba tirgus
vajadzībām.
2) Aktualizētas izglītības
programmas, to prasības
profesionālās ievirzes izglītības
programmu izstrādei un
īstenošanai.
3) Aktualizēti profesionālās
vidējās izglītības mācību plāni,
ievērojot jauno izglītības
standartu.
4) Izstrādātas profesionālās
ievirzes izglītības programmu
noslēguma prasības, nodrošinot
kultūrizglītības pēctecību.
1) Katru gadu katrā KM
padotības izglītības iestādē
īstenots vismaz 1 karjeras
izglītības pasākums (gadā kopā
vismaz 10).
2) Vismaz 2 reizes gadā
organizēts koncertu
ģenerālmēģinājumu
apmeklējums kultūrizglītībā
iesaistītajiem audzēkņiem.
3) Katru gadu īstenotas vismaz 5
aktivitātes iesaistot vismaz 50%
no profesionālās ievirzes
izglītības iestādēm.

2.3

Nodrošināta izglītības kvalitātes
pārraudzība izcilību
identificēšanai, regulāri
organizējot valsts mēroga
pasākumus, t.sk. valsts konkursu
profesionālās ievirzes,
profesionālās vidējās izglītības
pakāpē.

31.12.2021.

KM (LNKC/
A.Groza,
M.Kalve)

VD 152
VRP 152.3

2.4.

Stiprināt PIKC „Nacionālo
Mākslu vidusskolu”, kā arī citus
PIKC kultūrizglītības nozarē,
uzlabojot to materiāltehnisko bāzi
un infrastruktūru, piesaistot ES
fondu līdzekļus.

31.12.2021.

ES fondu
departaments/
Z.Saulīte;
LNKC

VD 152
VRP 152.4

2.5.

Nodrošināt iesaistīšanos
informācijas apmaiņā par kultūras
nozares un radošo industriju darba
tirgus vajadzībām un
kultūrizglītības plānošanas
pasākumiem, papildinot
Kultūrizglītības padomes
nolikumu un iekļaujot tajā
Kultūras ministrijas nozaru
padomju un citus nozaru
profesionālo organizāciju darba
devēju pārstāvjus, vienlaikus
izveidojot nozaru apakšpadomes.

31.12.2021.

KM (LNKC/
A.Groza,
M.Kalve)
Kultūrpolitikas
departaments/
L.Rūsiņa

VD 152
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1) Katru gadu nodrošināti
vismaz 2 Valsts konkursi
kultūrizglītības jomās.
2) Katru gadu audzēkņiem un
pedagogiem pasniegti KM
apbalvojumi par jauniešu
sasniegumiem starptautiskajos
konkursos, izstādēs un skatēs
mākslu nozarēs.
3) Kultūrizglītības programmu
īstenošanas kvalitātes
izvērtēšana, veicot katru gadu
vismaz 5 izglītības iestāžu
vizitāciju.
1) Stiprināt PIKC „Nacionālo
Mākslu vidusskolu” kā
starptautiski atzītu PIKC
mūzikā, dejā, mākslā,
pilnveidojot un attīstot skolas
infrastruktūru.
2) Uzlabot 4 profesionālās
kultūrizglītības kompetences
centru infrastruktūru, nodrošinot
iespēju attīstīt izcilības mūzikā,
dejā, mākslā un dizainā.
Pilnveidots Kultūrizglītības
padomes sastāvs un papildināts
Kultūrizglītības padomes
nolikums, iekļaujot tajā Kultūras
ministrijas nozaru padomju un
citus nozaru profesionālo
organizāciju darba devēju
pārstāvjus, vienlaikus izveidojot
nozaru apakšpadomes.
Pilnveidots Kultūrizglītības
padomes nolikums, paplašinot
tās funkcijas

2.6.

2.7.

2.8.

Pilnveidot Kultūrizglītības
padomes nolikumu, paplašinot tās
funkcijas, iekļaujot uzdevumu
sniegt priekšlikumus un saskaņot
audzēkņu skaitu (uzņemšanu)
izglītības iestādēs kultūras un
radošo industriju jomā
profesionālās vidējās izglītības
līmenī, atbilstoši darba tirgus un
kultūras nozares vajadzībām,
nodrošinot kultūras kapitāla
saglabāšanu un attīstību.
Īstenot KM Valsts pētījumu
programmu „Par valsts pētījumu
programmu „Latvijas kultūra –
resurss valsts attīstībai” kultūras
mantojuma, kultūras
daudzveidības un mākslinieciskās
jaunrades jomās”.
Izstrādāt Kultūrizglītības attīstības
stratēģiju 2021.-2027.gadam.

31.12.2021.

KM
(LNKC/A.Groza,
M.Kalve)
Kultūrpolitikas
departaments/
L.Rūsiņa

VD 152

Pilnveidots Kultūrizglītības
padomes nolikums, paplašinot
tās funkcijas

31.12.2021.

Kultūrpolitikas
departaments/
L.Rūsiņa,
S.Branta, LKA,
JVLMA, LMA,
LNB, LU LFMI.

VD 059.
VRP 59.1.

Nodrošināta sadarbība ar
Latvijas Zinātnes padomi un
dalība KM VPP Īstenošanas un
uzraudzības komisija darbībā.

31.12.2021.

Kultūrpolitikas
departaments/
L.Rūsiņa, LNKC

Pēc valsts kultūrpolitikas
vadlīniju (pamatnostādņu)
2021.-2027.gadam
apstiprināšanas MK, izstrādāta
Kultūrizglītības attīstības
stratēģija 2021.-2027.gadam.

Kultūras ministrijas 3. Mērķis
3. Nostiprināt nacionālās kultūras institūcijas. Plānveidīgi atjaunot nacionālo kultūras institūciju ēkas un nodrošināt atbalstu mūsdienīga satura veidošanai. Uzsākt
nacionālās koncertzāles projekta īstenošanu. Vienoties par Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja veidošanas modeli un nodrošināt pastāvīgu Latvijas laikmetīgās
mākslas kolekcijas veidošanu.
Nr. p. k.

3.1.

Mērķis vai uzdevums

1. Turpināt darbu pie VB un
ERAF finansēto projektu
īstenošanas uzraudzības
(Rīgas Pils, JRT, Dailes

Izpildes termiņš,
laikposms

31.12.2021.

Atbildīgā
struktūrvienība, atbildīgā
(-ās) persona (-as)

Attīstības
plānošanas
dokumentu atsauce

VNĪ sadarbībā ar
Investīciju un projektu
nodaļu/ J.Šumeiko,
E.Pārups, I.Zubova,
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VD 154
VRP 154.1
NAP 389; 418

Sagaidāmais rezultāts

1. Turpināts darbs pie VB un
ERAF finansēto projektu
īstenošanas uzraudzības:
1.1. Nodrošināta Latvijas

Informācija par izpildi

teātris un priekšlaukums,
Valmieras teātris, Leļļu
teātris, Tabakas fabrikas
kvartāla kompleksa (Rīgā,
Miera ielā 58A un A.Briāna
ielā 13), LNOB skatuves
mākslu dekorāciju darbnīcu
un mēģinājuma zāļu
komplekss, RMM Mārstaļu
iela 6, LNSO Lielā ģilde,
Latvijas Okupācijas muzejs
un Padomju okupācijas
upuru piemiņas memoriāls,
Strēlnieku laukums, Rīgas
Cirks, PIKC Nacionālā
mākslu vidusskola).
2. Turpināt īstenot
Konceptuālo ziņojumu „Par
Latvijas Nacionālā arhīva
ēku kritisko stāvokli un
turpmāko rīcību”.
3. Plānot jaunu investīciju
projektu īstenošanas
uzsākšanu un finansējuma
piesaistes iespējas
(„Arsenāls” u.c.).

ES fondu
departaments/
Z.Saulīte, A.Marnica;
Arhīvu, bibliotēku un
muzeju nodaļa/
L.Dimante; Radošo
industriju nodaļa;
Budžeta nodaļa/
D.Vīksne

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
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Okupācijas muzeja
pārbūve un Padomju
okupācijas upuru piemiņas
memoriāla izveide;
Nodrošināta Jaunā Rīgas
teātra pārbūve un
restaurācija;
Nodrošināta Latvijas
Nacionālā vēstures muzeja
(Rīgas pilī) restaurācija,
laikus plānojot kvalitatīva
satura nodrošinājumu;
Nodrošināts. finansējums
būvprocesu norisei
Tabakas fabrikas kvartāla
kompleksa (Rīgā, Miera
ielā 58A un A.Briāna ielā
13) izveides attīstībā, tai
skaitā nodrošinot
priekšnosacījumus Latvijas
Fotogrāfijas muzeja, Rīgas
Kino muzeja un Latvijas
Kultūras akadēmijas
pārcelšanai no pašvaldības
īpašumā esošām nomātām
telpām uz valsts īpašumu,
kā arī izveidojot dizaina
prototipēšanas darbnīcu
(Latvijas Mākslas
akadēmija un PIKC „Rīgas
dizaina un mākslas
vidusskola”);
Nodrošināts finansējums
būvprocesu norisei
Latvijas Nacionālās operas
un baleta skatuves mākslu
dekorāciju darbnīcu un
mēģinājuma zāļu

3.2.

Uzsākt nacionālās koncertzāles
projekta īstenošanu.

31.12.2021.

3.3.

Izvērtēt nekustamā īpašuma
izmantošanas efektivitāti KM
izglītības iestādēs.

31.12.2021.

3.4.

Stiprināt Latvijas Nacionālās
03.12.2021.
bibliotēkas kā bibliotēku nozares
vadošās institūcijas funkcijas un
darbību.

ES fondu
departaments/
Z.Saulīte; Finanšu
instrumentu attīstības
nodaļa; Investīciju un
projektu nodaļa/
J.Šumeiko
ES fondu
departaments/
Z.Saulīte, Investīciju
un projektu nodaļa;
LNKC
Valsts sekretāra
vietnieks
kultūrpolitikas
jautājumos U.Zariņš;
10

VD 154
VRP 154.2
NAP 248

kompleksa Lubānas ielā 80
izveidē;
1.6. Nodrošināts finansējums
būvprocesu (ēkas pārbūve
un restaurācija) norisei
Rīgā, Mārstaļu ielā 6,
Rakstniecības un mūzikas
muzeja vajadzībām;
1.7. Nodrošināts finansējums
būvprocesu norisei VSIA
„Ŗīgas Cirks” ēkas
pārbūvei un restaurācijai.
2. Uzsākta Latvijas Nacionālā
arhīva infrastruktūras
attīstības stratēģijas
īstenošana;
3. Nodrošināts finansējums
izstāžu zāles „Arsenāls”
2.kārtas būvprocesu (ēkas
pārbūve un restaurācija) u.c.
projektu norisei.
MK iesniegts informatīvais
ziņojums par konkrētiem
projekta īstenošanas
scenārijiem.

Izvērtēta nekustamo īpašumu
izmantošanas efektivitāte KM
izglītības iestādēs

VD 154
VRP 154.5
NAP 337; 342

1) grozījumi likumā Obligāto
eksemplāru likumā;
2) LNB tās kompetences
ietvaros sniedz kultūras nozares

Autortiesību nodaļa;
Arhīvu, bibliotēku un
muzeju nodaļa/
L.Dimante,
L.Langenfelde;
Juridiskā nodaļa/
K.Šmits, L.Puisāne;
LNB

institūcijām pakalpojumus
fiziskā un digitālā kultūras un
zinātnes mantojuma
saglabāšanai un pieejamībai.

Kultūras ministrijas 4. Mērķis
4. Nodrošināt Latvijas valsts simtgades mērķu un nozīmīgāko iniciatīvu pēctecību.
Nr. p. k.

4.1.

Mērķis vai uzdevums

Turpināt Latvijas valsts
simtgades programmas
īstenošanu, aptverot un atzīmējot
galvenos ar Latvijas valsts izveidi
un nostiprināšanos saistītos
notikumus un personības.

Izpildes termiņš,
laikposms

31.12.2021.

Atbildīgā
struktūrvienība, atbildīgā
(-ās) persona (-as)

Attīstības
plānošanas
dokumentu atsauce

Latvijas valsts
VD 155
simtgades birojs/
VRP 155.5
S.Laizāne, L.Pastare,
un projektu vadītāji
atbilstoši savai
kompetencei
(L.K.Vozņesenska –
reģionālie projekti,
A.Tūna – jauniešu un
izglītības projekti,
I.Bika – komunikācijas
projekti)

Sagaidāmais rezultāts

2021.gadā oficiāli noslēdzas
programma, centrālie
vēsturiskie notikumi veltīti
Barikāžu trīsdesmitgadei un
Latvijas valsts simtgades
starptautiskās atzīšanas de iure
simtgadei.
Tiek nodrošināta programmas
virskomunikācija, turpināta
Latvijas valsts simtgades
starptautiskās programmas
īstenošana un Latvijas
pozicionēšana starptautiskajā
apritē.
Programmas īstenošanas
rezultātā stiprināta Latvijas
sabiedrības valstsgriba,
piederības sajūta valstij un
mīlestība pret zemi, rosinot
pašorganizējošus procesus un
sadarbību.
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4.2.

Nodrošināt Latvijas valsts
simtgades programmas
noslēgumu – īstenot programmas
izvērtējuma pētījuma otro daļu,
sagatavot noslēguma ziņojuma
projektu, apkopot, izvērtēt un
publicēt projektu atskaites un
programmas priekšmetu un
suvenīru arhīvu, digitālo arhīvu
nodot glabāšanai atmiņu
institūcijām.

31.12.2021.

Latvijas valsts
simtgades birojs/
S.Laizāne, L.Pastare,
A.Tūna, I.TormaneKļaviņa,
L.K.Vozņesenska,
I.Bika

VD 155
VRP 155.5

4.3.

Nodrošināt programmas „Latvijas
skolas soma” īstenošanu, tostarp
veicināt bērniem un jauniešiem
piemērota kultūras piedāvājuma
paplašināšanu, un programmas
ilgtspēju kļūstot par pastāvīgu
izglītības procesa sastāvdaļu, kas
visiem izglītojamajiem klātienē
caur kultūras un mākslas norisēm
dod iespēju pieredzēt, izzināt un
iepazīt Latviju.

31.12.2021.

Latvijas valsts
simtgades birojs/
S.Laizāne, L.Pastare,
A.Tūna, I.TormaneKļaviņa,
L.K.Vozņesenska,
I.Bika

VD 155
VRP 155.3
NAP 290; 322;
337

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu
Latvijas valsts simtgades
programmas īstenošanas
ietekmes izvērtējumu, īstenota
publisko iepirkumu procedūra
pētījuma veikšanai. Latvijas
valsts simtgades programmas
atskaites ir papildinātas
saskaņā ar izvērtējuma
pētījuma 1.daļas ieteikumiem
un nodrošināta to publicēšana.
Noslēdzot programmu,
nodrošināta noslēguma
ziņojuma projekta
sagatavošana, arhīva materiālu
nodošana Latvijas
Nacionālajam vēstures
muzejam.
Programmas „Latvijas skolas
soma” ietvaros visiem
izglītojamajiem, kuri klātienē
apgūst vispārējās un speciālās
pamatizglītības, vispārējās
vidējās izglītības,
profesionālās pamatizglītības
un profesionālās vidējās
izglītības programmas, valsts
noteiktā mācību satura un
procesa ietvaros nodrošināta
iespēju apmeklēt programmas
saturiskajām jomām
atbilstošus pasākumus vismaz
vienu reizi mācību semestra
laikā.
Turpināt projekta „Latvijas
skolas soma” īstenošana,
saturiskā piedāvājuma

12

aktualizēšana un
paplašināšana, publicitātes
nodrošināšana.
Nodrošināta programmas
saturiskā un administratīvā
vadība, t.sk., izmantojot
pašvaldību koordinatoru tīklu
un sadarbību ar kultūras
institūcijām.

4.3.

4.4.

Novērtējot lielo iedzīvotāju
atzinību Latvijas simtgadei
veltītajām filmām, turpināt
atbalstu filmu projektiem, kas
stiprina valstiskumu un piederību
Latvijai, t.sk. aktualizē un izglīto
par Latvijas vēsturi un latviešu
literāro mantojumu un jaunradi
Turpināt Nacionālās
enciklopēdijas veidošanu, lai
digitālā formātā nodrošinātu
visiem brīvi pieejamu, uzticamu
un izsmeļošu informāciju par
Latviju un pasauli latviešu
valodā.

31.12.2021.

KM (NKC)

VD 155
VRP 155.4
NAP 337; 432

31.12.2021.

