
NOVADA KULTŪRAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2021.–2026. GADAM RĪCĪBAS PLĀNS 

                 Ventspils novada kultūras attīstības programmas 2021.–2026. gadam stratēģiskā karte 

Mērķis: Radīt Ventspils novada iedzīvotājiem kvalitatīvu, iekļaujošu un dinamisku kultūrvidi, kas kļūst par daļu no novada identitātes un stiprina piederības izjūtu, attīstīt materiālā un 
nemateriālā kultūras mantojuma resursus, kā arī individuālās un kopienu kultūras līdzdalības iniciatīvas. 

RV1: Kultūrvide un kultūras 
mantojums kā resurss attīstībai 

RV2: Kultūras piedāvājuma 
daudzveidība, kvalitāte un 
konkurētspēja 

RV3: Kultūras pārvaldības procesu 
pilnveide un cilvēkresursu attīstība  
 

RV4: Atbalsts sabiedrības 
līdzdalības procesiem un 
inovatīvām radošām iniciatīvām 
 

RV5: Komunikācijas (informācijas 
pieejamība, mārketinga aktivitātes) 
aktivizēšana, jaunu sadarbības 
formu un sinerģijas attīstība 
kultūras un radošajā sektorā 

U.1.1. Attīstīt kultūrvēsturisko 
kopienu aktivitātes vietas 
identitātes un novada tēla 
stiprināšanai. 
 

U.2.1. Veidot mērķtiecīgu kultūras 
piedāvājumu dažādām iedzīvotāju 
grupām (bērni, jaunieši, seniori, 
amatiermākslas pasākumu 
apmeklētāji, profesionālās mākslas 
interesenti). 

U.3.1. Izstrādāt un attīstīt jaunu 
novada kultūras pārvaldības 
modeli 
 

U.4.1. Atbalstīt Ventspils novada 
iedzīvotāju radošās pašiniciatīvas un  
nevalstiskā sektora darbību kultūras 
jomā.  

U.5.1. Izstrādāt vienotu pieeju 
konkrētu novada iedzīvotāju grupu 
un kultūras  
mērķauditorijas segmentu 
informēšanai par kultūras dzīves 
notikumiem. 

U.1.2. Nodrošināt Latvijas Dziesmu 
un deju svētku tradīcijas 
saglabāšanu un attīstību. 
 

U.2.2. Nostiprināt bibliotēkas kā 
pagastu un pilsētas izglītības, 
informācijas, kultūras un 
sabiedriskās saskarsmes centrus.  

U.3.2. Iesaistīt sabiedrību kultūras 
dienas kārtības satura ierosināšanā 
un  
izveidē, novērtēšanā 

U.4.2. Nodrošināt daudzpusīgas un 
dažādām iedzīvotāju grupām 
pieejamas kultūras līdzdalības un 
radošuma attīstīšanas iespējas. 

U.5.2. Attīstīt starpinstitucionālo 
sadarbību starp  kultūras nozari un 
citiem saistītiem sektoriem. 
 

U.1.3. Nodrošināt Ventspils novada 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanu, mūsdienīgu 
interpretāciju un pieejamību.  

 
 
 

U.3.3. Stiprināt kultūras nozares 
darbinieku kapacitāti un 
profesionālo izaugsmi. 

 
 

U.5.3. Palielināt kultūras nozares 
ieguldījumu novada tēla 
veidošanā. 

U.1.4. Attīstīt materiālā (t.sk. 
sakrālā un dabas) kultūras 
mantojuma objektus un 
kultūrvietas tūrisma veicināšanai. 

    



U.1.5. Nodrošināt kultūras 
aktivitātēm piemērotu 
infrastruktūru un vidi. 

    

U.1.6. Attīstīt vienojošas svētku 
svinēšanas prakses novadā, nostiprinot 
piederības sajūtu un tūristu piesaisti. 

    

U.1.7. Veicināt radošo uzņēmējdarbību 
kultūrtūrisma attīstībai. 

