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2014.gadā – 559 kultūras centri

Sadarbības jomas
o Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšana
un attīstība;
o Tautas mākslas kustības nepārtrauktības
nodrošinājums;
o Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana;
o Metodiskais atbalsts un informācija Kultūras
centru speciālistiem.

Paveiktais 2013.- 2014.gada sezonā (I)
1. 2013.g.19.sept.- 17.okt.: Reģionālie semināri «Radošā
Latvija. Ceļā uz 2018.gada Dziesmu un deju svētkiem» (278
dal.);
2. 2013.g.30.-31.okt.: Konference «Dziesmu un deju svētki
Latvijas simtgadei» (350 dal.);
3. 2014.g.26.febr.-26.marts: Reģionālie semināri. Dziesmu un
deju svētku saglabāšanas un attīstības plāna 2014.-2018.
sagatavošana (240 dal.) (iesniegts MK);
4. 2014.g.2.okt.: Saeima apstiprina grozījumus likumā «Par
svētku, atceres un atzīmējamām dienām» (Vispārējie
latviešu Dziesmu un deju svētki – svētku diena, brīvdiena)
(LDDK, NVO, LPS atbalsts).

Paveiktais 2013.- 2014.gada sezonā (II)
1. 2014.gada 28.janvāra MK noteikumi Nr.58 »Kārtība, kādā
tiek sadalīta valsts mērķdotācija to māksliniecisko
kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav
pašvaldības» (Rīga, LNKC, KM, FM, VK);
2. Līdz 2014.g.1.okt. īstenota aptauja par valsts mērķdotāciju
un kolektīvu vadītāju atalgojumu (574 kol.vad. un 111
dibinātāju, t.sk.72% pašvaldību redzējums) (rezultāti semināros);
3. 2013.-2014.g.sept. īstenoti 177 pasākumi (starpsvētku,
t.sk. repertuāra apguves pasākumi, piedaloties ~ 1700
kolektīviem); līdz 2014.g. beigām – 20 pasākumi
(pašvaldības, NVO)

Paveiktais 2013.- 2014.gada sezonā (III)
1. «Satiec savu meistaru»
Vidēji - vairāk nekā 100 norises vietas, ~ 300 meistari,
~4000 dalībnieki (2014.g.izglītības iniciatīvas);
2. Starpinstitūciju saskaņošanas procesā likumprojekts
par nemateriālo kultūras mantojumu (aicināti NVO
pārstāvji);
3. 2013.gada oktobrī Parīzē Dace Melbārde UNESCO
Ģenerālās konferences 37.sesijas ietvaros pildīja
Kultūras komisijas vadītājas pienākumus;
4. Latvijas eksperti izvērtējuši pieteikumus UNESCO
nemateriālā kultūras mantojuma sarakstiem (LNKC,
LKA, LFK, NVO «Serde»).

Paveiktais 2013.- 2014.gada sezonā (IV)
1. Metodiskais materiāls «Vadlīnijas pašvaldību kultūras
centru darbībai» (pašlaik - apspriešanas posms, VARAM,
LPS; KC pārstāvju/NVO līdzdalība);
2. Vienas dienas profesionālās pilnveides kursi kultūras
darba speciālistiem (12 pasākumi, ~ 25-30 dalībnieki);
3. Vairāku dienu profesionālās pilnveides kursi (jaunajiem
KC vadītājiem - ļoti pieprasīti; 4 kursu cikli, ~30
dalībnieki; 100gades sarunas; NVO līdzdalība);
4. Izglītības programma «Kultūras vēstnieki» (~20 kultūras
darbinieki; mazākumtautību un NVO pārstāvji;
«Culturelab»);
5. LNKC mājas lapas jauns veidols (www.lnkc.gov.lv)

Līdz 2014.gada beigām
1. Izveidota KC konsultatīvā padome (LNKC ir iesniegti NVO
priekšlikumi padomes sastāvam);
2. Sagatavoti un Valsts kancelejā iesniegti priekšlikumi grozījumiem
«Amatu katalogā»: kult.darba organizēšana, mākslin.kol. vadīšana
(pēctecīgi – 2015.gadā arī profesiju klasifikators un profesiju
standarti);
3. Identificējot problēmjomas aptaujā par mērķdotāciju – sagatavoti
priekšlikumi to risināšanai (grozījumi MK not., turpinās darbs pie
met.materiāla par kolektīviem izstrādes);
4. Uz veiktajām iestrādēm ir iespēja sagatavot priekšlikumus
grozījumiem likumprojektā «Institūciju likums» (NVO līdzdalība);
5. Paraugnolikumu izstrāde (vokālā māksla, mazākumtautības –
prioritāri);
6. 2018.gada svētku koncepcijas konkurss (izsludināšana).

Kopā strādājot mēs sasniegsim plānotos mērķus!
Paldies, ka esat!
Tiekamies reģionālajos semināros – 2014!