KM (LNB)

VD 155
VRP 155.6
NAP 370
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Sagatavoti normatīvo aktu
projekti un dokumentācija
programmas īstenošanas
pamatojumam pēc Latvijas
valsts simtgades programmas
noslēguma.
Konkursa kārtībā no valsts
budžeta līdzekļiem atbalstītas
dažādu veidu un žanru filmas –
spēlfilmas, dokumentālās un
animācijas filmas, kas
paredzētas dažādām auditorijas
grupām.
Tiek veidota un saturiski un
tehnoloģiski pilnveidota
mūsdienīga, augstvērtīga un
uzticama elektroniskā vietne
www.enciklopedija.lv, kas ir
brīvi pieejama un tiek plaši
lietota, t.sk. izglītības iestādēs.
Šķirkļu skaita pieaugums par
500 šķirkļiem 2021. gadā ar
kāpjošu intensitāti (šķirkļu
skaitu) turpmākajos gados.
Ilustrāciju skaita pieaugums
par 1200 visu veidu
ilustrācijām gadā. Pakāpenisks

elektroniskās vietnes
skatījumu pieauguma skaits.
Kultūras ministrijas 5. Mērķis
5. Turpināt ieguldījumus kultūras mantojumā. Pilnveidot atbalsta mehānismu Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauto vērtību pārmantojamībai, tostarp
rūpējoties par vietējo kultūrtelpu savdabības saglabāšanu. Veidot ilgtspējīgu Latvijas digitālo kultūras mantojuma infrastruktūru un attīstīt Latvijas Nacionālo
digitālo bibliotēku. Nodrošināt atbalstu Sakrālā mantojuma saglabāšanas programmai. Pilnveidot Latvijas kā nacionālas valsts pastāvēšanai nozīmīgāko kultūras
vērtību, tai skaitā Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu, apsaimniekošanu.
Nr. p. k.

5.1.

5.2.

5.3.

Izpildes termiņš,
laikposms

Atbildīgā struktūrvienība,
atbildīgā (-ās) persona (as)

Īstenot Kultūras pieminekļu
konservācijas un restaurācijas, kā
arī Sakrālā mantojuma
finansēšanas programmu
Uzsākt un nodrošināt Brīvības
pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu
padomes darbu

31.12.2021.

KM (NKMP)

VD 156
VRP 156.4

Sniegts atbalsts vismaz 50
kultūras pieminekļu restaurācijai
un konservācijai.

31.12.2021.

KM
Investīciju un projektu
nodaļa/ J.Šumeiko,
NKMP

VD 156
VRP 156.4
NAP 337

Izveidot kultūras mantojuma
digitalizācijas kompetenču tīklu
un nodrošināt tā darbību.

30.09.2021.

KM (LNB)

VD 156
VRP 156.1
NAP 370

Nodrošināt sabiedrībai plašu
viegli lietojamu digitālā kultūras
mantojuma pakalpojumu klāstu

30.10.2022.

Īstenots Brīvības pieminekļa un
Rīgas Brāļu kapu padomes
darbs, tai skaitā izstrādāts
risinājums Brīvības pieminekļa
apsaimniekošanas jautājumam.
Kultūras mantojuma
digitalizēšana, saglabāšana un
izplatīšana norit koordinēti un
iestādēm sadarbojoties,
nodrošinot vismaz 1 milj.
objektu pieejamību vienotajā
digitālā kultūras mantojuma
pārvaldības sistēmā.
Latvijas Nacionālā digitālā
bibliotēka kalpo kā vienota
piekļuves vieta digitālā kultūras
mantojuma pakalpojumiem.

Mērķis vai uzdevums

Attīstības plānošanas
dokumentu atsauce

Sagaidāmais rezultāts

Informācija par izpildi

Kultūras ministrijas 6. Mērķis
6. Veidot labvēlīgus apstākļus kultūras kapitāla pārnesei uz citām valsts attīstības jomām jaunu uzņēmumu un produktu radīšanai un eksportam.
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Nr. p. k.

Mērķis vai uzdevums

Izpildes termiņš,
laikposms

Atbildīgā struktūrvienība,
atbildīgā (-ās) persona (as)

Attīstības plānošanas
dokumentu atsauce

6.1.

Turpināt veidot radošo industriju
atbalsta centru Rīgas pilsētas
Brasas apkaimē, radot fizisku un
virtuālu platformu sadarbībai
nacionālā un starptautiskā līmenī.

31.12.2021.

Investīciju un projektu
nodaļa/ J.Šumeiko

VD 158
VRP 158.1
NAP 373; 383

6.2.

Nodrošināt pastāvīgu valsts
atbalsta sistēmu Latvijas radošo
industriju eksportam.

31.12.2021.

Radošo industriju
nodaļa/ Z.Jaunskunga;
LIAA (t.sk. Radošo
industriju biznesa
inkubators)

VD 158
VRP 158.2
NAP 373; 383; 384

6.3.

Radošo industriju ekosistēmas
stiprināšana, komunikācija ar
iesaistītajām pusēm un
mērķauditorijām. Konceptuāli
attīstīt un koordinēt iniciatīvu
„radi!” ar mērķi veidot izpratni un
izglītot noteiktas sabiedrības
grupas, jo īpaši Latvijas reģionos
radošo industriju profesionāļi,
uzņēmēji, studenti, valsts
pārvaldes un pašvaldību
darbinieki) par jaunu partnerību
veidošanu un dizaina domāšanas
pieeju dažādās jomās.
Nodrošināt Latvijas Dizaina
centra darbību.

31.12.2021.

Radošo industriju
nodaļa/ Z.Jaunskunga,
I.Ločmele

VD 158
VRP 158.3
NAP 373; 383

31.12.2021.

Radošo industriju
nodaļa/ Z.Jaunskunga;
Dz.Purviņa

VD 158
VRP 158.4
NAP 373; 383

6.4.
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Sagaidāmais rezultāts

Atbalstīta ES fondu projekta
īstenošana – ar mērķi izveidot
starpdisciplināru izglītības,
kultūras un radošo industriju
atbalsta centru TAB FAB un
prototipēšanas darbnīcu „Riga
Makerspace” Rīgas pilsētas
Brasas apkaimē.
Atbalstīta ES fondu projekta
īstenošana.
Potenciālajiem un esošajiem
radošo industriju uzņēmējiem
pieejami Radošo industriju
eksportspējas stiprināšanas
pasākumi un atbalsta
programmas.
Gan Rīgā, gan reģionos
veiksmīgi notiek iniciatīvas
„radi!” aktivitātes popularizējot
jaunu partnerību veidošanu un
dizaina domāšanas pieeju
dažādās jomās.

Latvijas Dizaina centrs izglīto
sabiedrību, uzņēmumus un valsts
iestādes par dizaina nozīmi
visdažādākajās jomās, pārstāv un
popularizē Latvijas dizainu

Informācija par izpildi

lokāli un citviet pasaulē, apkopo
informāciju dizaina jomā, veido
komunikāciju ar sabiedrību,
koordinē sadarbību starp dizaina
ekosistēmas dalībniekiem,
iniciējot un kopīgi īstenojot
pasākumus.
Kultūras ministrijas 7. Mērķis
7. Nodrošināt saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības politikas plānošanu, tai skaitā paplašinot valsts atbalstu NVO fondam un nosakot atbalsta
prioritātes atbilstoši politikai.
Nr. p. k.

Mērķis vai uzdevums

Izpildes termiņš,
laikposms

7.1.

Nodrošināt Saliedētas un
pilsoniski aktīvas sabiedrības
attīstības politikas plāna 2021.–
2023.gadam izstrādi.

01.06.2021.

7.2.

Nodrošināt pārskatu par
Nacionālās identitātes, pilsoniskās
sabiedrības un integrācijas
politikas pamatnostādņu plāna
2019.–2020.gadam ieviešanas
rezultātiem.

01.06.2021.

Atbildīgā struktūrvienība,
atbildīgā (-ās) persona (as)

Valsts sekretāra
vietnieka starptautisko
lietu, integrācijas un
mediju jautājumos p.i.
S.Laizāne, Sabiedrības
integrācijas
departaments/
J.Šaicāne,
A.Kleinberga,
G.Robežniece, I.Jekele;
Juridiskā nodaļa/
I.Duļķe
Valsts sekretāra
vietnieka starptautisko
lietu, integrācijas un
mediju jautājumos p.i.
S.Laizāne, Sabiedrības
integrācijas
departaments/
J.Šaicāne,
A.Kleinberga, I.Jekele;
Juridiskā nodaļa/
I.Duļķe
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Attīstības plānošanas
dokumentu atsauce

Sagaidāmais rezultāts

VD 164
VRP 164.1, 164.2,
164.3, 164.4.

Izstrādāts Saliedētas un
pilsoniski aktīvas sabiedrības
attīstības politikas plāna 2021.–
2023.gadam projekts, projekts
iesniegts un apstiprināts MK.

VD 164
VRP 164.1, 164.2,
164.3, 164.4.

Sagatavots informatīvais
ziņojums par Nacionālās
identitātes, pilsoniskās
sabiedrības un integrācijas
politikas pamatnostādņu
īstenošanas plānu 2019.–
2020.gadam, ziņojums iesniegts
MK.

Informācija par izpildi

7.3.

Nacionālās identitātes pilsoniskās
sabiedrības un integrācijas
politikas pamatnostādņu
īstenošanas uzraudzības padomes
nolikuma aktualizēšana

01.07.2021.

7.4.

Nodrošināta līdzdalība Imigrācijas
likuma un tam atbilstošo tiesību
aktu izstrādē.

31.12.2021.

Valsts sekretāra
vietnieka starptautisko
lietu, integrācijas un
mediju jautājumos p.i.
S.Laizāne, Sabiedrības
integrācijas
departaments/
J.Šaicāne,
A.Kleinberga, I.ArndteKokare; Juridiskā
nodaļa/ I.Duļķe
Valsts sekretāra
vietnieka starptautisko
lietu, integrācijas un
mediju jautājumos p.i.
S.Laizāne, Sabiedrības
integrācijas
departaments/
J.Šaicāne,
A.Kleinberga, I.Jekele;
Juridiskā nodaļa/
I.Duļķe

VD 164
VRP 164.1, 164.2,
164.3, 164.4.

Izstrādāta jauna Padomes
nolikuma redakcija, salāgojot to
ar Saliedētas un pilsoniski
aktīvas sabiedrības attīstības
pamatnostādnēm 2021.–
2023.gadam.

VD 159

Sniegta nepieciešamā
informācija Imigrācijas likuma
un tam atbilstošo tiesību aktu
izstrādei, sniegti atzinumi.

Kultūras ministrijas 8. Mērķis
8. Īstenot Diasporas likumā noteiktos rīcības virzienus un atbalsta pasākumus diasporas politikai, nodrošinot pastāvīgu valsts ilgtermiņa finansējumu, lai stiprinātu
diasporas saikni ar Latviju un saglabātu latviešu valodu un kultūru nākamajām paaudzēm.
Nr. p. k.

8.1.

Mērķis vai uzdevums

Nodrošināt ikgadēju, no valsts
budžeta bāzes nepieciešamajā
apmērā finansētu, atbalstu
latviskajai dzīvesziņai diasporā,
īstenojot tradīciju pēctecības un
paaudžu sadarbības programmas,
kurās iesaistīti Latvijā un ārvalstīs
dzīvojošie tautieši.

Izpildes termiņš,
laikposms

30.12.2021.

Atbildīgā struktūrvienība,
atbildīgā (-ās) persona (as)

Sabiedrības integrācijas
departaments/
G.Robežniece;
Juridiskā nodaļa/
I.Duļķe, LNKC; LNB
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Attīstības plānošanas
dokumentu atsauce

VD 165
VRP 165.3
NAP 396; 406
Plāns darbam ar
diasporu 2021.2023.gadam (1.1.8.,
1.2.1.1.-1.2.1.4.,

Sagaidāmais rezultāts

1) Nodrošinātas zināšanas par
latvisko kultūru un
tradīcijām, veicināta
paaudžu sadarbība un
zināšanu pēctecība diasporā,
tai skaitā kustību 3x3 un 2x2
atbalsts;
2) Nodrošināta Dziesmu un

Informācija par izpildi

1.2.2.1.-1.2.2.4.,
1.2.3.1.-1.2.3.3.,
2.2.1. un 2.3.2.
pasākums)

8.2.

Izstrādāt priekšlikumus diasporai
aktuālo jautājumu risināšanai –
diasporas arhīvi un diasporas
mediji

31.10.2021.

Sabiedrības integrācijas
departaments/
J.Šaicāne,
G.Robežniece

8.3.

Sagatavot konkursus par
līdzdarbības līgumu slēgšanu par
diasporas atbalsta pasākumu
īstenošanu 2022.–2024.gada

30.12.2021.

Sabiedrības integrācijas
departaments/
J.Šaicāne,
G.Robežniece
18

Plāns darbam ar
diasporu 2021.–
2023.gadam
(1.2.3.1,
2.3.2.pasākums)
VD 165
VRP 165.3
NAP 396; 406

deju svētku tradīcijas
saglabāšana un attīstība
ārpus Latvijas teritorijas un
profesionālās mākslas
pieejamība ārvalstīs
dzīvojošiem tautiešiem;
3) Nodrošināts atbalsts
diasporas pašdarbības
kopām;
4) Īstenotas lasīšanas
veicināšanas programmas
"Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija" aktivitātes diasporas
mītnes zemēs;
5) Nodrošināts atbalsts
diasporas mākslas
saglabāšanai un
eksponēšanai Latvijā;
6) Nodrošināts atbalsts
diasporas arhīvu jautājumu
attīstībai un diasporas
izceļošanas vēstures
apzināšanai;
7) Nodrošināts atbalsts
diasporas NVO veiktspējas
stiprināšanai;
8) Nodrošināts atbalsts
diasporas un Latvijas bērnu
kopējām nometnēm.
Sagatavoti priekšlikumi par
jautājumu turpmāku attīstību
ministrijā

Sagatavota konkursu
dokumentācija, konkursi
izsludināti, izvērtēti pieteikumi
un noslēgti līgumi ar

periodā

8.4.

Nodrošināt diasporas kultūras
mantojuma saglabāšanu, izpēti un
pieejamību.

30.10.2021.

Plāns darbam ar
diasporu 2021.–
2023.gadam
(1.2.1.1.-1.2.1.3.,
1.2.1.5., 1.2.1.6.,
1.2.2.1., 1.2.2.3.,
1.2.3.2. un
1.2.3.3.pasākums)
VD 165
VRP 165.2
NAP 406

KM (LNB)

izvēlētajiem izpildītājiem

Katru gadu tiek īstenots vismaz
viens projekts diasporas kultūras
mantojuma apzināšanai, izpētei
un saglabāšanai nākamajām
paaudzēm.

Kultūras ministrijas 9. Mērķis
9. Stiprināt nacionālo mediju telpu un nodrošināt valsts atbalstu daudzveidīga, kvalitatīva mediju satura veidošanai latviešu valodā. Īstenot sabiedrisko mediju
pakāpenisku iziešanu no reklāmas tirgus.
Nr. p. k.

9.1.

Mērķis vai uzdevums

Nodrošināt valsts pārvaldes
uzdevuma – kultūras
daudzpusīgas atspoguļošanas
nodrošināšana iknedēļas
drukātajos un/vai interneta
medijos – īstenošanu.

Izpildes termiņš,
laikposms

15.03.2021.

Atbildīgā struktūrvienība,
atbildīgā (-ās) persona (as)

Nozaru politikas
nodaļa/ L.Buševica;
Juridiskā nodaļa/
I.Duļķe

Attīstības plānošanas
dokumentu atsauce

NAP 397; 410
Reglaments 5.1.,
5.6.

Sagaidāmais rezultāts

Informācija par izpildi

Izvērtētas atskaites par
līgumorganizāciju sasniegtajiem
rezultātiem kultūras
daudzpusīgas atspoguļošanas
nodrošināšanai iknedēļas
drukātajos un/vai interneta
medijos 2020. gadā. Noslēgti
līdzdarbības līgumi 2021.–
2023.gadam.

Kultūras ministrijas 10. Mērķis
10. Nodrošināt Latvijas informācijas telpas aizsardzības pasākumus. Izveidot vienotu un efektīvu mediju monitoringa sistēmu un kopregulācijas mehānismu, tostarp
medijpratību, cīņai ar dezinformāciju, propagandu un nelegālu saturu.
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Nr. p. k.

Mērķis vai uzdevums

Izpildes termiņš,
laikposms

10.1.

Izstrādāt priekšlikumus
informācijas telpas jautājumu
risināšanai.

30.06.2021.

10.2.

Nodrošināt Latvijas interešu
iestrādi un pārstāvniecību Baltijas,
Eiropas un citās starptautiskās
platformās, kas saistītas ar
informatīvās vides jautājumiem.
Transponēt ES direktīvu 2019/882
par produktu un pakalpojumu
piekļūstamības prasībām.

31.12.2021.

10.3.

30.06.2021.

Atbildīgā struktūrvienība,
atbildīgā (-ās) persona (as)

Attīstības plānošanas
dokumentu atsauce

Sagaidāmais rezultāts

Sabiedrības integrācijas
departaments / IVIN A.Mellakauls,
G.Robežniece
Sabiedrības integrācijas
departaments/ IVIN –
A.Mellakauls,
P.Feldmane

VRP 167.1
IVIN Reglaments
5.1, 6.1.