    

 
  



Ventspils novada kultūras attīstības programmas 2021.–2026. gadam rīcības plāns 

1.Rīcības virziens Kultūrvide un kultūras mantojums kā resurss attīstībai 

Uzdevumi Pasākumi  Termiņš vai 
periods 

Atbildīgā 
institūcija 

Līdzatbildīgās 
institūcijas 

Finanšu avoti Rezultatīvie rādītāji 

U.1.1. Attīstīt 
kultūrvēsturisko 
kopienu aktivitātes 
vietas identitātes un 
novada tēla 
stiprināšanai. 

P.1.1.1. Atbalsts Ventspils novadā 
dzīvojošo kultūrvēsturisko kopienu 
aktivitātēm; suitu, ventiņu un lībiešu 
kultūrtelpas attīstīšanai.  

2021.-2026. Ventspils 
novada 
pašvaldības 
Kultūras nodaļa 
(Kultūras 
nodaļa), NVO 
 

NVO, 
novadpētniecības 
ekspozīcijas; Etniskais 
kultūras centrs “Suiti”, 
LU Lībiešu institūts, 
Ventspils muzejs u.c. 

Pašvaldības 
budžets, Valsts 
Kultūrkapitāla 
fonda (VKKF) un 
citu fondu, 
atbalstītāju 
finansējums 

Pasākumu skaits 

P.1.1.2. Atbalsts nozīmīgāko Ventspils 
novada nemateriālā kultūras 
mantojuma elementu iekļaušanai 
Nacionālajā nemateriālā kultūras 
mantojuma sarakstā, UNESCO 
nemateriālā kultūras mantojuma 
sarakstā un to monitoringam. 

2021.-2026. Kultūras 
nodaļa,  
NVO 
 

NVO, Latvijas 
Nacionālais kultūras 
centrs (LNKC), 
UNESCO Latvijas 
Nacionālā komisija 

Pašvaldības 
budžets, VKKF 
finansējums 

Nacionālajā un UNESCO 
nemateriālā kultūras 
mantojuma 
sarakstos iekļauto 
elementu skaits 

P.1.1.3. Pašvaldības atbalsts amata 
meistariem, kas veic Ventspils 
novadam nozīmīgu amata prasmju 
saglabāšanas un nodošanu 
nākamajām paaudzēm (t.sk. 
pasākumu “Satiec savu meistaru” 
rīkošana). 

2021.-2026. Kultūras nami, 
NVO 

NVO Pašvaldības 
budžets, VKKF un 
citu fondu, 
atbalstītāju 
finansējums 

Pasākumu skaits 

U.1.2. Nodrošināt 
Latvijas Dziesmu un 
deju svētku tradīcijas 
saglabāšanu un 

P.1.2.1 Dziesmu un deju svētku 
procesa atbalsts (telpu, materiālās 
bāzes nodrošināšana; kolektīvu 
vadītāju kvalifikācijas celšana; dalība 

2021.-2026. Ventspils 
novada 
pašvaldība, 
Kultūras nodaļa 

Kultūras nami Pašvaldības 
budžets 

Kolektīvu skaits, kas 
piedalās Dziesmu un 
deju svētku kustībā 



1.Rīcības virziens Kultūrvide un kultūras mantojums kā resurss attīstībai 

Uzdevumi Pasākumi  Termiņš vai 
periods 

Atbildīgā 
institūcija 

Līdzatbildīgās 
institūcijas 

Finanšu avoti Rezultatīvie rādītāji 

attīstību. 
 
 

skatēs, nacionāla un reģionāla 
mēroga pasākumos u.tml.) 

P.1.2.2. Ventspils novada kolektīvu 
līdzdalības nodrošināšana Latvijas 
dziesmu un deju svētkos. 

2023. Kultūras nodaļa Kultūras nami Pašvaldības 
budžets 

Kolektīvu skaits, kas 
piedalās Dziesmu un 
deju svētku kustībā 

P.1.2.3. Atbalsts amatiermākslas 
kolektīvu un vadītāju darbībai, tai 
skaitā novada kopkolektīvu 
veidošanai, lai nodrošinātu Dziesmu 
un deju svētku tradīcijas saglabāšanu 
un attīstību. 
 