Sadarbībā ar citām
ieinteresētajām pusēm
sagatavots konceptuāls ziņojums

VRP 167
NDK 4.5,
Reglaments 6.8,
6.9, 6.11.

Kvalitatīvi un atbilstoši
noteiktajiem mērķiem
nodrošināta KM iesaiste un
koordinēta informācijas aprite.

(Vadošā LM)
IVIN, MPN, Nozaru
politikas nodaļa,
Autortiesību nodaļa,
NEPLP

VRP 114.4

Ja nepieciešams, izstrādāti
normatīvo aktu grozījumu
projekti.

Informācija par izpildi

2. Pēc Kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2021.–2027.gadam
Kultūras ministrijas 11. Mērķis
11. Kultūras resursu pieejamība (Nodrošināt kultūras pakalpojumu un resursu pieejamību sabiedrībai).
Izpildes termiņš,
laikposms

Atbildīgā struktūrvienība,
atbildīgā (-ās) persona (as)

Nr. p. k.

Mērķis vai uzdevums

11.1.

Koordinēt darbu ar Eiropas
kultūras galvaspilsētas atlasi KM
kompetences ietvaros

31.12.2021.

KM, Kultūrpolitikas
departaments/ S.Branta

11.2.

Nodrošināt kultūras pieejamību ar
VKKF mērķprogrammu atbalstu,
tai skaitā reģionos un dažādām
mērķgrupām (tai skaitā cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām).

31.12.2021.

KM (VKKF),
Kultūrpolitikas
departaments/ L.Turlaja
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Attīstības plānošanas
dokumentu atsauce

Sagaidāmais rezultāts

Organizēta Eiropas kultūras
galvaspilsētas
nosaukuma
piešķiršanas priekšatlase; dalībai
atlasē virzīts noteikts pilsētu
skaits.
Sagatavoti un iesniegti MK
pieprasījumi
līdzekļiem
no
neparedzētiem
gadījumiem
Covid-19 krīzes mazināšanai
kultūras nozarē, nodrošinot
kultūras pieejamību.

Informācija par izpildi

Kultūras ministrijas 12. Mērķis
12. Sabiedrības līdzdalība kultūras procesos (Nodrošināt sabiedrības līdzdalības iespējas kultūras procesos).
Nr. p. k.

Mērķis vai uzdevums

12.1.

Uzsākt Latviešu vēsturisko zemju
un
kultūrvēsturisko
kopienu
dzīves telpas ilgtspējīgas attīstības
plāna izstrādi

Izpildes termiņš,
laikposms

31.12.2021.

Atbildīgā struktūrvienība,
atbildīgā (-ās) persona (as)

Attīstības plānošanas
dokumentu atsauce

Sagaidāmais rezultāts

Informācija par izpildi

Pēc Latviešu vēsturisko zemju
likuma pieņemšanas Saeimā
uzsākta Latviešu vēsturisko
zemju
un
kultūrvēsturisko
kopienu
dzīves
telpas
ilgtspējīgas attīstības plāna
sagatavošana.

KM
(LNKC),
Kultūrpolitikas
departaments/ S.Branta

Kultūras ministrijas 13. Mērķis
13. Kultūras procesu attīstība (Nodrošināt nozaru ilgtspēju un attīstību).

Nr. p. k.

Mērķis vai uzdevums

Izpildes termiņš,
laikposms

Atbildīgā struktūrvienība,
atbildīgā (-ās) persona (as)

Attīstības
plānošanas
dokumentu atsauce

13.1
13.1.1.

Radīt priekšnosacījumus daudzveidīgai profesionālās mākslas jaunrades attīstībai.
Izstrādāt nozaru stratēģijas
30.12.2021.
Nozaru politikas nodaļa/ Reglaments 5.3.
literatūras un grāmatniecības,
I.Treija, L.Buševica,
vizuālās mākslas, teātra, dejas,
I.Krūmiņa, A.Rutkēviča;
mūzikas nozarēs.
E.Kalnakārkle

13.1.2.

Lai nodrošinātu profesionālās
mākslas pakalpojumu
daudzveidību un pieejamību, kā
arī profesionālās mākslas
institūciju iesaisti kultūrpolitikas
īstenošanā:
1) izstrādāt un noslēgt
līdzdarbības līgumus ar

15.03.2021.

Nozaru politikas nodaļa/
I.Treija, E.Kalnakārkle,
A.Rutkēviča;
Juridiskā nodaļa/
I.Duļķe

NAP 356; 370
Reglaments 5.1.,
5.8., 5.9., 5.10.

Sagaidāmais rezultāts

Sadarbībā ar Kultūras
ministrijas konsultatīvajām
padomēm, nozaru organizāciju
pārstāvjiem un ekspertiem
izstrādātas nozaru stratēģijas
2020.–2027.gadam.
Noslēgti līdzdarbības un
finansēšanas līgumi ar teātriem,
koncertorganizācijām, Rīgas
Cirku un LNOB;
sagatavots sasniegto rezultatīvo
rādītāju apkopojums;
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Informācija par izpildi

13.1.3.

valsts dibinātajiem teātriem
un koncertorganizācijām;
2) izstrādāt un noslēgt
finansēšanas līgumus ar
valsts dibinātajiem teātriem
un koncertorganizācijām;
3) veikt teātru un
koncertorganizāciju
sasniegto rezultatīvo rādītāju
izvērtējumu un apkopojumu;
4) pārskatīt nacionālas nozīmes
reģionālo profesionālo teātru
(t.sk. Liepājas teātra)
pārvaldības un finansēšanas
modeli
Lai veicinātu Latvijas
profesionālās literārās
rakstniecības attīstību, kā arī
literārās rezidences darbību:
1) pamatojoties uz noslēgto
līdzdarbības līgumu ar
biedrību „Latvijas
Rakstnieku savienība” par
atsevišķu valsts pārvaldes
uzdevumu veikšanu
2) Latvijas profesionālās
literārās rakstniecības
tradīcijas apguves
nodrošināšanai un attīstībai,
noslēgt finansēšanas līgumu;
3) izstrādāt un noslēgt
līdzdarbības un finansēšanas
līgumu ar SIA
„Starptautiskā Rakstnieku
un tulkotāju māja”;
4) veikt iepriekšējā perioda
uzdevumu izpildes
izvērtējumu.

izstrādāts dienesta ziņojums par
iespējamo nacionālas nozīmes
reģionālo profesionālo teātru
pārvaldības un finansēšanas
modeļa maiņu.

30.12.2021.

Nozaru politikas nodaļa/
L.Buševica;
Juridiskā nodaļa/
I.Duļķe
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NAP 356; 370
Reglaments 5.1.,
5.14.

Izvērtēti sasniegtie rezultatīvie
rādītāji, noslēgts līdzdarbības
līgums ar SIA „Starptautiskā
Rakstnieku un tulkotāju māja”;
noslēgti finansēšanas līgumi ar
biedrību „Latvijas Rakstnieku
savienība”, SIA „Starptautiskā
Rakstnieku un tulkotāju māja”.

13.1.4.

13.1.5.

13.1.6.

13.2
13.2.1.

13.3

Lai nodrošinātu vizuālās
30.12.2021.
Nozaru politikas nodaļa/
mākslas izstāžu, izglītības
I.Treija, I.Krūmiņa;
programmu īstenošanu, un
Juridiskā nodaļa/
informācijas uzkrāšanu, veicinot
I.Duļķe
nozares attīstību un vizuālās
mākslas pieejamību sabiedrībai,
noslēgt līdzdarbības līgumus ar
vizuālās mākslas nozares NVO.
Nodrošināt atbalstu un
30.12.2021.
Nozaru politikas nodaļa/
pārraudzību profesionālās
I.Treija, L.Buševica,
mākslas nozaru kvalitātes
E.Kalnakārkle,
izvērtējumam (Latvijas
A.Rutkēviča;
Literatūras gada balvas,
Juridiskā nodaļa/
Starptautiskās Jāņa Baltvilkas
I.Duļķe
balvas bērnu literatūrā un
ilustrācijā, grāmatu mākslas
balvas „Zelta ābele”, Spēlmaņu
nakts, Lielās mūzikas balvas un
Latvijas dejas balvas žūriju
darba nodrošinājums un
apbalvošanas ceremoniju
norise).
Nodrošināt kandidātu
30.11.2021.
Nozaru politikas nodaļa/
apzināšanu un pieteikšanu
L.Buševica,
Ministru kabineta balvai, Valsts
E.Kalnakārkle,
kultūrkapitāla mūža stipendijām,
I.Krūmiņa, A.Rutkēviča
Kultūras ministrijas Atzinības
rakstiem u.c. nacionāla un
starptautiska mēroga
apbalvojumiem profesionālās
mākslas nozarēs.
Veikt ieguldījumus kultūras infrastruktūras attīstībā.
Realizēt Latvijas Nacionālās
31.12.2021.
LNB, KM
bibliotēkas infrastruktūras 3. un
4. kārtas
Sniegt atbalstu kultūras NVO sektora darbībai.
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NAP 356; 370
Reglaments 5.1.,
5.14.

Veikts iepriekšējā perioda
sasniegto rezultātu izvērtējums;
konkursa rezultātā noslēgti
līdzdarbības līgumi ar vizuālās
mākslas nozares NVO.

NAP 382
Reglaments 5.1.,
5.6.

Veikta sasniegto rezultatīvo
rādītāju izvērtēšana; saskaņā ar
noslēgtajiem līdzdarbības
līgumiem piešķirts finansējums
mūzikas un literatūras nozares
kapitālsabiedrībām, kā arī ar
grāmatniecības, teātra un dejas
nozares NVO.

Reglaments 5.1.,
5.10.

Nodrošināti labvēlīgi apstākļi
kultūras jomā strādājošo darba
novērtējumam un izcilības
veicināšanai.

NAP 380

Virzīt procesu:
1) LNB apakšzemes stāvvietas
izbūvei;
2) papīra restaurācijas centra un
tā aprīkojuma realizācijai.

13.3.1.

Nodrošināt valsts budžeta
01.01.2021.līdzfinansējuma konkursa norisi 30.06.2021.
ES programmu „Radošā Eiropa”
un „Eiropa pilsoņiem” projektu
konkursos atbalstītajiem Latvijas
kultūras organizāciju un
institūciju projektiem

ES kultūras
kontaktpunkta nodaļa/
A.Lukins, Z.Bitere;

13.3.2.

Nodrošināt regulāru KM
31.12.2021.
sadarbību ar sociālajiem
partneriem – Kultūras aliansi,
Nacionālo kultūras padomi,
Latvijas Kultūras darbinieku
arodbiedrības federāciju un
profesionālās mākslas nozaru
(mūzika, deja, teātris, vizuālā
māksla, literatūra un
grāmatniecība) padomēm
kultūrpolitikas veidošanā.
Izstrādāt un ieviest risinājumu
01.07.2021.
pašnodarbināto personu nodokļu
sloga pieauguma
kompensējošajiem
mehānismiem kultūras nozarē,
t.sk. izstrādāt nepieciešamos
grozījumus “Radošo personu
statusa un profesionālo radošo
organizāciju likumā”.
Stiprināt kultūras eksportspēju.
Nodrošināt Latvijas
30.12.2021.
grāmatniecības un literatūras
eksporta procesus.

Kultūrpolitikas
departaments/ L.Turlaja;
Nozaru politikas nodaļa

Regulāri nodrošinātas KM un
sociālo partneru sanāksmes.

Kultūrpolitikas
departaments/ L.Turlaja

Izstrādāts kompensējošā
mehānisma risinājums,
sagatavoti nepieciešamie likuma
grozījumi.

13.3.3.

13.4
13.4.1.

Eiropas
Savienības
kultūras
kontaktpunkta
nodaļas
reglaments
(Reglaments
5.23., 5.24.)

Nozaru politikas nodaļa/
L.Buševica
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NAP 384
VD 158
VRP 158.2

Izstrādāts konkursa nolikums,
nodrošināta projektu atlase un
finansējuma līgumu noslēgšana.

Nodrošināt 60 Latvijas
literatūras autordarbu tulkojumu
(gadā vidēji 20) izdošanas
tiesību pārdošanu ārvalstu
apgādiem; sagatavot un
nodrošināt Latvijas dalību 4
starptautiskos grāmatu tirgos
ārvalstīs un Londonas dizaina
biennālē.

13.4.2.

13.4.3.

13.4.4.

13.4.5.

13.5
13.5.1.

Lai nodrošinātu vizuālās
30.12.2021.
Nozaru politikas nodaļa/
mākslas starptautisko projektu
I.Treija, I.Krūmiņa;
īstenošanu, veicinot nozares
Juridiskā nodaļa/
attīstību un eksportspēju:
I.Duļķe, I.Jasinska
1) noslēgt līdzdarbības līgumus
ar vizuālās mākslas nozares
NVO;
2) koordinēt un nodrošināt
Latvijas dalības
sagatavošanu Latvijas dalību
59.Starptautiskajā Venēcijas
mākslas biennālē 2022.gadā.
Lai sekmētu kultūras
01.04.2021.
Nozaru politikas nodaļa/
diplomātijas attīstību un
I.Treija, E.Kalnakārkle,
nodrošinātu Latvijas kultūras
A.Rutkēviča;
līdzdalību starptautiskajos
Juridiskā nodaļa/
kultūras procesos un sadarbības
I.Duļķe
tīklos, vienlaikus veicinot
skatuves mākslas attīstību un
izcilību, noslēgt finansēšanas
līgumus ar mūzikas un teātra
nozares NVO.
Lai nodrošinātu Latvijas
30.12.2021.
Nozaru politikas nodaļa/
mākslinieku mobilitāti,
I.Krūmiņa;
sagatavot un organizēt konkursu
Juridiskā nodaļa/
par iespējām pretendēt uz
I.Jasinska
Radošo darbnīcu Cité
Internationale des Arts Parīzē.
Nodrošināt Izcilības balvas
15.12.2021.
Nozaru politikas nodaļa/
kultūrā par izciliem
I.Treija, E.Kalnakārkle
starptautiskiem sasniegumiem
piešķiršanas un pasniegšanas
norisi.
Nodrošināt kultūras mantojuma saglabāšanu un izmantošanu.
Izstrādāt nozaru stratēģijas
31.12.2021.
ABM
arhīvu, bibliotēku, muzeju un
nodaļa/L.Dimante,
kultūras pieminekļu aizsardzības
L.Langenfelde,
nozarēs.
D.Ratniece, A.Kaurāte,
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NAP 384
Reglaments 5.1.,
5.14.

Veikts iepriekšējā perioda
sasniegto rezultātu izvērtējums;
konkursa rezultātā noslēgti
līdzdarbības līgumi ar vizuālās
mākslas nozares NVO.
Nodrošināta konkursa procedūra
par Latvijas ekspozīcijas izveidi
un nodrošināšanu 59.
Starptautiskajā Venēcijas
mākslas biennālē.

NAP 384
Reglaments 5.1.,
5.14.

Veikta sasniegto rezultatīvo
rādītāju izvērtēšana; saskaņā ar
noslēgtajiem līdzdarbības
līgumiem piešķirts finansējums
mūzikas un teātra nozares NVO.

NAP 382
Reglaments 5.1.,
5.12.

Nodrošināta konkursa norise un
sadarbības koordinēšana.

NAP 382; 384
Reglaments 5.1.,
5.6.

Atbilstoši Izcilības balvas
kultūrā nolikumam nodrošināta
balvu piešķiršana un
pasniegšana.

Reglaments 5.2.,
6.2.,7.2.

Sadarbībā ar KM nozaru
padomēm un ekspertiem
izstrādātas nozaru stratēģijas
2021.-2027.gadam.

13.5.2.

13.5.3.

13.5.4.

13.5.5.

13.5.6.

Koordinēt KM pakļautības
muzeju atbalsta programmu,
piešķirot finansējumu Nacionālā
muzeju krājuma papildināšanai
ar iepirkumiem un muzejos
uzkrātā kultūrvēsturiskā
mantojuma pieejamības
sekmēšana ar izstādēm un
ekspozīcijām
Veikt grozījumus MK
13.11.2018. noteikumos Nr.690
„Noteikumi par personas darba
vai dienesta gaitu un izglītību
apliecinošiem dokumentiem,
kuriem ir arhīviska vērtība, un to
glabāšanas termiņiem”.
Sagatavot grozījumus MK
03.05.2011. noteikumos Nr.337
„Privātu arhīvu akreditācijas
kārtība”.
Sagatavot grozījumus MK
06.11.2012. noteikumos Nr.748
„Dokumentu un arhīvu
pārvaldības noteikumi”, MK
06.11.2012. noteikumos Nr.749
„Kārtība, kādā nodod
dokumentus pastāvīgā valsts
glabāšanā Latvijas Nacionālajā
arhīvā”
Sagatavot grozījumus MK
17.09.2013. noteikumos Nr.857
„Latvijas Nacionālā arhīva
publisko maksas pakalpojumu
cenrādis” un MK 18.12.2012.
noteikumos Nr.887 „Noteikumi
par valsts nodevu par Latvijas
Nacionālā arhīva sociāli

01.04.2021.

NKMP
ABM nodaļa/L.Dimante

Reglaments 8.16.

Nacionālais muzeju krājums
papildināts ar unikāliem
muzejiskiem priekšmetiem,
sekmēta muzeju komunikācijas
funkcijas īstenošana, izveidojot
jaunas ekspozīcijas, izstādes,
muzejpedagoģiskās
programmas.

01.06.2021.

ABM nodaļa/L.Dimante

Reglaments 10.2.

Grozījumi pieņemti MK.

20.12.2021.

ABM nodaļa/L.Dimante

Reglaments10.2.

Sagatavoti grozījumi MK
noteikumos izsludināšanai VSS.

20.12.2021.

ABM nodaļa/L.Dimante

Reglaments 10.2.

Sagatavoti grozījumi MK
noteikumos izsludināšanai VSS.

20.12.2021.

ABM nodaļa/L.Dimante

Reglaments 10.2.

Sagatavoti grozījumi MK
noteikumos izsludināšanai VSS.
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13.5.7.

13.5.8.
13.5.9.
13.5.10.
13.5.11.

13.5.12.
13.5.13.

13.5.14.

13.5.15.

13.5.16.

13.5.17.

tiesiskās izziņas sagatavošanu
un izsniegšanu”.
Izstrādāt grozījumus Bibliotēku
likumā. (ATR un
Krimināllikumā noteiktais)
Izstrādāt grozījumus Muzeju
likumā.
Izstrādāt grozījumus Kultūras
institūciju likumā.
Izstrādāt grozījumus Uzņēmumu
ienākuma nodokļa likumā.
Koordinēt starptautisko projektu
„Muzeju nakts”.

20.12.2021.

ABM nodaļa/V.Bērziņa

Reglaments 9.2

Likumprojekti pieņemti MK.

20.12.2021.

ABM nodaļa/D.Ratniece

Reglaments 8.3

Likums pieņemts Saeimā.

20.12.2021.

ABM nodaļa/D.Ratniece

Reglaments 8.3

Likums pieņemts Saeimā.

20.12.2021.

ABM nodaļa/D.Ratniece

Reglaments 8.3

Likums pieņemts Saeimā.

18.05.2021.

ABM nodaļa/A.Kaurāte

Reglaments 8.16.

Bukleta „Muzeju ceļvedis”
informācijas sagatavošana
Izstrādāt un noslēgt līdzdarbības
līgumu ar NVO par atsevišķu
valsts pārvaldes uzdevumu
veikšanu Latvijas līdzdalības
nodrošināšanai starptautiskajā
muzeju darbinieku
tālākizglītības programmā
„Baltijas Muzeoloģijas vasaras
skola”.
Nodrošināt muzeju pakalpojumu
kvalitātes monitoringu,
organizējot muzeju akreditāciju.
Organizēt Nacionālā muzeju
krājuma pārbaudes.

01.05.2021.

ABM nodaļa/A.Kaurāte

Reglaments 8.14.

01.08.2021.

ABM nodaļa/ J.Šakare;
Juridiskā nodaļa/
I.Duļķe

Reglaments 8.16.

Nodrošināta projekta
koordinēšana Rīgas un Latvijas
reģionu muzejos.
Buklets „Muzeju ceļvedis”
sagatavots maketēšanai
Noslēgts līdzdarbības līgums par
atbalstu Baltijas Muzeoloģijas
vasaras skolas organizēšanai
2021.gadā.

31.12.2021.

ABM
nodaļa/D.Ratniece;
G.Dreiblate
ABM
nodaļa/G.Dreiblate

Reglaments 8.1.

Ar Muzeju likuma grozījumiem
saistīto normatīvo aktu
aktualizēšana
Sniegt atbalstu Rundāles pils
muzejam pārejā uz jauno
juridisko statusu.

31.12.2021.

ABM
nodaļa/D.Ratniece;

Reglaments 8.3.

31.12.2021.

ABM
nodaļa/L.Dimante;
D.Ratniece

Reglaments 8.12.

31.12.2021.

Reglaments 8.8.
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Sagatavoti atzinumi par 18
muzeju atbilstību akreditācijas
prasībām.
Sagatavoti 5 atzinumi par
Nacionālā muzeja krājuma
stāvokli.
Sagatavoti grozījumi MK
noteikumos un iesniegti VSS.
Izstrādāts administratīvais
mehānisms un sniegts atbalsts
Rundāles muzejam.

13.5.18.

13.5.19.

13.5.20.

13.5.21.

13.5.22.

13.5.23.

13.5.24.

Privāto akreditēto muzeju valsts
finansējuma piešķiršanas
sistēmas izstrāde
Nodrošināt bibliotēku
pakalpojumu kvalitātes
monitoringu, organizējot
bibliotēku akreditāciju.
Konceptuālā ziņojuma par
bibliotēku nozares politikas
īstenošanas pilnveides
pasākumiem, pārskatot
bibliotēku pakalpojumu
nodrošināšanā iesaistīto KM
padotības iestāžu funkcijas un
uzdevumus, iesniegšana
izskatīšanai MK.

31.12.2021.

ABM nodaļa/D.Ratniece

Reglaments 8.12.

Izstrādāti priekšlikumi sistēmas
izveidei.

31.12.2021.

ABM nodaļa/V.Bērziņa

Reglaments 9.5.

Nodrošināta 125 bibliotēku
akreditācija.

01.07.2021.

Reglaments 9.2.

MK iesniegts konceptuālais
ziņojums par bibliotēku nozares
politikas īstenošanas pilnveides
pasākumiem.

Sadarbība ar iesaistītajām pusēm
Latvijas nomināciju Pasaules
mantojuma sarakstam
izvērtēšanas procesā
Darbs atklātās koordinācijas
metodes (AKM) ES dalībvalstu
ekspertu darba grupā par
ilgtspējīgas attīstības kultūras
dimensiju
Stiprināt sabiedrības izpratni par
transporta mantojumu un
kultūras mantojuma pieejamību

31.12.2021.

Valsts sekretāra
vietniece attīstības un
finanšu jautājumos
B.Zakevica; Valsts
sekretāra vietnieks
kultūrpolitikas
jautājumos U.Zariņš;
Budžeta nodaļa/
B.Krišjāne, A.Dumpe;
ABM
nodaļa/L.Langenfelde
ABM nodaļa/A.Kaurāte

Reglaments 11.3.

Sagatavoti Latvijas nominācijas
izvērtēšanai nepieciešamie
dokumenti.

31.12.2021.

ABM nodaļa/A.Kaurāte

Reglaments 11.3.

Dalība AKM ES dalībvalstu
darba grupā, nepieciešamo
dokumentu sagatavošana.

31.12.2021.

NKMP, ABM
nodaļa/A.Kaurāte

Mazināt kultūras priekšmetu
nelikumīgu apriti Latvijā

31.12.2021.

NKMP, ABM
nodaļa/A.Kaurāte

24.06.1995.
UNIDROIT
Konvencija par
zagtajiem vai
nelikumīgi
izvestajiem
kultūras
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Sarīkot transporta tēmai veltītas
Eiropas Kultūras mantojuma
dienas, publicēt objektu
katalogu un runu krājumu.
Stiprināta sadarbība starp
uzraugošo institūciju – NKMP
un citām iesaistītajām pusēm –
tiesībsargājošajām institūcijām,
mākslas un antikvāro
priekšmetu tirgus dalībniekiem
un sabiedrību kopumā.

13.5.25.

Virzīt apstiprināšanai MK
normatīvos aktus saistībā ar
17.05.2018. Grozījumiem
likumā Par kultūras pieminekļu
aizsardzību.

31.12.2021.

NKMP, KM Juridiskā
nodaļa

13.5.26.

Sniegt atbalstu LNB atbalstu
jauna likuma par Latvijas
Nacionālo bibliotēku izstrādē

31.12.2021.

LNB, KM

13.5.27.

2025.gadu noteikt par Grāmatas
un lasīšanas gadu

31.12.2021.

LNB, KM

priekšmetiem,
14.11.1970.
UNESCO
Konvencija par
kultūras
priekšmetu
nelikumīgas
ievešanas,
izvešanas un
īpašumtiesību
maiņas
aizliegšanu un
novēršanu
Likuma Par
kultūras
pieminekļu
aizsardzību
pārejas noteikumu
6. un 7.punkts

NAP 367
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MK apstiprināti MK noteikumi,
kas apvieno MK 26.08.2003.
noteikumus Nr.474 „Noteikumi
par kultūras pieminekļu uzskaiti,
aizsardzību, izmantošanu,
restaurāciju un vidi degradējoša
objekta statusa piešķiršanu” un
MK 26.08.2003. noteikumu
Nr.473 „Kārtība, kādā kultūras
pieminekļi iekļaujami valsts
aizsargājamo kultūras
pieminekļu sarakstā un
izslēdzami no valsts
aizsargājamo kultūras
pieminekļu saraksta”.
Veikta priekšizpēte par
vajadzībām jaunajā likumā, lai
LNB varētu realizēt savu
attīstību atbilstoši tendencēm
pasaulē un starptautiskiem
principiem
- izveidots koncepts galvenajām
nostādnēm jaunajā likumā.
Virzīt iniciatīvu 2025.gadu
noteikt par Grāmatas un

lasīšanas gadu
Veicināt starpinstitucionālas
darba grupas izveidošanu un
vienoties par kopējo konceptu.
13.6
13.6.1.

Veicināt radošo industriju attīstību.
Izstrādāt nozaru stratēģijas
31.12.2021.
arhitektūras, dizaina, populārās
mūzikas un pasākumu nozarēs.

13.6.2.

Īstenot uzsākto starpvalstu
sadarbību radošo industriju jomā
ar iesaistītajiem partneriem
(sadarbība ar RII, LIAA, LKA,
Dānijas kultūras institūtu, VNĪ).

31.12.2021.

Radošo industriju
nodaļa/ Z.Jaunskunga

13.6.3.

Sadarboties ar dizaina jomas
profesionāļiem, koordinējot un
uzraugot Latvijas Dizaina gada
balvas procesa norisi 2020.2021. gadu periodā.

31.12.2021.

Radošo industriju
nodaļa/ Z.Jaunskunga,
Dz.Purviņa

13.6.4.

Stiprināt arhitektūras nozares
kapacitāti. Arhitektūras
likumprojekta redakcijas
pilnveidošana un likumprojekta
virzība izskatīšanai MK.
Koordinēt Latvijas ekspozīcijas
pārstāvniecību Venēcijas
biennāles 17.Starptautiskajā
arhitektūras izstādē.
Veidot sadarbību un atbalstu

31.12.2021.

Radošo industriju
nodaļa/ Dz.Purviņa
Juridiskā nodaļa

31.12.2021.

Radošo industriju
nodaļa/ Dz.Purviņa
Juridiskā nodaļa/
I.Jasinska
Radošo industriju

13.6.5.

13.6.6.

31.12.2021.

Radošo industriju
nodaļa/ Z.Jaunskunga,
Dz.Purviņa, I.Ločmele

Sadarbībā ar Kultūras
ministrijas konsultatīvajām
padomēm, nozaru organizāciju
pārstāvjiem un ekspertiem
izstrādātas nozaru stratēģijas
2020.-2027.gadam.
Īstenot starpvalstu sadarbību
radošo industriju jomā,
sadarbojoties un īstenojot
kopīgas aktivitātes ar Dānijas
Kultūras Institūtu, RII un
Dānijas radošo industriju
pārstāvjiem.
Veiksmīga sagatavošanās
Latvijas Dizaina gada balvas
konkursam 2021.gadā, dizaina
profesionāļu un dažādu
sabiedrības grupu informēšanas
un komunikācijas pasākumi,
balvas zīmola stiprināšana un
attīstība (īstenotāji: biedrība
„Latvijas Dizaineru savienība”).
Arhitektūras likumprojekta
redakcija ir pilnveidota,
saskaņota ar iesaistītajām
institūcijām un virzīta
izskatīšanai MK.
Veiksmīga Latvijas ekspozīcijas
pārstāvniecība Venēcijas
biennāles 17.Starptautiskajā
arhitektūras izstādē.
Veidota sadarbība un
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13.6.7.

13.6.8.

13.6.9.

13.6.10.

13.6.11.

dažādām radošo industriju
nozarēm (spēļu industrija,
radošais tūrisms, pasākumu
organizēšana u.c.).
Stiprināt populārās ritmiskās
mūzikas jomas kapacitāti un
veicināt eksportspēju.

nodaļa/ Z.Jaunskunga,
I.Ločmele

konceptuāli noteiktas aktivitātes
nozaru attīstībai /turpmākai
sadarbībai.

31.12.2021.

Radošo industriju
nodaļa/ Z.Jaunskunga,
I.Ločmele

Sagatavot un organizēt valsts
pārvaldes funkciju deleģēšanas
konkursus:
a) vienotas komunikācijas
nodrošināšana par radošajām
industrijām;
b) Latvijas dizaina gada balva;
c) valsts pārvaldes uzdevumu
veikšanai dizaina jomā.
Pārstāvēt Latviju starptautiskos
kultūras un radošo industriju
projektos un organizācijās.

31.12.2021.

Radošo industriju
nodaļa/ Z.Jaunskunga,
Dz.Purviņa
Juridiskā nodaļa/
I.Duļķe

Atbalsts mūzikas gada balvai
„Zelta mikrofons”; dalība
VKKF mērķprogrammas
„Populārās mūzikas eksports”
izvērtēšanas komisijā.
Koordinēta deleģējuma līguma
izpilde, lai veicinātu populārās
mūzikas attīstību un eksportu.
Konkursu dokumentācijas
izstrāde. Konkursu procedūru
organizēšana, pretendentu
izvērtēšana. Līgumu noslēgšana.
Līguma nosacījumu izpildes
uzraudzība.

31.12.2021.

Radošo industriju
nodaļa/ Z.Jaunskunga,
I.Ločmele, Dz.Purviņa

Izstrādāt un pieņemt
likumprojektu „Uzņemošās
valsts līgums starp Latvijas
Republikas valdību un Ziemeļu
Dimensijas Kultūras partnerības
Sekretariātu”.
Turpināt pilnveidot radošo
industriju statistiku.

30.06.2021.

Radošo industriju
nodaļa/ Z.Jaunskunga
Juridiskā nodaļa/
A.Šakina

31.12.2021.

Kultūrpolitikas
departaments/
E.Spurdziņa
Radošo industriju
nodaļa/ I.Ločmele

Reglaments 5.2.
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Dalība Ziemeļu dimensijas
Kultūras partnerības Vadības
komitejā un projektos.
Saturiskā iesaiste Interreg
Europe projektos: UrbCultural
Planning, CreHub u.c.
Likumprojekts „Uzņemošās
valsts līgums starp Latvijas
Republikas valdību un Ziemeļu
Dimensijas Kultūras partnerības
Sekretariātu” ir pieņemts
Saeimā.
Pilnveidota radošo industriju
nozares statistikas uzkrāšana,
nodrošināta radošo industriju un
to saistīto nozaru statistikas
rādītāju publicēšana.

Kultūras ministrijas 14. Mērķis
14. Kultūrizglītība (Nodrošināt kultūras talantu ataudzi un nozarē strādājošo attīstības iespējas).

Nr. p. k.

Mērķis vai uzdevums

Izpildes termiņš,
laikposms

Atbildīgā struktūrvienība,
atbildīgā (-ās) persona (as)

Attīstības plānošanas
dokumentu atsauce

14.1
14.1.1.

Stiprināt profesionālās ievirzes izglītību un interešu izglītību.
Turpināt pilnveidot
31.12.2021.
Kultūrpolitikas
kultūrizglītības jomas statistiku
departaments/
A.Upmale

14.2
14.2.1.

Nodrošināt profesionālās pilnveides un kvalifikācijas iespējas kultūras nozarē strādājošajiem.
Nodrošināt tālākizglītības un
31.12.2021.
Kultūrpolitikas
profesionālās pilnveides iespējas
departaments; LNB
kultūras nozaru (kultūras centru,
bibliotēku, muzeju, un arhīvu)
darbiniekiem.

Reglaments 5.2.