2021.-2026. Kultūras nodaļa Kultūras nami Pašvaldības 
budžets, 
mērķdotācijas 

Kolektīvu skaits, kas 
piedalās Dziesmu un 
deju svētku kustībā 

P.1.2.4. Pēctecības nodrošināšana, 

atbalsts jauniešu iesaistīšanai 

amatiermākslas kolektīvos 

2021.-2026. Kultūras nodaļa Mūzikas skolas Pašvaldības 
budžets 

Jauniešu skaits, kas 
piedalās amatiermākslas 
kolektīvos 

U.1.3. Nodrošināt 
Ventspils novada 
kultūrvēsturiskā 
mantojuma 
saglabāšanu, 
mūsdienīgu 
interpretāciju un 
pieejamību.  

P.1.3.1. Ventspils novada 
novadpētniecības ekspozīciju 
pamatdarbības nodrošināšana. 
 

2021.-2026. Kultūras nodaļa Novadpētniecības 
ekspozīcijas, 
bibliotēkas 
 

Pašvaldības 
budžets 

Apmeklētāju skaits 

P.1.3.2. Novadpētniecības ekspozīciju 
pieejamības veicināšana (t.sk. tūristu 
piesaiste), veicot ekspozīciju 
modernizēšanu, digitalizāciju, 
pozicionēšanu. 

2021.-2026. Novadpētniecīb
as ekspozīcijas, 
Kultūras 
nodaļa, 
bibliotēkas 

 Pašvaldības 
budžets, Valsts 
Kultūrkapitāla 
fonda (VKKF) un 
citu fondu, 
atbalstītāju 
finansējums 

Apmeklētāju skaits, 
modernizēto ekspozīciju 
skaits 



1.Rīcības virziens Kultūrvide un kultūras mantojums kā resurss attīstībai 

Uzdevumi Pasākumi  Termiņš vai 
periods 

Atbildīgā 
institūcija 

Līdzatbildīgās 
institūcijas 

Finanšu avoti Rezultatīvie rādītāji 

P.1.3.3. Ventspils novada 
novadpētniecības ekspozīciju 
sadarbību veidošana, tematiskie 
pasākumi, jauni pakalpojumi 
auditorijas paplašināšanai (skolēni, 
ģimenes, tūristi u.tml.). 

2021.-2026. Novadpētniecīb
as ekspozīcijas 

Bibliotēkas Pašvaldības 
budžets, VKKF un 
citu fondu, 
atbalstītāju 
finansējums 

Apmeklētāju skaits, 
pasākumu skaits 

U.1.4. Attīstīt 
materiālā (t.sk. 
sakrālā un dabas) 
kultūras mantojuma 
objektus un 
kultūrvietas tūrisma 
veicināšanai. 

P.1.4.1. Popes muižas kompleksa 
attīstības koncepcijas izstrāde 
(saskaņā ar Ventspils novada 
Attīstības programmas 2020.-2026. 
U.3.4.) 

2021.-2022. Ventspils 
novada 
pašvaldība,  

Biedrība “Popes 
muiža”, biedrība 
“Siets” Popes 
pamatskola, Popes 
pagasta pārvalde 

Pašvaldības 
budžets 

Izstrādāta attīstības 
koncepcija 

P.1.4.2. Zvejas un jūras kultūras 
mantojuma centra jaunbūve “Jūras 
kultūras mantojuma centrs “Vinda”” 
(Saieta nama Vārves pagastā 
jaunbūve)* 

2022.-2024. Ventspils 
novada 
pašvaldība 

 Pašvaldības 
budžets, ārējais 
finansējums 

Pieejams kultūras 
mantojuma centrs, 
apmeklētāju skaits, 
pasākumu skaits 

 P.1.4.3. Ziemeļkurzemes 
kultūrvēsturiskā un dabas 
mantojuma saglabāšana, 
eksponēšana un tūrisma 
piedāvājuma attīstība (Tārgales 
pagastā) 

2021.-2022. Ventspils 
novada 
pašvaldība 

 Pašvaldības 
budžets, ārējais 
finansējums 

Tūristu skaits 

U.1.5. Nodrošināt 
kultūras aktivitātēm 
piemērotu 
infrastruktūru un vidi. 