32

Sagaidāmais rezultāts

Pilnveidota kultūrizglītības
jomas statistikas uzkrāšana un
izplatīšana, balstoties Eiropas
Statistikas prakses kodeksa
prasībās.
1) Profesionālās tālākizglītības
programmā „Bibliotēku
zinības” (960h) mācās 10
cilvēki;
2) Profesionālās pilnveides
izglītības programmā
„Informācijas un bibliotēku
zinību pamati” mācās un
programmu absolvē 15
cilvēki
3) Gada laikā ārpus formālās
izglītības sistēmas iegūtu
kompetenču atzīšanu (kārto
valsts kvalifikācijas
eksāmenu) veic 6 grupas,
kopā 90 cilvēki, kuri iegūst
profesionālo kvalifikāciju
„Bibliotekārs”.
4) Pieejams neformālo
izglītības programmu
(tostarp – attālināti)
piedāvājums;
5) Notiek programmas

Informācija par izpildi

„Bibliotēku zinības”
pārveide uz modulāru
profesionālās tālākizglītības
programmu (tostarp –
kvalifikācijas eksāmenu
programmas izstrāde).
Izstrādāta un apstiprināta
nozares kvalifikāciju struktūra.
Izstrādāti un apstiprināti
profesijas „Bibliotekārs” un
profesijas „ Bibliotēku
informācijas speciālists”
standarti.

14.2.2.

Izstrādāt bibliotēku nozares
kvalifikāciju struktūru un
aktualizēt profesijas standartus
profesijai „Bibliotekārs” (4.LKI)
un profesijai „Bibliotēku
informācijas speciālists” (5.LKI)

14.3
14.3.1.

Sniegt ieguldījumu vispārējās izglītības kultūras komponenšu īstenošanā.
Turpināt Latvijas Kultūras kanona 31.12.2021.
LNB, LKA,
projekta attīstība saskaņā ar LNB
Kultūrpolitikas
izstrādāto Latvijas kultūras
departaments/ L.Rūsiņa
kanona attīstības plānu 2019.2021.gadam. Noslēgt
finansēšanas līgumu ar LKA par
ikgadējā kultūras kanona
konkursa vidusskolēniem
organizēšanu, nodrošinot
informāciju par Latvijas kultūras
kanonā esošajām vērtībām
dažādām mērķauditorijām.
Izstrādāt un apstiprināt Latvijas
kultūras kanona attīstības plānu
nākamajam periodam.

31.05.2021

Arhīvu, bibliotēku un
muzeju nodaļa/
L.Langenfelde, LNB,
LKK

Reglaments 4.6.

Nodrošināta kultūras kanona
digitālās platformas attīstība
(vācu) un citi pasākumu
īstenošana saskaņā ar Latvijas
kultūras kanona attīstības plānu
2019.-2021.gadam. Kultūras
kanona paplašināšana
(kultūrvēsturiskās ainavas
iekļaušana kultūras kanonā LNB sadarbībā ar VARAM),
īstenota ar kanonu saistītu
pasākumu norise gan Rīgā, gan
ārpus Rīgas (pasākumi Latvijas
reģionos dažādās norises vietās
un dažādām mērķgrupām
(skolēni, jaunieši, seniori), kā arī
kultūras kanona konkurss
jauniešiem.

3. Pēc Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam
Kultūras ministrijas 15. Mērķis
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15. Nacionālā identitāte un piederība.
Nr. p. k.

15.1
15.1.1.

15.1.2.

15.2
15.2.1.

15.3
15.3.1.

15.3.2.

Mērķis vai uzdevums

Izpildes termiņš,
laikposms

Atbildīgā struktūrvienība,
atbildīgā (-ās) persona (as)

Attīstības plānošanas
dokumentu atsauce

Stiprināt valstiskuma apziņu un piederības sajūtu Latvijai.
Nodrošināt pastāvīgu dialogu ar
31.12.2021.
Sabiedrības integrācijas
sabiedrību par nacionālās
departaments/
identitātes un piederības
J.Šaicāne, A.Kleinberga
jautājumiem

VD 155
Saliedētas un
pilsoniski aktīvas
sabiedrības
pamatnostādnes
2021.-2027.gadam
Nodrošināt atbalstu novadu
31.12.2021.
Sabiedrības integrācijas VD 156
kultūrvēsturiskā mantojuma un
departaments/
Saliedētas un
identitātes saglabāšanai un
J.Šaicāne,
pilsoniski aktīvas
attīstībai.
A.Kleinberga, I.Arndte- sabiedrības
Kokare
pamatnostādnes
2021.-2027.gadam
Veicināt latviešu valodas kā sabiedrību vienojoša pamata nostiprināšanos ikdienas saziņā.
Īstenot latviešu valodas lietošanas 31.12.2021.
Sabiedrības integrācijas VD 159
veicināšanas programmu “Bērnu,
departaments/J.Šaicāne, Saliedētas un
jauniešu un vecāku žūrija".
A.Kleinberga, I.Arndte- pilsoniski aktīvas
Kokare
sabiedrības
pamatnostādnes
2021.-2027.gadam
Veicināt vienojošas sociālās atmiņas izpratnes veidošanos sabiedrībā.
Nodrošināt atbalstu vienojošas
31.12.2021.
Sabiedrības integrācijas Saliedētas un
atceres kultūras attīstībai.
departaments/
pilsoniski aktīvas
J.Šaicāne,
sabiedrības
A.Kleinberga,
pamatnostādnes
D.Kretalovs
2021.-2027.gadam
Izglītojošas programmas par
Latvijas valstiskuma veidošanos
un attīstību Eiropas un pasaules
vēstures kontekstā.

31.12.2021.

Sabiedrības integrācijas
departaments/
J.Šaicāne,
A.Kleinberga, I.Jekele

34

Saliedētas un
pilsoniski aktīvas
sabiedrības
pamatnostādnes
2021.-2027.gadam

Sagaidāmais rezultāts

Organizētas diskusijas visos
plānošanas reģionos.

Noslēgts līgums ar LNKC,
nodrošināts atbalsts līvu, suitu
un latgaļu kultūrvēsturiskās
identitātes stiprināšanai.

Noslēgts līgums ar LNB,
nodrošināta latviešu valodas
lietošanas veicināšanas
programmas „Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija” īstenošana.
Noslēgti līgumi ar pilsoniskās
sabiedrības organizācijām,
īstenoti piemiņas un atceres
pasākumi par traģiskiem
notikumiem Otrā pasaules kara
laikā.
Organizēts konkurss, noslēgti
līgumi, īstenoti vismaz 3
izglītojoši pasākumi katrā
plānošanas reģionā, nodrošināta
informatīvu materiālu
pieejamība.

Informācija par izpildi

Kultūras ministrijas 16. mērķis
16. Demokrātijas kultūra un iekļaujošs pilsoniskums.
Mērķis vai uzdevums

Nr. p. k.

16.1
16.1.1.

16.1.2.

16.1.3.

Izpildes termiņš,
laikposms

Atbildīgā
struktūrvienība, atbildīgā
(-ās) persona (-as)

Attīstības plānošanas
dokumentu atsauce

Sagaidāmais rezultāts

Informācija par izpildi

Stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un ilgtspēju, veidojot pilsonisku kultūru un attīstot iekļaujošu pilsoniskumu.
Nodrošināt valsts budžeta
31.12.2021.
Sabiedrības
VD 164
Noslēgts līgums ar SIF,
finansētās programmas „NVO
integrācijas
Saliedētas un
nodrošināta programmas „NVO
fonds” ieviešanu
departaments/
pilsoniski aktīvas
fonds” darbība, sniegts atbalsts
J.Šaicāne,
sabiedrības
NVO visos Latvijas reģionos, tai
A.Kleinberga,
pamatnostādnes
skaitā interešu aizstāvības un
I.Arndte-Kokare
2021.-2027.gadam mazākumtautību organizācijām.
Programma „Atbalsts NVO
31.12.2021.
Sabiedrības
VD 164
Noslēgts līgums ar SIF,
Covid-19 krīzes radīto negatīvo
integrācijas
VRP 164.2
nodrošināta programmas „Atbalsts
seku mazināšanai”
departaments/
Saliedētas un
NVO Covid-19 krīzes radīto
J.Šaicāne,
pilsoniski aktīvas
negatīvo seku mazināšanai”
A.Kleinberga, I.Jekele sabiedrības
darbība, sniegts atbalsts NVO
pamatnostādnes
visos Latvijas reģionos.
2021.-2027.gadam
Nodrošināts pastāvīgs dialogs ar
31.12.2021.
Valsts sekretāra
VD 164
Organizētas regulāras tikšanās ar
pilsoniskās sabiedrības
vietnieka starptautisko VRP 164.2
pilsoniskās sabiedrības
organizācijām
lietu, integrācijas un
Saliedētas un
pārstāvjiem, vismaz vienu reizi
mediju jautājumos p.i. pilsoniski aktīvas
mēnesī.
S.Laizāne, Sabiedrības sabiedrības
integrācijas
pamatnostādnes
departaments/
2021.-2027.gadam
J.Šaicāne,
A.Kleinberga

Kultūras ministrijas 17. mērķis
17.Integrācija.
Nr. p. k.

Mērķis vai uzdevums

Izpildes termiņš,

Atbildīgā struktūrvienība,
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Attīstības plānošanas

Sagaidāmais rezultāts
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laikposms

17.1
17.1.1.

17.1.2.

17.1.3.

17.1.4.

17.2
17.2.1.

atbildīgā (-ās) persona (as)

Veicināt Latvijā dzīvojošo ārvalstu pilsoņu integrāciju
Nodrošināt atbalstu ES Fondu
31.12.2021.
Sabiedrības integrācijas
departamentam PMIF Nacionālās
departaments/
programmas ieviešanā
J.Šaicāne,
A.Kleinberga, I.Jekele

dokumentu atsauce

Saliedētas un
pilsoniski aktīvas
sabiedrības
pamatnostādnes
2021.-2027.gadam

Sniegts atbalsts ES Fondu
departamentam konkursu
nolikumu sagatavošanā un
projektu iesniegumu vērtēšanā.
Nodrošināti integrācijas
pasākumi trešo valstu pilsoņiem
un starptautiskās aizsardzības
saņēmējiem.
Nodrošināta sadarbība ar
31.12.2021.
Sabiedrības integrācijas Saliedētas un
Nodrošināta informācijas
līdzatbildīgajām institūcijām un
departaments/
pilsoniski aktīvas
apmaiņa Rīcības plāna par
nevalstiskajām organizācijām
J.Šaicāne,
sabiedrības
integrāciju un iekļaušanu 2021.trešo valstu pilsoņu integrācijas
A.Kleinberga, I.Jekele
pamatnostādnes
2027.gadam (Action Plan on
jautājumu risināšanā
2021.-2027.gadam integration and inclusion 20212027) ieviešanai.
Rīkot uz sadarbību balstītas
31.12.2021.
LNB, KM
Noorganizēti tādi pasākumi kā
norises demokrātijas prasmju un
vēsturisku notikumu atceres
zināšanu apguvei un pilsoniskai
konferences (2021.gadā
izglītībai.
konference barikāžu atcerei,
ciklu turpinātu augusta pučam
veltīta konference, 14.06.1941.
deportācijas 80. gadadienas
atceres pasākums) u.c.
Īstenot dažādu pratību veicinošas 31.12.2021.
LNB
1. Realizēta izglītojošā darbība,
norises un nodarbības, kas sekmē
kas attīsta digitālās prasmes,
cilvēku prasmes iegūt informāciju
īpaši attālinātā formātā,
no uzticamiem un kvalitatīviem
vienlaicīgi dodot iespēju
avotiem, pārzināt un pielietot
izzināt citas nozares,
savas pilsoniskās prasmes un
piemēram, kultūras
tiesības.
mantojumu.
2. Realizēta izglītojošā darbība,
kas attīsta medijpratību
3. Realizēta izglītojošā darbība,
kas attīsta informācijpratību.
Sekmēt iedzīvotāju izpratni par sabiedrības daudzveidību, mazinot negatīvos stereotipos balstītu attieksmi pret dažādām sabiedrības grupām
Nodrošināts atbalsts
31.12.2021.
Sabiedrības integrācijas Saliedētas un
Organizēts Mazākumtautību
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mazākumtautību kultūras
savpatnības saglabāšanai.

17.2.2

Nodrošināti romu līdzdalības
veicināšanas un kultūras
savpatnības saglabāšanas
pasākumi.

31.12.2021.

17.2.3.

Nodrošināta mazākumtautību
nevalstisko organizāciju pārstāvju
konsultatīvās padomes darbība.

31.12.2021.

17.2.4.

Nodrošināta Romu integrācijas
politikas īstenošanas konsultatīvās
padomes darbība.

31.12.2021.

17.2.5.

Īstenot kultūrizglītojošas norises,
kas sekmē izpratni par kultūras
daudzveidību, sabiedriski
politiskajām norisēm un veicina
pilsonisko līdzatbildību.

31.12.2021

departaments/
J.Šaicāne,
A.Kleinberga,
D.Kretalovs, D.Ceriņa

pilsoniski aktīvas
sabiedrības
pamatnostādnes
2021.-2027.gadam

Sabiedrības integrācijas
departaments/
J.Šaicāne,
A.Kleinberga,
D.Kretalovs,
K.Arhipovs
Sabiedrības integrācijas
departaments/
J.Šaicāne,
A.Kleinberga,
D.Kretalovs
Sabiedrības integrācijas
departaments/
J.Šaicāne,
A.Kleinberga,
D.Kretalovs
LNB

Saliedētas un
pilsoniski aktīvas
sabiedrības
pamatnostādnes
2021.-2027.gadam
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Saliedētas un
pilsoniski aktīvas
sabiedrības
pamatnostādnes
2021.-2027.gadam
Saliedētas un
pilsoniski aktīvas
sabiedrības
pamatnostādnes
2021.-2027.gadam

festivāls, noslēgts līgums ar
LNKC, LNKBA, nodrošināta
mazākumtautību kultūras
biedrību līdzdalība visos
Latvijas reģionos
Īstenots projekts “Latvijas romu
platforma”, nodrošināta regulāra
sadarbība ar romu
organizācijām, pašvaldībām un
līdzatbildīgajām valsts
institūcijām.
Atjaunots konsultatīvās padomes
sastāvs, aktualizēts nolikums,
nodrošinātas vismaz 3
sanāksmes gadā.
Atjaunots konsultatīvās padomes
sastāvs, aktualizēts nolikums,
nodrošinātas vismaz 3
sanāksmes gadā.
Realizētas kultūrizglītības
norises, kas sekmē kultūras
izpratni un sociāli aktīvu
attieksmi, kā izglītojoši
pasākumi/semināri jauniešu
Pilsoniskās izglītības
veicināšanai un izpratnes
veidošanai īstenojot sadarbības
projektu ar Vācijas Ārlietu
ministrijas atbalstu, grāmatu
tulkošana un izdošana sērijā
„Pilsoniskā izglītība”; veicinot
izpratni par sociāli atbildīgu
Latviju, organizēts pasākumu
cikls „Demokrātijas principi
sociāli atbildīgas sabiedrības
stiprināšanai”.

4.

Pēc Latvijas mediju politikas pamatnostādņu īstenošanas plāna 2021. – 2023. gadam
Kultūras ministrijas 18. mērķis

18.Mediju politika
Nr. p. k.

Mērķis vai uzdevums

Izpildes termiņš,
laikposms

Atbildīgā struktūrvienība,
atbildīgā (-ās) persona (as)

Attīstības plānošanas
dokumentu atsauce

18.1.

Pilnveidot atbalstu sabiedrības
medijpratības stiprināšanai.

31.12.2021.

Mediju politikas nodaļa/
K.Pļešakovs

VD 166
VRP 166.2
NAP 411

18.2.

Pilnveidot privāto mediju atbalsta
sistēmu, nodrošinot valsts
dotāciju programmas abonētās
preses piegādei ilgtspēju un
paplašinot Mediju atbalsta fonda
programmas sabiedriski nozīmīga
satura veidošanai.

31.12.2021.

Mediju politikas nodaļa/
K.Pļešakovs

VD 166
VRP 166.4
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Sagaidāmais rezultāts

1) Koordinēta valsts institūciju
un pilsoniskās sabiedrības
darbība medijpratības
veicināšanai (sanāksme reizi
gadā, piedalās ~ 50
dalībnieki).
2) Nodrošināts atbalsts
nevalstiskajām
organizācijām un medijiem
pasākumu ieviešanai
Latvijas iedzīvotāju
medijpratības veicināšanai,
aptverot dažādas sabiedrības
grupas un mērķauditorijas
(atbalsts 15 NVO projektiem
un 10 mediju projektiem).
Izstrādāts risinājums abonētās
preses piegādes finansēšanai un
paplašinātas Mediju atbalsta
fonda programmas, tādējādi
nodrošinot drukāto mediju kā
nacionālās kultūras daļas
ilgtspēju, nacionālās mediju
ekosistēmas funkcionēšanu,
mediju vides daudzveidību,
sabiedriski nozīmīga satura
veidošanu un sabiedrības
iespējas saņemt augstvērtīgu

Informācija par izpildi

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

Pilnveidot valsts atbalstu
medijiem, tostarp nodrošināt
mediju atbalsta fonda
programmas sabiedriski nozīmīga
satura veidošanai.

31.12.2021.

Mediju politikas nodaļa/
K.Pļešakovs

Īstenot pasākumus Latvijas
iedzīvotāju medijpratības
veicināšanai, aptverot dažādas
sabiedrības grupas un
mērķauditorijas.
Izstrādāt Mediju politikas
īstenošanas plānu 2021. - 2023.
gadam.
Atbalstīt Covid-19 krīzes skartos
mediju uzņēmumus

31.12.2021.

Mediju politikas nodaļa/
K.Pļešakovs

31.12.2021.

Mediju politikas nodaļa/
K.Pļešakovs

31.12.2021.

Mediju politikas nodaļa/
K.Pļešakovs

Izstrādāt un ieviest risinājumu
pašnodarbināto personu nodokļu
sloga pieauguma
kompensējošajiem mehānismiem
mediju nozarē.

31.12.2021.

Mediju politikas nodaļa/
K.Pļešakovs
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VD 166
VRP 166.4

VD 166
VRP 166.2

žurnālistikas saturu latviešu
valodā, īpaši reģionos:
1) paplašināta Mediju atbalsta
fonda programmu darbība
(atbalsts 30 mediju projektiem,
no kuriem 20 reģionālajos un
vietējos medijos);
2) politikas plānošanas
dokuments par valsts dotācijas
programmu drukāto mediju
atbalstam izstrādāts un iesniegts
Ministru kabinetā.
Pilnveidota atbalsta sniegšana
medijiem sabiedriski nozīmīga
satura veidošanai.
Atbalstīto mediju projektu
skaits mediju atbalsta fonda
programmu ietvaros.
Abonēto preses izdevumu
piegādes atbalsta koncepcijas
ieviešana
Koordinēta valsts institūciju un
nevalstisko organizāciju darbība
medijpratības veicināšanai.
Medijpratības sekmēšanas
aktivitātes.
Ministru kabinetā apstiprināts
Mediju politikas īstenošanas
plāns 2021. – 2023. gadam
Atbalstīto mediju uzņēmumu
skaits atbalsta programmu
ietvaros.
Ministru kabinetā apstiprināts
risinājums pašnodarbināto
personu nodokļu sloga
pieauguma kompensējošajiem
mehānismiem mediju nozarē.

5. ES fondi, ES politika un starptautiskā sadarbība
Kultūras ministrijas 19. mērķis
19.Piesaistīt kultūras politikas un integrācijas politikas ieviešanai nepieciešamā ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu finansējumu, īstenot sekmīgu projektu
īstenošanas uzraudzību un kontroli un projektos plānoto rezultātu sasniegšanu.
Nr. p. k.

19.1.

19.2.

19.3.

Mērķis vai uzdevums

Sadarbībā ar pašvaldībām
mērķtiecīgi īstenot Eiropas
Savienības fondu atbalsta
programmu kultūras un dabas
mantojuma saglabāšanai un
iekļaušanai aktīvā ekonomiskā
apritē, radot jaunas darbavietas
un pakalpojumus sabiedrībai,
akcentējot Latvijas kultūras
mantojuma ceļu attīstību.
Nodrošināt 5.5.1.SAM
īstenošanas rezultātu un finanšu
rādītāju progresu pārraudzību, lai
sekmētu projektu ieviešanu, kas
veicina kultūras kapitāla resursu
ilgtspējīgu izmantošanu un uz
eksportu orientētu, integrētu
tūrisma, kultūras un dabas
kapitāla infrastruktūras,
pakalpojumu un produktu
piedāvājuma attīstības
sasniegšanu, akcentējot Latvijas
kultūras mantojuma ceļu
attīstību.
Nodrošināt ES fondu 2014.–
2020. gada perioda specifiskā
atbalsta mērķa 5.6.1. „Veicināt
Rīgas pilsētas revitalizāciju,

Izpildes termiņš,
laikposms

Atbildīgā struktūrvienība,
atbildīgā (-ās) persona (as)

Attīstības plānošanas
dokumentu atsauce

Sagaidāmais rezultāts

31.12.2021.

ES fondu
departaments/
Z.Saulīte; Finanšu
instrumentu attīstības
nodaļa / L.Krūmiņa

NAP 436

Sniegts metodiskais atbalsts
īstenošanā esošajiem projektiem
(pastāvīgi).
Nodrošināta 5.5.1.SAM ceturtās
atlases kārtas īstenošanas
uzsākšana.

01.01.2021. –
31.12.2022.

ES fondu uzraudzības
nodaļa/ S.Šīre –
Vismanta, I.Rokpelne,
A.Marnica

ES fondu uzraudzības
nodaļas reglamenta
1.punkts 5.1., 5.1.,
6.2., 6.12., 6.14., u.c.
NAP 359, 369, 374

Nodrošināta SAM 5.5.1.
ietvaros apstiprināto projektu
uzraudzība, SAM rezultātu un
finanšu rādītāja progresa
analīze, lai sekmētu rādītāju
sasniegšanu un finansējuma
apguves plānošanu sadarbībā ar
CFLA.

31.12.2021.

ES fondu
departaments/
Z.Saulīte; ES fondu
uzraudzības nodaļa/

Sniegts metodiskais atbalsts ES
fondu 2014.–2020.gada perioda
specifiskā atbalsta mērķa 5.6.1.
„Veicināt Rīgas pilsētas
40
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nodrošinot teritorijas efektīvu
sociālekonomisko izmantošanu”
vairāku projektu ieviešanu
sadarbībā ar VNĪ.

19.4.

19.5.

19.6.

Turpināt pārraudzīt 5.6.1.SAM
īstenošanu, lai sekmētu Rīgas
pilsētas revitalizācijas projektu
īstenošanu, nodrošinot teritorijas
efektīvu sociālekonomisko
izmantošanu un plānoto mērķu,
rezultātu un finanšu rādītāju
sasniegšanu.
Veicināt EEZ finanšu
instrumenta 2014.-2021.gada
plānošanas perioda sekmīgu
funkciju īstenošanas uzsākšanu
KM kā programmas ”Vietējā
attīstība, nabadzības mazināšana
un kultūras sadarbība” partnerim.
Nodrošināt Eiropas Ekonomikas
zonas finanšu instrumenta 2014.
–2021.gada perioda programmas
„Vietējā attīstība, nabadzības

A.Marnica

01.01.2021.31.12.2023.

ES fondu uzraudzības
nodaļa/ S.Šīre –
Vismanta, I.Rokpelne,
A.Marnica

ES fondu uzraudzības
nodaļas reglamenta
1.punkts, 6.2., 6.5.,
u.c. apakšpunkti. NAP
356, 360, 380

01.01.2021.31.12.2024.

ES fondu uzraudzības
nodaļa /S.ŠīreVismanta, E.Vārna

ES fondu uzraudzības
nodaļas reglaments,
NAP 153, 383

31.12.2021.

ES fondu
departaments/
Z.Saulīte; Finanšu
instrumentu attīstības

revitalizāciju, nodrošinot
teritorijas efektīvu
sociālekonomisko
izmantošanu” projektu
īstenošanas jautājumos.
Atbalstīta ES fondu projekta
īstenošana – ar mērķi izveidot
starpdisciplināru izglītības,
kultūras un radošo industriju
atbalsta centru TAB FAB un
prototipēšanas darbnīcu „Riga
Makerspace” Rīgas pilsētas
Brasas apkaimē un Latvijas
Nacionālās operas un baleta
skatuves mākslu dekorāciju
darbnīcu un mēģinājuma zāļu
kompleksa Lubānas ielā 80.
Atbalstīta ES fondu projekta
īstenošana.
Nodrošināta SAM 5.6.1.
ietvaros apstiprināto projektu
uzraudzība, SAM rezultātu un
finanšu rādītāja progresa
analīze, lai sekmētu rādītāju
sasniegšanu un plānoto mērķu,
rezultātu sekmīgu sasniegšanu.
Uzsākta programmas ieviešana,
līgumu slēgšana par projektu
ieviešanu.

Izstrādāti un saskaņoti
normatīvie akti konkursa
„Atbalsts profesionālās mākslas
un kultūras produktu radīšanai
41

19.7.

19.8.

19.9.

mazināšana un kultūras
sadarbība” projektu iesniegumu
atklātā konkursa „Atbalsts
profesionālās mākslas un
kultūras produktu radīšanai
bērnu un jauniešu auditorijai”
īstenošanu.
KM kā 2014.-2020.gada
plānošanas perioda atbildīgajai
iestādei deleģētajai iestādei un
KM kā Patvēruma, migrācijas un
integrācijas fonda 2014.–
2020.gada plānošanas perioda
deleģētajai iestādei un KM kā
programmas „Vietējā attīstība,
nabadzības mazināšana un
kultūras sadarbība” partnerim
nodrošināt tehniskās palīdzības
projektu īstenošanu un
administrēšanu.
Nodrošināt Patvēruma,
migrācijas un integrācijas fonda
2014.–2020.gada plānošanas
perioda atklātu konkursu
izsludināšanu, konkursu ietvaros
iesniegto projektu iesniegumu
vērtēšanu, sniegt informatīvu
atbalstu projektu iesniegumu
iesniedzējiem.
Nodrošināt Patvēruma,
migrācijas integrācijas fonda
ietvaros īstenoto projektu
administrēšanu un uzraudzību,
tādējādi sekmējot sabiedrības
integrācijas iespēju veicināšanu,
t.sk. saistošas latviešu valodas
mācības, informācijas
pieejamību par pamattiesībām,

nodaļa / L.Krūmiņa,
J.Jansone

bērnu un jauniešu auditorijai”
īstenošanai. Sniegts metodiskais
atbalsts projektu īstenotājiem.
Nodrošināta I atlases kārtas
projektu iesniegumu vērtēšana
un apstiprināšana.

01.01.2021.31.12.2024.

ES fondu uzraudzības
nodaļa /S.ŠīreVismanta, E.Vārna;
Juridiskā nodaļa/
A.Šakina

ES fondu uzraudzības
nodaļas reglamenta
1.punkts, 6.19., 6.32.
u.c. apakšpunkts.

Nodrošināta tehniskās
palīdzības projektu īstenošana
un pārskatu iesniegšana
Sadarbības iestādē – CFLA,
Iekšlietu ministrijā kā
Atbildīgajā iestādē un Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijā kā
programmas apsaimniekotājā.

31.12.2021.

ES fondu
departaments/
Z.Saulīte; Finanšu
instrumentu attīstības
nodaļa / L.Krūmiņa,
A.Rubene

Finanšu instrumentu
attīstības nodaļas
reglamenta 5.3., 6.16.,
6.17., 6.18., 6.19.,
6.20., 6.21.
apakšpunkts

Nodrošināta Patvēruma,
migrācijas un integrācijas fonda
2014.–2020.gada plānošanas
perioda atklātu konkursu norise,
sagatavoti konkursu īstenošanai
nepieciešamie normatīvie akti,
sniegts informatīvais atbalsts
projektu iesniedzējiem

01.01.2021.31.12.2022.

ES fondu uzraudzības
nodaļa/ S.Šīre –
Vismanta, E.Vārna,
I.Krūzmētra, I.Zīverte;
Juridiskā nodaļa/
A.Šakina

ES fondu uzraudzības
nodaļas reglamenta
1.punkts, 5.4., 6.20.,
6.21., 6.23., 6.24., u.c.
apakšpunkti.
NAP 398, 407, 408,
410

Fonda ietvaros nodrošināta
granta līgumu slēgšana ar
apstiprinātajiem projekta
iesnieguma iesniedzējiem par
projekta īstenošanu, kā arī
nodrošināta jau noslēgto grantu
līgumu par projektu īstenošanu
uzraudzība.
Sagatavoti un iesniegti pārskati
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19.10.

19.11.

izglītības, veselības,
nodarbinātības, kultūras un citām
dzīves jomā.
Nodrošināt vispārēju
komercdarbības atbalsta
nosacījumu regulējuma kontroli,
uzraudzību un piemērošanu
kultūras nozares ietvaros, kā arī
komunikāciju ar Finanšu
ministrijas Komercdarbības
atbalsta kontroles departamentu.
Piesaistot ES fondu līdzekļus,
stiprināt profesionālo
kultūrizglītības kompetenču
centru materiāltehnisko bāzi un
infrastruktūru.

atbildīgajā iestādē par fonda
ieviešanu.
01.01.2021.31.12.2021.

ES fondu uzraudzības
nodaļa/ S.Šīre –
Vismanta, I.Rokpelne

31.12.2021.

ES fondu
departaments/
Z.Saulīte; Finanšu
instrumentu attīstības
nodaļa / L.Krūmiņa

19.12.

Nodrošināt kultūras nozares
aktivitāšu iekļaušanu ES fondu
Darbības programmas 2021.–
2027.gadam, Patvēruma,
migrācijas un integrācijas fonda
programmas 2021.-2027 gadam,
Eiropas Atveseļošanās un
noturības mehānisma plāna un
programmas React-EU ietvarā.

31.12.2021.

ES fondu
departaments/
Z.Saulīte; Finanšu
instrumentu attīstības
nodaļa / L.Krūmiņa

19.13.

Izveidot digitālā kultūras
mantojuma kompetences tīklu,
nodrošināt digitalizētā un digitāli
dzimušā kultūras mantojuma
ilglaicīgu saglabāšanu atmiņas
institūcijās un tā plašu
pieejamību sabiedrībai.

31.12.2021.

KM (LNB,LNA
KISC,NKMP);
Valsts sekretāra
vietnieks
kultūrpolitikas
jautājumos U.Zariņš

ES fondu uzraudzības
nodaļas reglamenta
6.18.apakšpunkts.
NAP 357

NAP 415
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Veikta ikgadējā kultūras iestāžu
izvērtēšana.

Uzlabot 4 profesionālās
kultūrizglītības kompetences
centru infrastruktūra,
nodrošinot iespēju attīstīt
izcilības mūzikā, dejā, mākslā
un dizainā. Sniegts metodiskais
atbalsts finansējuma
saņēmējiem.
Nodrošināta kultūras nozares
aktivitāšu iekļaušana ES fondu
Darbības programmas 2021.–
2027.gadam, Patvēruma,
migrācijas un integrācijas fonda
programmā 2021.-2027 gadam,
Eiropas Atveseļošanās un
noturības mehānisma plāna un
programmas React-EU ietvarā
un uzsākta ar aktivitāšu
ieviešanu saistīto normatīvo
aktu izstrāde.
LNB, LNA, KISC,NKMP:
Nodrošināta ERAF
līdzfinansēto projektu “Kultūras
mantojuma satura digitalizācija
(1.kārta)” un „ Kultūras
mantojuma satura digitalizācija
(2.kārta)” īstenošana plānotajā

laikā un apjomā, t.sk. 1.kārtas
projektā pabeigta 15
nemateriālā kultūras mantojuma
vērtību un 50 kultūras notikumu
digitālā fiksēšana, kā arī
realizēta Latvijas kultūras
mantojuma integrētās
platformas 1.kārtas izveide,
savukārt 2.kārtas projektā
uzsākta 660 min. kino
dokumentu digitālā restaurācija,
976 000 lpp. teksta dokumentu
un 350 000 min. audio un video
dokumentu digitalizācija un
turpināta Latvijas kultūras
mantojuma integrētās
platformas 2. kārtas izveide
(plānots pabeigt 2022.gadā).
KM nodrošinājusi dalību
projekta „Kultūras mantojuma
satura digitalizācija”
uzraudzības padomē. KM
nodrošinājusi Digitālā kultūras
mantojuma padomes darbu.
Kultūras ministrijas 20. mērķis
20. Veidot nacionālām interesēm atbilstošu politiku Latvijas dalībai ES un koordinēt ES jautājumus ministrijā.
Nr. p. k.

20.1.

Mērķis vai uzdevums

Izpildes termiņš,
laikposms

Sadarbībā ar ministrijas
31.12.2021.
līdzatbildīgajām
struktūrvienībām un padotības
iestādēm nodrošināt Latvijas
nacionālo nostāju izstrādāšanu un
pārstāvēšanu ES Izglītības,
jaunatnes, kultūras un sporta
ministru padomes maija un

Atbildīgā struktūrvienība,
atbildīgā (-ās) persona (as)

Starptautiskās
sadarbības un ES
politikas nodaļa/
S.Catlaka;
Kultūrpolitikas
departaments/atkarībā
no darba kārtības;
Sabiedrības integrācijas

Attīstības plānošanas
dokumentu atsauce

Starptautiskās
sadarbības un ES
politikas nodaļas
reglaments –
6.7.punkts,
KM nolikuma 6.6. un
6.11.punkts
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Sagaidāmais rezultāts

Nodrošināta Latvijas interesēm
atbilstošas politikas veidošana
Latvijas dalībai ES un ES
jautājumu koordinācija.

Informācija par izpildi

novembra sanāksmēs.

20.2.

20.3.

20.4.