P.1.5.1. Piltenes kultūras nama ēkas 
atjaunošana 

2022.-2024. Ventspils 
novada 
pašvaldība 

 Pašvaldības 
budžets, ārējais 
finansējums 

Pieejams atjaunots 
kultūras nams, 
apmeklētāju skaits, 
pasākumu skaits 



1.Rīcības virziens Kultūrvide un kultūras mantojums kā resurss attīstībai 

Uzdevumi Pasākumi  Termiņš vai 
periods 

Atbildīgā 
institūcija 

Līdzatbildīgās 
institūcijas 

Finanšu avoti Rezultatīvie rādītāji 

 
P.1.5.2.Zūru novadpētniecības 
ekspozīcijas izvietošana pielāgotās 
Sporta un kultūras centra telpās 
 

2021.-2024. Ventspils 
novada 
pašvaldība 

 Pašvaldības 
budžets 

Apmeklētāju skaits, 
pasākumu skaits 

P.1.5.3. Esošo brīvdabas estrāžu 
sakārtošana un uzturēšana 

− “Popes pagasta brīvdabas estrādes 
pārbūve, 2.kārta” 

 

2021.-2024. Ventspils 
novada 
pašvaldība 

 Pašvaldības 
budžets, ārējais 
finansējums 

Pieejama atjaunota 
estrāde, 
apmeklētāju skaits, 
pasākumu skaits 

P.1.5.4. Kultūras iestāžu (Kultūras 
nami, bibliotēkas, mūzikas skolas) 
labiekārtošanas darbi), pieejamības 
nodrošināšana 

2022.-2024. Ventspils 
novada 
pašvaldība 

 Pašvaldības 
budžets, ārējais 
finansējums 

Apmeklētāju skaits 

P.1.5.5. Ugāles pagasta tautas nama 
„Gaisma” rekonstrukcija/ pārbūve 

2021.-2022. Ventspils 
novada 
pašvaldība 

 Pašvaldības 
budžets, ārējais 
finansējums 

Pieejams atjaunots 
tautas nams, 
apmeklētāju skaits, 
pasākumu skaits 

P.1.5.6. Bibliotēku infrastruktūras un 
materiāli tehniskās bāzes pilnveide 
(saskaņā ar Ventspils novada 
Attīstības programmas 2020.-2026. 
U.3.2.) 

2021.-2026. Ventspils 
novada 
pašvaldība 

 Pašvaldības 
budžets 

Lasītāju skaits, 
izsniegumu skaits 

U.1.6. Attīstīt 
vienojošas svētku 
svinēšanas prakses 

P.1.6.1. Valsts svētku un atceres 
dienu rīkošana novada iedzīvotājiem 

2021.-2026. Kultūras 
nodaļa, 
kultūras nami 

Bibliotēkas Pašvaldības 
budžets 

Pasākumu skaits, 
apmeklētāju skaits 



1.Rīcības virziens Kultūrvide un kultūras mantojums kā resurss attīstībai 

Uzdevumi Pasākumi  Termiņš vai 
periods 

Atbildīgā 
institūcija 

Līdzatbildīgās 
institūcijas 

Finanšu avoti Rezultatīvie rādītāji 

novadā, nostiprinot 
piederības sajūtu un 
tūristu piesaisti. 

P.1.6.2. Novada tēlu stiprinošu 
pasākumu rīkošana (gadskārtu svētki, 
Ventspils novada pagastu diena, 
Saulgriežu svētku cikls Suitos). 

2021.-2026. Kultūras 
nodaļa, 
kultūras nami, 
NVO, tūrisma 
operatori 

 Pašvaldības 
budžets, VKKF un 
citu fondu, 
atbalstītāju 
finansējums 

Pasākumu skaits, 
apmeklētāju skaits 

P.1.6.3. Ventspils novada festivālu 
un lielo kultūras pasākumu ar tūristu 
piesaisti projektu konkurss. 

2022.-2026. Ventspils 
novada 
pašvaldība 

 Pašvaldības 
budžets 

Iesniegto projektu 
skaits, atbalstīto 
projektu skaits 

U.1.7. Veicināt radošo 
uzņēmējdarbību 
kultūrtūrisma 
attīstībai. 

P.1.7.1. Mērķtiecīga kultūras resursu 
(infrastruktūra, kultūras 
 mantojuma objekti un tradīcijas) 
izmantošana kultūras un radošo 
industriju produktu izstrādē. 

2021-2026 NVO, radošie 
uzņēmēji, 
kultūras nami 

Ventspils novada 
pašvaldība 

Pašvaldības 
budžets, VKKF un 
citu fondu, 
atbalstītāju 
finansējums 

Attīstīto kultūras un 
radošo industriju 
produktu skaits, 
pasākumu skaits 

  



2.Rīcības virziens Kultūras piedāvājuma daudzveidība, kvalitāte un konkurētspēja 

Uzdevumi Pasākumi  Termiņš vai 
periods 

Atbildīgā 
institūcija 

Līdzatbildīgās 
institūcijas 

Finanšu avoti Rezultatīvie rādītāji 

U.2.1. Veidot 
mērķtiecīgu kultūras 
piedāvājumu 
dažādām iedzīvotāju 
grupām (bērni, 
jaunieši, seniori, 
amatiermākslas 
pasākumu 
apmeklētāji, 
profesionālās mākslas 
interesenti). 
 

P.2.1.1. Ventspils novadā koordinēta 
kultūras pasākumu plāna izveide, 
apvienojot kultūras namu resursus 
un mērķtiecīgi strādājot uz 
auditorijas piesaistes stratēģijām. 

2021.-2026. Kultūras 
nodaļa, 
kultūras nami 

Kultūras nozares 
institūcijas 

Pašvaldības 
budžets 

Apmeklētāju skaits, 
pasākumu skaits 

P.2.1.2. Finansējuma nodrošināšana 
sabalansētai, kvalitatīvai kultūras un 
izklaides pasākumu programmai 
Ventspils novadā. 

2021.-2026 Kultūras 
nodaļa, 
kultūras nami, 
Ventspils 
novada 
pašvaldība 

 Pašvaldības 
budžets, VKKF un 
citu fondu, 
atbalstītāju 
finansējums 

Apmeklētāju skaits, 
pasākumu skaits 

P.2.1.3. Pieejamības nodrošināšana 
iedzīvotājiem, lai apmeklētu kultūras 
pasākumus, kas notiek citos pagastos 
vai Ventspils pilsētā (saskaņā ar 
kopējo kultūras pasākumu plānu). 

2021.-2026 Kultūras 
nodaļa, 
kultūras nami, 
Ventspils 
novada 
pašvaldība 

 Pašvaldības 
budžets 

Apmeklētāju skaits, 
pasākumu skaits 

P.2.1.4. Sadarbības veidošana, lai 
iekļautu kopējā pasākumu plānā citu 
nozares spēlētāju aktivitātes 
(kultūrizglītības iestādes, nevalstiskās 
organizācijas, uzņēmumi u.tml.). 

2021.-2026 Kultūras nodaļa 
Ventspils 
novada 
pašvaldība 

Kultūras nozares 
institūcijas,  “Latvijas 
Koncerti” u.c. 

Pašvaldības 
budžets 

Apmeklētāju skaits, 
pasākumu skaits 

P.2.1.5. Koordinēta aktivitāšu plāna  
izstrāde un īstenošana brīvdabas 
estrādēs un citās norises vietās. 

2021.-2026 Kultūras nodaļa Kultūras nozares 
institūcijas 

Pašvaldības 
budžets 

Apmeklētāju skaits, 
pasākumu skaits 

P.2.1.6. Pasākumu nodrošināšana 2021.-2026 Kultūras nodaļa Kultūras nozares Pašvaldības Apmeklētāju skaits, 



pilsētvidē, pagastos, brīvdabas 
estrādēs un citās norišu vietās 
(gaismas, skaņas, podesti u.tml. 
aprīkojuma nodrošinājums). 

Kultūras nami institūcijas budžets, VKKF un 
citu fondu, 
atbalstītāju 
finansējums 

pasākumu skaits 

P.2.1.7. Ikgadējo vēsturiski izglītojošo 
pasākumu (Muzeju nakts, Kultūras 
mantojuma dienas) organizēšana. 