Sadarbībā ar ministrijas
līdzatbildīgajām
struktūrvienībām un padotības
iestādēm izstrādāt un pārstāvēt
koordinētas Latvijas nacionālās
nostājas un viedokļus par ES
Padomes Kultūras jautājumu
komitejā izskatāmajiem
jautājumiem atbilstoši Portugāles
un Slovēnijas prezidentūru darba
kārtībai.
Sadarbībā ar ministrijas
līdzatbildīgajām
struktūrvienībām un padotības
iestādēm izstrādāt un pārstāvēt
koordinētas nacionālās nostājas
un viedokļus par ES Padomes
Audiovizuālo jautājumu darba
grupā izskatāmajiem
jautājumiem atbilstoši Portugāles
un Slovēnijas prezidentūru darba
kārtībai.

31.12.2021.

Sadarbībā ar ministrijas
līdzatbildīgajām
struktūrvienībām un padotības
iestādēm izstrādāt un pārstāvēt
koordinētas nacionālās nostājas
un viedokļus par ES Padomes
Intelektuālā īpašuma
(autortiesību) darba grupā un ES

31.12.2021.

31.12.2021.

departaments/
A.Mellakauls;
Mediju politikas
nodaļa/ K.Pļešakovs;
KM nozares
padomnieks Pastāvīgajā
pārstāvniecībā ES
Starptautiskās
sadarbības un ES
politikas nodaļa/
S.Catlaka;
Kultūrpolitikas
departaments/atkarībā
no darba kārtības;
KM nozares
padomnieks Pastāvīgajā
pārstāvniecībā ES
IVIN/ A.Mellakauls,
P.Feldmane
Starptautiskās
sadarbības un ES
politikas nodaļa/
S.Catlaka;
Kultūrpolitikas
departaments/atkarībā
no darba kārtības;
KM nozares
padomnieks Pastāvīgajā
pārstāvniecībā ES
Autortiesību nodaļa/
I.Pētersone;
L.Zommere;
Starptautiskās
sadarbības un ES
politikas nodaļa/
S.Catlaka;
KM nozares

Starptautiskās
sadarbības un ES
politikas nodaļas
reglaments –
6.7.punkts

Nodrošināta Latvijas interesēm
atbilstošas politikas veidošana
Latvijas dalībai ES un ES
jautājumu koordinācija.

Starptautiskās
sadarbības un ES
politikas nodaļas
reglaments – 6.8. un
6.9.punkts

Nodrošināta Latvijas interesēm
atbilstošas politikas veidošana
Latvijas dalībai ES un ES
jautājumu koordinācija.

Starptautiskās
sadarbības un ES
politikas nodaļas
reglaments – 6.7.
punkts;
Autortiesību nodaļas
reglamenta 6.9. un
6.10.punkts
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Nodrošināta Latvijas interesēm
atbilstošas politikas veidošana
Latvijas dalībai ES un ES
jautājumu koordinācija.

20.5.

20.6.

Konkurētspējas ministru
padomes (COMPET) sanāksmēs
izskatāmajiem Kultūras
ministrijas kompetences
jautājumiem atbilstoši Portugāles
un Slovēnijas prezidentūru darba
kārtībai.
Sadarbībā ar līdzatbildīgajām
ministrijas struktūrvienībām un
nozaru ministrijām izstrādāt un
pārstāvēt koordinētas nacionālās
nostājas par priekšlikumu ES
Padomes direktīvai par
vienlīdzīgas attieksmes principa
īstenošanu neatkarīgi no reliģijas
vai pārliecības, invaliditātes,
vecuma vai dzimumorientācijas,
kā arī par ES jautājumiem
integrācijas politikas jomā ES
Padomes Sociālo jautājumu
darba grupā un ES
Nodarbinātības, sociālās
politikas, veselības un patērētāju
lietu ministru padomes (EPSCO)
jūnija un decembra sanāksmēs
atbilstoši Portugāles un
Slovēnijas prezidentūru darba
kārtībai.
Sadarbībā ar līdzatbildīgajām
struktūrvienībām un institūcijām
izstrādāt un pārstāvēt koordinētas
nacionālās nostājas un viedokļus
Eiropas Komisijas tematiskajās
darba grupās:
- Augsta līmeņa grupā par
nediskrimināciju, līdztiesību
un dažādību;
- Nacionālo integrācijas

padomnieks Pastāvīgajā
pārstāvniecībā ES

31.12.2021.

Sabiedrības integrācijas
departaments/
J.Šaicāne;
Starptautiskās
sadarbības un ES
politikas nodaļa/
S.Catlaka; KM nozares
padomnieks Pastāvīgajā
pārstāvniecībā ES

Starptautiskās
sadarbības un ES
politikas nodaļas
reglaments – 6.7. un
6.9.punkts
KM nolikuma 6.6. un
6.11.punkts

Nodrošināta Latvijas interesēm
atbilstošas politikas veidošana
Latvijas dalībai ES un ES
jautājumu koordinācija.

31.12.2021.

Sabiedrības integrācijas
departaments/
J.Šaicāne,
A.Kleinberga,
D.Kretalovs,
A.Mellakauls,
P.Feldmane;
NKC/ D.Rietuma;
„Radošās Eiropas”
kontaktpunkts/

Starptautiskās
sadarbības un ES
politikas nodaļas
reglaments –
6.8.punkts
KM nolikuma 6.6. un
6.11.punkts;
SID reglaments
5.1.punkts

Nodrošināta Latvijas interesēm
atbilstošas ES politikas
veidošana un ES jautājumu
koordinācija.
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-

20.7.

kontaktpunktu darba grupā;
Romu nacionālo
kontaktpunktu tīklā;
Audiovizuālo pakalpojumu
direktīvas kontaktkomitejā;
Medijpratības ekspertu grupā;
Programmas „Radošā Eiropa”
izpildkomitejā.

Koordinēt KM, kā līdzatbildīgās
ministrijas, viedokļa izstrādi un
iekļaušanu Latvijas nostājās par
horizontāliem ES jautājumiem,
kas skar:
- ES Atveseļošanās un noturības
mehānisma plānu un
programmas ReactEU plānošanu;
- Digitālā vienotā tirgus
jautājumus;
- Brexit;
- Dezinformāciju;
- attīstības sadarbības
jautājumus;
- ES stratēģisko autonomiju.

31.12.2021.

A.Lukins;
Mediju politikas
nodaļa/ K.Pļešakovs;
Starptautiskās
sadarbības un ES
politikas nodaļa/
S.Catlaka; KM nozares
padomnieks Pastāvīgajā
pārstāvniecībā ES
Starptautiskās
sadarbības un ES
politikas nodaļa/
atkarībā no darba
kārtības
Sabiedrības integrācijas
departaments/ J.
Šaicāne, A.Mellakauls;
KM nozares
padomnieks Pastāvīgajā
pārstāvniecībā ES;
Mediju politikas
nodaļa/ K.Pļešakovs;
ES fondu departaments/
Z.Saulīte, L.Krūmiņa

Starptautiskās
sadarbības un ES
politikas nodaļas
reglaments –
6.9.punkts.
KM nolikuma 6.6. un
6.11.punkts

Nodrošināta Latvijas interesēm
atbilstošas politikas veidošana
Latvijas dalībai ES un ES
jautājumu koordinācija.
Nodrošināta nepieciešamo
priekšlikumu izstrāde kultūras
nozares prioritāšu iekļaušanai
ES Atveseļošanās un noturības
mehānisma plānā un
programmā ReactEU,

Kultūras ministrijas 21. mērķis
21. Koordinēt un nodrošināt starptautiskās sadarbības īstenošanu.
Nr. p. k.

21.1.

Mērķis vai uzdevums

Koordinēt spēkā esošo
starptautisko programmu
īstenošanu un izstrādāt
sadarbības programmas
nākamajam darbības periodam.

Izpildes termiņš,
laikposms

31.12.2021.

Atbildīgā struktūrvienība,
atbildīgā (-ās) persona (as)

Starptautiskās
sadarbības un ES
politikas nodaļa/
S.Catlaka

Attīstības plānošanas
dokumentu atsauce

Starptautiskās
sadarbības un ES
politikas nodaļas
reglaments – 6.1. un
6.2.punkts.
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Sagaidāmais rezultāts

Nodrošināta daudzveidīgu
kultūras projektu īstenošana
ārvalstīs, veicinot Latvijas
atpazīstamību. Nodrošināta citu
valstu tautu kultūras
sasniegumu pieejamība Latvijā.

Informācija par izpildi

21.2.

Nodrošināt dalību Ķīnas un
Centrālās un Austrumeiropas
valstu sadarbības formāta (1+17)
aktivitātēs.

31.12.2021.

Valsts sekretāra
vietnieks kultūrpolitikas
jautājumos U.Zariņš;
Starptautiskās
sadarbības un ES
politikas nodaļa/
S.Catlaka

Starptautiskās
sadarbības un ES
politikas nodaļas
reglaments –
6.2.punkts.
KM un Ķīnas Tautas
Republikas Kultūras
ministrijas kultūras
apmaiņas programma
2016. – 2020.gadam
(12.11.2015., KM
līgumu reģistrācijas
Nr.5.1-7-13;
16.11.2015.).
„Handžou deklarācija
par kultūras sadarbību
(2018-2019) starp Ķīnu
un Centrālās un
Austrumeiropas
valstīm” (23.09.2017.).
Centrāleiropas un
Austrumeiropas valstu
un Ķīnas 7.valdību
vadītāju sanāksmes
noslēguma dokuments
„Sofijas vadlīnijas”
(09.07.2018.)
Centrāleiropas un
Austrumeiropas valstu
un Ķīnas 8.valdību
vadītāju sanāksmes
noslēguma dokuments
„Dubrovņiku
vadlīnijas”
(12.04.2019.)
Centrāleiropas un
Austrumeiropas valstu
un Ķīnas formāta 4.
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Latvijas iesaiste 1+17 formāta
kultūras aktivitātēs.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

Kultūras ministrijas
31.12.2021.
kompetences ietvaros iesaistīties
reģionālo sadarbības formātu
jautājumu koordinēšanā (ES
Stratēģija Baltijas jūras reģiona
jautājumiem, Baltijas jūras
valstu padome (BJVP), Baltijas
valstu kultūras komiteja u.c.).
Nodrošināt ārvalstu delegāciju
31.12.2021.
oficiālo vizīšu, kā arī ministrijas
vadības ārvalstu vizīšu darba
kārtību, kā arī koordinēt vizīšu
ietvaros risināmo jautājumu un
nepieciešamās informācijas
sagatavošanu.
Nodrošināt dalību Latvijas31.12.2021.
Krievijas Starpvaldību komisijā
un tās Humanitārajā darba grupā.

Nodrošināt dalību
Starpinstitūciju darba grupas
Latvijas kandidatūras lobija
kampaņas tematisko prioritāšu
un saturisko vēstījumu izstrādei
ANO Drošības padomes
vēlēšanām 2025.gadā.

31.12.2021.

Starptautiskās
sadarbības un ES
politikas nodaļa/
S.Catlaka;
Kultūrpolitikas
departaments/atkarībā
no darba kārtības

Kultūras sadarbības
foruma Skopjes
deklarācija par
sadarbību kultūrā
(2020-2021).
Starptautiskās
sadarbības un ES
politikas nodaļas
reglaments –
6.17.punkts

Nodrošināta koordinēta
Latvijas nostāja par reģionālās
sadarbības jautājumiem un
atbilstīga koordinācija.

Starptautiskās
sadarbības un ES
politikas nodaļa/
S.Catlaka

Starptautiskās
sadarbības un ES
politikas nodaļas
reglamenta 6.4.punkts.

Veicināta sadarbība ar ārvalstu
kultūras ministrijām,
starpvalstu sadarbība, Latvijas
tēls.

Valsts sekretāra
vietniece starptautisko
lietu, integrācijas un
mediju jautājumos
S.Laizāne;
Starptautiskās
sadarbības un ES
politikas nodaļa/
S.Catlaka
Valsts sekretāra
vietniece starptautisko
lietu, integrācijas un
mediju jautājumos
S.Laizāne;
Starptautiskās
sadarbības un ES
politikas nodaļa/
S.Catlaka

Starptautiskās
sadarbības un ES
politikas nodaļas
reglamenta 6.2.punkts.

KM pārstāvju dalība abu
komisiju sēdēs, un Latvijas
interešu aizstāvēšana kultūras
jomā.

Starptautiskās
sadarbības un ES
politikas nodaļas
reglamenta 6.4.punkts.

Veicināta sadarbība ar ārvalstu
kultūras ministrijām,
starpvalstu sadarbība, Latvijas
tēls.
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21.7.

Sadarbībā ar līdzatbildīgajām
struktūrvienībām un institūcijām
izstrādāt un pārstāvēt
koordinētas nacionālās nostājas
un viedokļus par Eiropas
Padomes jautājumiem
‐ Mediju un informācijas
sabiedrības komitejā (CDMSI);
‐ Romu jautājumu ekspertu
komitejā (ADI-ROM).

31.12.2021

Sabiedrības integrācijas
departaments/
A.Mellakauls,
D.Kretalovs

SID reglamenta
5.1.punkts
KM nolikuma 6.6. un
6.11.punkts

Nodrošināta Latvijas interesēm
atbilstošas politikas veidošana
Latvijas dalībai Eiropas
Padomē un Eiropas Padomes
jautājumu koordinācija.

Kultūras ministrijas 22. mērķis
22. Nodrošināt autortiesību un blakustiesību nozares attīstību.
Nr. p. k.

22.1.

22.2.

Mērķis vai uzdevums

Izstrādāt grozījumus Autortiesību
likumā un Autortiesību kolektīvā
pārvaldījuma likumā, lai ieviestu:
a) ES direktīvu (ES) 2019/789, ar
ko paredz noteikumus par to, kā
īstenojamas autortiesības un
blakustiesības, kuras piemēro
noteiktām raidorganizāciju
tiešsaistes pārraidēm un
televīzijas un radio programmu
retranslācijām, un ar ko groza
Padomes Direktīvu 93/83/EEK;
b) ES direktīvu (ES) 2019/790 par
autortiesībām un blakustiesībām
digitālajā vienotajā tirgū un ar ko
groza Direktīvas 96/9/EK un
2001/29/EK.
Aktualizēt MK 10.05.2005.
noteikumus Nr.321 „Noteikumi
par tukšo materiālo nesēju un
reproducēšanai izmantojamo

Atbildīgā struktūrvienība,
atbildīgā (-ās) persona (as)

Attīstības plānošanas
dokumentu atsauce

31.12.2021.

Autortiesību nodaļa/
I.Pētersone;
L.Zommere.

Autortiesību
nodaļas reglamenta
6.1.punkts.

Grozījumi Autortiesību likumā
un Autortiesību kolektīvā
pārvaldījuma likumā iesniegti
Saeimā.

01.07.2021.

Autortiesību nodaļa/
I.Pētersone; L.Zommere

Intelektuālā
īpašuma tiesību
aizsardzības un
nodrošināšanas

Grozījumi MK 10.05.2005.
noteikumos Nr.321 apstiprināti
MK.

Izpildes termiņš,
laikposms
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Sagaidāmais rezultāts

Informācija par izpildi

iekārtu atlīdzības lielumu un tās
iekasēšanas, atmaksāšanas,
sadales un izmaksas kārtību”.

22.3.

22.4.

Aktualizēt MK 21.09.2010.
noteikumu Nr.899 „Likuma „Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli”
normu piemērošanas kārtība”
57.punktu.
Organizēt pētījumu par Latvijā
populārāko nelegālās
straumēšanas vietņu auditu un to
auditorijas izpēti.

pamatnostādņu
2015.-2020. gadam
politikas mērķa A
4.pasākums;
Autortiesību
nodaļas reglamenta
6.1.punkts.
Autortiesību
nodaļas reglamenta
6.1.punkts.

01.07.2021.

Autortiesību nodaļa/
I.Pētersone

31.12.2021.

Autortiesību nodaļa/
I.Pētersone; L.Zommere

Autortiesību
nodaļas reglamenta
6.13.punkts.

Grozījumi MK 21.09.2010.
Noteikumu Nr.899 57.punktā
apstiprināti MK.
Veikts pētījums par Latvijā
populārākajām nelegālās
straumēšanas vietnēm un izpētīta
to auditorija.

6. Atbalsta un administratīvās, un citas pastāvīgās funkcijas
23. Nodrošināt sabiedriskās attiecības informācijas pieejamības un sabiedrības informētības veicināšanai.
23.1.
Plānot un īstenot sabiedrisko
Sabiedrisko attiecību nodaļa / L.Kokale
Nodaļas reglaments,
attiecību aktivitātes par
2.1.punkts
aktuāliem ministrijas
kompetences jautājumiem, t.sk.
īstenot nozares Stratēģisko
iniciatīvu un stratēģiskās
komunikācijas plānu (plāns
ietver arī Covid-19
ierobežošanai noteikto drošības
pasākumu, tostarp vakcinācijas
un atbalsta instrumentu
komunikāciju; Nacionālās
akustiskās koncertzāles projekta,
nodokļu izmaiņu autoratlīdzību
saņēmējiem u.c. ministrijas
prioritāru jautājumu
komunikāciju).
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Izstrādāts, apstiprināts un
īstenots „Kultūras nozares
2021.gada stratēģisko
iniciatīvu un stratēģiskās
komunikācijas plāns”

23.2.