2021.-2026 Kultūras 
nozares 
institūcijas 

Latvijas Muzeju 
biedrība, Nacionālā 
kultūras mantojuma 
pārvalde, citas 
pašvaldības 

Pašvaldības 
budžets, VKKF un 
citu fondu, 
atbalstītāju 
finansējums 

Apmeklētāju skaits, 
pasākumu skaits 

P.2.1.8..Pagastu identitātes 
saglabāšana 

2021.-2026. Kultūras nodaļa Kultūras nami Pašvaldības 
budžets 

Pasākumu skaits 

U.2.2. Nostiprināt 
bibliotēkas kā 
pagastu un pilsētas 
izglītības, 
informācijas, kultūras 
un sabiedriskās 
saskarsmes centrus. 

P.2.2.1. . Lasīšanas veicināšanas 
pasākumu (tikšanās ar grāmatu 
autoriem) organizēšana. 

2021.-2026 Bibliotēkas  Pašvaldības 
budžets, VKKF un 
citu fondu, 
atbalstītāju 
finansējums 

Pasākumu skaits, 
apmeklētāju skaits 

P.2.2.2. Bibliotēku novadpētniecības 
darba atbalstīšana. 

2021.-2026 Kultūras nodaļa Bibliotēkas Pašvaldības 
budžets 

Bibliotēku apmeklētāju 
skaits, izstāžu skaits 

P.2.2.3. Finansējuma nodrošināšana 
krājumu papildināšanai un apmaiņai 
starp bibliotēkām. 

2021.-2026 Kultūras nodaļa Bibliotēkas Pašvaldības 
budžets 

Jauno izdevumu 
eksemplāru skaits 

3. rīcības virziens Kultūras pārvaldības procesu pilnveide un cilvēkresursu attīstība 

Uzdevumi Pasākumi  Termiņš vai 
periods 

Atbildīgā 
institūcija 

Līdzatbildīgās 
institūcijas 

Finanšu avoti Rezultatīvie rādītāji 

U.3.1. Izstrādāt un 
attīstīt jaunu novada 
kultūras pārvaldības 
modeli 

P.3.1.1. Ventspils novada kultūras 
pārvaldības modeļa izstrāde, t.sk. 
funkciju un atbildības sadale starp 
novada un pagastu kultūras dzīves 
vadītājiem, administratīvo procesu 

2021.-2022. Kultūras nodaļa  Pašvaldības 
budžets 

Izstrādāts pārvaldības 
modelis 



optimizācija. 

P.3.1.2. Kultūras, tautas namu tīkla 
pārvaldības optimizēšana un funkciju 
precizēšana (saskaņā ar plānoto 

Kultūras centru likumprojektu). 

2021. Kultūras nodaļa Kultūras nami Pašvaldības 
budžets 

Izstrādāts pārvaldības 
modelis 

U.3.2. Iesaistīt 
sabiedrību kultūras 
dienas kārtības satura 
ierosināšanā un  
izveidē, novērtēšanā 

P.3.2.1. Regulāra novada iedzīvotāju 
vajadzību apzināšana un iesaiste 
kultūras dzīves plānošanā (aptaujas, 
diskusijas, iesaiste konsultatīvajās 
padomēs).  
 

2021.-2026. Kultūras nodaļa Kultūras nozares 
institūcijas 

Pašvaldības 
budžets 

Diskusiju, aptauju skaits 

P.3.2.2. Jauna Kultūras nozares 
apbalvojuma – balvas pasniegšanas 
organizēšana, nominantu izvirzīšana 
un izvērtējuma veikšana, iesaistot 
sabiedrību. Izstrādāt Nolikumu 
novada kultūras balvai 

2021.-2026. Kultūras nodaļa Kultūras nozares 
institūcijas, NVO 

Pašvaldības 
budžets, VKKF un 
citu fondu, 
atbalstītāju 
finansējums 

Ikgadējs pasākums. 

U.3.3. Stiprināt 
kultūras nozares 
darbinieku kapacitāti 
un profesionālo 
izaugsmi. 

P.3.3.1. Kultūras nozares 
cilvēkresursu piesaistes, izaugsmes 
un saliedēšanas plāna izveide un 
īstenošana. 

2021.-2022. Kultūras nodaļa  Pašvaldības 
budžets 

Izstrādāts plāns. 