Informēt sabiedrību par ES
fondu u.c. finanšu instrumentu
investīcijām un to radītajām
iespējam sabiedrībai.

Sabiedrisko attiecību nodaļa / E.Matuseviča

Nodaļas reglaments,
2.2.punkts

23.3.

Koordinēt sadarbību
komunikācijas jomā ar
ministrijas padotības iestādēm,
kā arī citām valsts institūcijām
un sabiedriskajām
organizācijām.

Sabiedrisko attiecību nodaļa / L.Kokale,
D.Vizule, E.Matuseviča, O.A.Upenieks

Nodaļas reglaments,
2.4.punkts

23.4.

Nodrošināt ministrijas interneta
tīmekļvietnes uzturēšanu un
aktualizēšanu valsts un
pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu
vienotajā platformā.

Sabiedrisko attiecību nodaļa / D.Vizule,
O.A.Upenieks

Nodaļas reglaments,
2.13.punkts

23.5.

Nodrošināt ministrijas sociālo
mediju (Facebook, Twitter,
Instagram) kontu uzturēšanu un
aktualizēšanu.

Sabiedrisko attiecību nodaļa / L.Kokale,
D.Vizule, E.Matuseviča, O.A.Upenieks

Nodaļas reglaments,
2.14.punkts

24. Īstenot dokumentu pārvaldības procesu.
24.1.
Organizēt, koordinēt un uzlabot
Dokumentu pārvaldības nodaļa/ K.Liepiņa;
ministrijas dokumentu
Juridiskā nodaļa/ I.Duļķe; Valsts sekretāra
pārvaldības sistēmu
vietniece attīstības un finanšu jautājumos
B.Zakevica; Informācijas un tehnoloģiju
atbalsta nodaļa
24.2.
Uzsākt dokumentu pārvaldības
Informācijas un tehnoloģiju atbalsta nodaļa
sistēmas “Namejs” lietošanu.
/N.Beļakovs, I.Doķis
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Dokumentu
pārvaldības nodaļas
reglaments 5.2.;
Juridiskās nodaļas
reglaments 5.1., 5.3.
Reglaments 5.3.

Izstrādāts, apstiprināts un
īstenots „Kultūras ministrijas
kā atbildīgās iestādes 2014.2020.gada plānošanas
perioda ES struktūrfondu
Komunikācijas plāns
2021.gadam”
Vienots ministrijas padotības
iestāžu nozīmīgo notikumu
un komunikācijas plāns
2021.gadam, koordinēta tā
īstenošana;
Katru nedēļu sagatavoti un
izsūtīti ministrijas e-jaunumi.
Aktuāla, atjaunota
informācija par ministrijas un
ministrijas padotības iestāžu
aktuālajiem kompetences
jautājumiem ministrijas
tīmekļvietnē valsts un
pašvaldību iestāžu
tīmekļvietņu vienotajā
platformā.
Aktuāla, atjaunota
informācija par ministrijas,
ministrijas padotības iestāžu
aktuālajiem kompetences
jautājumiem ministrijas
sociālo mediju kontos.
Visaptveroša Kultūras
ministrijas dokumentu apritē
esošo dokumentu
elektroniska saskaņošana un
parakstīšana
Sagatavot virtualizēto
serveru platformu (aplikāciju

Nodrošināt ministrijā Vienotā
Dokumentu pārvaldības nodaļa/ K.Liepiņa
tiesību aktu portāla ieviešanu
25. Attīstīt informācijas tehnoloģijām nepieciešamo nodrošinājumu.
25.1.
Nodrošināt mūsdienu prasībām
Informācijas un tehnoloģiju atbalsta nodaļa
atbilstošas darba vietas
/N.Beļakovs, A.Rozītis, M.Zalāns
iekārtošanu ministrijā
25.2.
KM darba vietu pārcelšana
Informācijas un tehnoloģiju atbalsta nodaļa
/N.Beļakovs, A.Rozītis, M.Zalāns
24.3.

Reglaments nr. 5.2.

Reglaments 5.3.

Reglaments 5.3.

25.3.

Nodrošināt vienotu lietotāju
autentifikācijas mehānisma
ieviešanu uz kultura.lv domēna
bāzes visā KM resorā,
nodrošināt atbilstošu e-pasta
servisu izveidi

Informācijas un tehnoloģiju atbalsta nodaļa
/N.Beļakovs, U.Kalniņš

Reglaments 5.3.

25.4.

Turpināt Horizon HoP lietojuma
paplašināšanu KM resorā

Informācijas un tehnoloģiju atbalsta nodaļa
/N.Beļakovs, M.Zalāns

Reglaments 5.3.

un datu bāžu serveri). Uzsākt
„Namejs” lietošanu KISC,
JVLMA, LNA
Sekmīgi ieviests Vienotais
tiesību aktu portāls.
Nomainīt 60 darba vietām
darba aprīkojumu, portatīvais
dators, dokstacija
Nodrošināt KM darbinieku
darba vietu pārcelšanu no
Valdemāra ielas 17a uz
Meierovica bulvāri 14
Uzsākt pakāpenisku pāreju
uz vienotā kultūras resora
domēna lietošanu. Primāri
nodrošinot pāreju uz vienoto
autentifikāciju (KM, NKC,
LNKC, KISC, LNA
JMRMV), nodrošināt
lietotāju e-pastu izveidi ar
domēnu kultura.lv
Uzsākt HoP lietošanu KISC,
LNKC, LNA, JMRMV

26 .Nodrošināt un uzlabot cilvēkresursu pārvaldības procesus.
26.1.

26.2.

Organizēt un nodrošināt
personāla atlasi, personāla
apmācības, personāla darba
izpildes novērtēšanu, personāla
datu uzkrāšanu un
sistematizēšanu, personāla
lietvedību, iekšējo normatīvo
aktu izstrādi un aktualizēšanu
Kultūras ministrijā.
Organizēt un nodrošināt
personāla darba izpildes

Personāla nodaļa/ A.Zute, A.VismaneBitmane, K.Šteinberga, E.Birkše-Kloka

Reglaments 6.1.,
6.2., 6.3., 6.6., 6.7.,
6.12., 6.18.

Personāla nodaļa/ A.Zute, A.VismaneBitmane, K.Šteinberga, E.Birkše-Kloka

Visaptveroša Kultūras
ministrijas Personāla
politikas nodrošināšana.

Visaptveroša Latvijas
Nacionālā kultūras centra
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26.3.

26.4.

novērtēšanu, personāla datu
uzkrāšanu un sistematizēšanu,
personāla lietvedību, sniegt
konsultācijas par iekšējo
normatīvo aktu izstrādi un
aktualizēšanu Latvijas
Nacionālajā kultūras centrā.
Organizēt un nodrošināt
personāla darba izpildes
novērtēšanu, personāla datu
uzkrāšanu un sistematizēšanu,
personāla lietvedību, sniegt
konsultācijas par iekšējo
normatīvo aktu izstrādi un
aktualizēšanu Kultūras
informācijas sistēmu centrā.
Valsts pārvaldes reformas plāna
2020. nodrošināšana.

Uzsākt vienotu veselības
apdrošināšanas iepirkumu
veikšanu, tehniskajā
specifikācijā iekļaujot Kultūras
ministrijas padotības iestādes
nepieciešamā pakalpojuma
apjomu.
27. Nodrošināt iekšējo auditu veikšanu.

26.5.

27.1.

Nodrošināt iekšējo auditu un
pārbaužu veikšanu un
konsultāciju sniegšanu par
iekšējās kontroles sistēmas
pilnveidi.

personāla lietvedības
funkcijas nodrošināšana.

Personāla nodaļa/ A.Zute, A.VismaneBitmane, K.Šteinberga, E.Birkše - Kloka

Visaptveroša Kultūras
informācijas sistēmu centra
personāla lietvedības
funkcijas nodrošināšana.

Valsts sekretāra vietniece attīstības un
finanšu jautājumos B.Zakevica; Personāla
nodaļa/ A.Zute, A.Vismane-Bitmane,
K.Šteinberga, E.Birkše-Kloka;
Grāmatvedības uzskaites un atskaites nodaļa/
L.Romāne
Personāla nodaļa/ A.Zute;
Juridiskā nodaļa/ I.Jasinska;
Budžeta nodaļa;
Grāmatvedības nodaļa

Nodrošināts personāla
mainības process, atbalsta
funkciju centralizācija
atbilstoši Valsts pārvaldes
reformas plānam 2020.

Iekšējā audita nodaļa/ S.Rancāne -Delekolē,
G.Bremmane
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Pārskatīti resorā veiktie
iepirkumi un
nepieciešamības gadījumā no
ministrijas puses nodrošināta
viena iepirkuma veikšana
resora ietvaros.

Iekšējā audita
nodaļas reglaments
8.1., 8.2., 8.3., 8.6.,
9.1., 9.4.

Veikti iekšējie auditi un
pārbaudes atbilstoši Kultūras
ministrijas Iekšējā audita
nodaļas stratēģiskajam
plānam 2020.-2025.gada
plānam un Iekšējā audita
nodaļas 2021.gada darba

plānam
28. Veikt budžeta iestāžu gada finanšu pārskata pārbaudi un apstiprināšanu, īstenot ar budžeta un finanšu vadību saistītus uzdevumus. Veikt kapitālsabiedrību
pārraudzību.
28.1.
Īstenot atbildīgu valsts
Nozaru politikas nodaļa/
Reglaments 5.1., 5.7. Nodrošināta
kapitālsabiedrību pārvaldības
M.Katajs
kapitālsabiedrību
politiku; veikt kapitālsabiedrību
gada pārskatu apstiprināšana,
ikgadējo darbības izvērtējumu
lēmumu par peļņas sadali
atbilstoši kapitālsabiedrību
pieņemšana, lēmumu par
vidēja termiņa darbības
atļauju saņemt ziedojumus
stratēģijās izvirzītajiem
pieņemšana; veikts
mērķiem.
kapitālsabiedrību iepriekšējā
Veikt kārtējo izvērtējumu par
gada darbības izvērtējums
valsts līdzdalības saglabāšanu
atbilstoši kapitālsabiedrību
Kultūras ministrijas
vidēja termiņa darbības
kapitālsabiedrībās.
stratēģijās un līgumos
izvirzītajiem mērķiem un
normatīvajos aktos noteiktās
informācijas iesniegšana
PKC; veikts kārtējais
izvērtējums par valsts
līdzdalības saglabāšanu
kapitālsabiedrībās, kā arī
vispārējo stratēģisko mērķu
aktualizēšana; sagatavoti
attiecīgie dokumenti
iesniegšanai MK.
28.2.
2022.gada un vidējā termiņa
Budžeta nodaļa/ B.Krišjāne, D.Vīksne,
Budžeta nodaļas
Nodrošināta 2022.gada
budžeta 2022., 2023. un
R.Putniņa, A,Dumpe, I.Rorbaha, H.Raatma
reglaments
budžeta sagatavošana un
2024.gadam sagatavošana.
attiecīgi vidējā termiņa
budžeta sagatavošana no
2022.gada līdz 2024.gadam.
28.3.
Ministrijas un padotības iestāžu
Budžeta nodaļa/ B.Krišjāne, D.Vīksne,
Budžeta nodaļas
Nodrošināta finanšu
finanšu plānošana atbilstoši
R.Putniņa, A,Dumpe, I.Rorbaha, H.Raatma
reglaments
plānošana atbilstoši
grozījumiem finanšu plānošanas
veiktajiem grozījumiem
un valsts budžeta izpildes
normatīvajos aktos, kas
regulējumā.
nosaka finanšu plānošanu un
izpildes nodrošināšanu.
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28.4.

Nozares priekšlikumu
sagatavošana atbalstāmo
pasākumu finansēšanai Covid19 krīzes pārvarēšanai un radīto
seku pārvarēšanai, iesniegšana
izskatīšanai Ministru kabinetā.

Valsts sekretāra vietniece attīstības un
finanšu jautājumos B.Zakevica; Valsts
sekretāra vietnieks kultūrpolitikas jautājumos
U.Zariņš; Budžeta nodaļa/ B.Krišjāne

Valsts budžeta izdevumu
Valsts sekretāra vietniece attīstības un
pārskatīšana ņemot vērā
finanšu jautājumos B.Zakevica; Budžeta
noteiktās izdevumu
nodaļa/ B.Krišjāne
pārskatīšanas prioritātes un MK
18.08.2020. sēdes protokola
Nr.49 46.§ noteikto.
29. Nodrošināt juridisko atbalstu Kultūras ministrijā un tās padotības iestādēs.

28.5.

29.1.

29.2.

29.3.

Ar Covid-19 krīzes
pārvarēšanu saistītie
normatīvie akti

Ministru kabineta
18.08.2020. sēdes
protokola Nr.49 46.§

Nodrošināt nozares
priekšlikumu sagatavošanu
atbalstāmo pasākumu
finansēšanai Covid-19 krīzes
pārvarēšanai un radīto seku
novēršanai un iestādāt valsts
budžetā
Sagatavot KM priekšlikumus
izdevumu pārskatīšanas
prioritātēm. Nodrošināt
budžeta izdevumu
paskatīšanas prioritāšu
iestrādi valsts budžetā.

Nodrošināt juridisko atbalstu
KM un tās padotības iestādēs
valdības rīcības plānā,
plānošanas dokumentos, darba
plānā, revīziju ieteikumos u.c.
noteikto uzdevumu izpildei
nepieciešamo tiesību aktu
izstrādē, izvērtējot atbilstību
normatīvo aktu un juridiskās
tehnikas prasībām
Nodrošināt iekšējo normatīvo
aktu, rīkojumu, administratīvo
lēmumu, lēmumu par
kapitālsabiedrībām, kurās KM ir
kapitāla daļu turētāja, līgumu
u.c. dokumentu sagatavošanu, kā
arī izvērtēšanu atbilstoši
normatīvo aktu prasībām

Juridiskā nodaļa

Nodaļas reglamenta
5.1. un 5.3.punkts.

Nodrošināts juridiskais
atbalsts Kultūras ministrijā
un tās padotības iestādēs.

Juridiskā nodaļa

Nodaļas reglamenta
5.2.punkts

Nodrošināt KM organizētās
publisko iepirkumu procedūras
saskaņā ar normatīvo aktu

Juridiskā nodaļa

Nodaļas reglamenta
5.4.punkts

Nodrošināts juridiskais
atbalsts iekšējo normatīvo
aktu, rīkojumu,
administratīvo lēmumu,
lēmumu par
kapitālsabiedrībām, kurās
Kultūras ministrija ir kapitāla
daļu turētāja, līgumu u.c.
dokumentu sagatavošanā un
izvērtēšanā.
Nodrošinātas Kultūras
ministrijas organizēto
publisko iepirkumu
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prasībām un atbilstoši
apstiprinātajam KM iepirkumu
plānam 2021.gadam, kā arī
nodrošināt KM iepirkumu
organizēšanu, izmantojot
Elektroniskās iepirkumu
sistēmas (EIS) e-konkursu
apakšsistēmu
30. Nodrošināt Kultūras ministrijas vadības dokumentu izstrādi.
30.1.

Iesniegt apstiprināšanai MK
valsts kultūrpolitikas
pamatnostādnes 2021.2027.gadam.

30.2.

Izstrādāt Kultūras ministrijas
darbības stratēģiju 2021.2023.gadam

30.3.

Sagatavot un ievietot KM
mājaslapā KM 2020.gada
publisko pārskatu, kā arī
sagatavot Vadības ziņojumu.
Organizēt pētījumu par valsts
kultūrpolitikas pamatnostādņu
„Radošā Latvija” (2014-2020)
gala novērtējumu

30.4.

procedūras.

01.07.2021.
Valsts sekretāra vietnieks kultūrpolitikas
jautājumos U.Zariņš; Kultūrpolitikas
departaments/ L.Turlaja, S.Branta, L.Rūsiņa,
E.Spurdziņa
Kultūrpolitikas departaments/ S.Branta,
L.Turlaja

01.07.2021.
Kultūrpolitikas departaments/ L.Rūsiņa,
A.Upmale, E.Spurdziņa

Reglaments 6.1.

MK apstiprinātas valsts
kultūrpolitikas
pamatnostādnes.

MK 28.04.2015.
instrukcija Nr.3
„Kārtība, kādā
izstrādā un aktualizē
institūcijas darbības
stratēģiju un novērtē
tās ieviešanu”
Reglaments 6.19.

Apstiprināta KM darbības
stratēģija

Sagatavots KM publiskais
pārskats un Vadības
ziņojums.
MK iesniegts informatīvais
ziņojums par gala
novērtējumu

31.05.2021.
Kultūrpolitikas departaments/ L.Turlaja
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