P.3.3.2. Kultūras nozares darbinieku 
profesionālās izaugsmes atbalsta 
programma (dalība tālākizglītības 
semināros, konferencēs, apmācības, 
radošie komandējumi u.tml.) 

2021.-2026. Kultūras nodaļa Kultūras nozares 
institūcijas 

Pašvaldības 
budžets, VKKF un 
citu fondu, 
atbalstītāju 
finansējums 

Izglītības pasākumu 
skaits, dalībnieku skaits 

P.3.3.3. Līdzdalība valsts un 
starptautiskajās biedrībās, asociācijās 
kultūras un pieredzes apmaiņas 
nodrošināšanai. 

2021.-2026. Kultūras nodaļa Kultūras nozares 
institūcijas 

Pašvaldības 
budžets, VKKF un 
citu fondu, 
atbalstītāju 

Pārstāvību un sadarbību 
skaits 



finansējums 

4. rīcības virziens Atbalsts sabiedrības līdzdalības procesiem un inovatīvām radošām iniciatīvām 

Uzdevumi Pasākumi  Termiņš vai 
periods 

Atbildīgā 
institūcija 

Līdzatbildīgās 
institūcijas 

Finanšu avoti Rezultatīvie rādītāji 

U.4.1. Atbalstīt 
Ventspils novada 
iedzīvotāju radošās 
pašiniciatīvas un  
nevalstiskā sektora 
darbību kultūras 
jomā.  
 

P.4.1.1. Kultūras projektu 
finansēšanas konkurss 

2021.-2026. Kultūras nodaļa  Pašvaldības 
budžets 

Iesniegto projektu 
skaits, atbalstīto 
projektu skaits. 

P.4.1.2. Pašvaldības kultūras sektora  
un NVO sadarbības platformas 
darbība (sadarbības padome/darba 
grupa) 

2021.-2026. Ventspils 
novada domes 
Attīstības 
nodaļa  

Kultūras nodaļa, NVO Pašvaldības 
budžets 

Darba grupu sanāksmju 
skaits 

P.4.1.3. Atbalsts individuālām 
radošām un inovatīvām iniciatīvām 
kultūras un mākslas jomā – 
deleģēšanas līgumu noslēgšana ar 
NVO. 

2021.-2026. Kultūras nodaļa  Pašvaldības 
budžets 

Noslēgtie deleģēšanas 
līgumi (skaits). 

U.4.2. Nodrošināt 
daudzpusīgas un 
dažādām iedzīvotāju 
grupām pieejamas 
kultūras līdzdalības 
un radošuma 
attīstīšanas iespējas. 

P.4.2.1. Daudzveidīgu 
amatiermākslas, interešu izglītības un 
mūžizglītības iespējas Ventspils 
novada iedzīvotājiem. 
 
 

2021.-2026. Kultūras nami 
Bibliotēkas 

 Pašvaldības 
budžets, VKKF un 
citu fondu, 
atbalstītāju 
finansējums, 
mērķdotācijas 

Norišu skaits, iesaistīto 
dalībnieku skaits 

P.4.2.2. Interešu izglītības un 
amatiermākslas iespējas bērnu un 
jauniešu auditorijai. 

2021.-2026. Kultūras nami, 
izglītības 
iestādes 

 Pašvaldības 
budžets, 
mērķdotācijas 

Norišu skaits, iesaistīto 
dalībnieku skaits 

P.4.2.3. Ventspils novada radošo 
kolektīvu dalība kvalitatīvos novada, 
pilsētas u.c. pasākumos (ārpus 
Dziesmu un deju svētku kustības). 

2021.-2026. Kultūras nami, 
izglītības 
iestādes 

 Pašvaldības 
budžets, VKKF un 
citu fondu, 
atbalstītāju 

Norišu skaits, iesaistīto 
dalībnieku skaits 



finansējums 

P.4.2.4. Valsts, starptautisku vasaras 
skolu, plenēru, meistarklašu norises 
atbalsts Ventspils novadā kultūrvides 
dažādošanai un kompetenču u 
zlabošanai. 

2021.-2026. Kultūras nami, 
izglītības 
iestādes 

NVO Pašvaldības 
budžets, VKKF un 
citu fondu, 
atbalstītāju 
finansējums 

Norišu skaits, iesaistīto 
dalībnieku skaits 

5.Rīcības virziens 
Komunikācijas (informācijas pieejamība, mārketinga aktivitātes) aktivizēšana, jaunu sadarbības formu un sinerģijas attīstība kultūras un 

radošajā sektorā 

Uzdevumi Pasākumi  Termiņš vai 
periods 

Atbildīgā 
institūcija 

Līdzatbildīgās 
institūcijas 

Finanšu avoti Rezultatīvie rādītāji 

U.5.1. Izstrādāt 
vienotu pieeju 
konkrētu novada 
iedzīvotāju grupu un 
kultūras  
mērķauditorijas 
segmentu 
informēšanai par 
kultūras dzīves 
notikumiem. 

P.5.1.1. Kultūras pasākumu aktuālās 
informācijas regulāra izvietošana 
dažādās valodās plašsaziņas līdzekļos 
un interneta resursos, tai skaitā 
sociālajos tīklos. 

2021.-2026. Kultūras 
nodaļa, 
kultūras 
nozares 
institūcijas 

Ventspils tūrisma 
informācijas centrs 

Pašvaldības 
budžets 

Publikāciju, ierakstu, 
ziņu skaits 

P.5.1.2. Nozīmīgāko kultūras 
pasākumu reklāmas un mārketinga 
materiālu izgatavošana un izplatīšana 
Ventspils pilsētas, reģiona iedzīvotāju 
un tūristu auditorijas piesaistei. 

2021.-2026. Kultūras 
nodaļa, 
kultūras 
nozares 
institūcijas, 
Novada 
sabiedrisko 
attiecību 
speciālisti 

Kultūras institūcijas Pašvaldības 
budžets, VKKF un 
citu fondu, 
atbalstītāju 
finansējums 

 

P.5.1.3. Viedokļu līderu / kultūras 
vēstnešu tīkla attīstīšana. 

2021.-2026. Kultūras 
nodaļa, 
kultūras 
nozares 
institūcijas 

 Pašvaldības 
budžets, VKKF un 
citu fondu, 
atbalstītāju 
finansējums 

 



U.5.2. Attīstīt 
starpinstitucionālo 
sadarbību starp  
kultūras nozari un 
citiem saistītiem 
sektoriem. 

P.5.2.1. Starpinstitucionālās 
sadarbības ar citiem saistītiem 
sektoriem attīstīšana darba grupas 
vai projektu ietvaros: tūrismu, 
kultūrizglītību, uzņēmējiem u.c. 
iniciēšana (darba grupas izveide)  

2021.-2026. Kultūras nodaļa Kultūras nozares un 
saistīto sektoru 
operatori 

Pašvaldības 
budžets 

Attīstīto sadarbību 
skaits 

U.5.3. Palielināt 
kultūras nozares 
ieguldījumu novada 
tēla veidošanā. 

P.5.3.1. Kultūrvides elementu 
izmatošana novada zīmolvedībā, 
vides un tēla pilnveide. 

2021.-2026. Ventspils 
novada 
pašvaldība 

Kultūras nozares 
institūcijas, uzņēmēji 

Pašvaldības 
budžets, citi 
finansējuma avoti 

Aktivitāšu skaits. 

P.5.3.2. Ventspils novada 
kultūrtūrisma informācijas datu 
bāzes izstrāde un tematisku 
kultūrtūrisma maršrutu veidošana un 
popularizēšana sabiedrībā ar 
apkārtējiem novadiem, Ventspils 
pilsētu un reģiona kultūras 
organizācijām un uzņēmumiem. 

2021.-2026. Ventspils 
novada 
pašvaldība 

Kultūras nozares 
institūcijas, uzņēmēji 

Pašvaldības 
budžets, citi 
finansējuma avoti 

Aktivitāšu skaits. 

P.5.3.3. Kultūrtūristu informācijas 
pieprasījumu apkalpošana – 
koordinētas sistēmas izveide 

2021.-2026. Ventspils 
novada 
pašvaldība 

Ventspils pilsēta, 
tūrisma operatori 

Pašvaldības 
budžets 

Izveidots sadarbības 
modelis. 

P.5.3.4. Ventspils novada 
kultūrtūrisma informācijas materiālu 
izdošana un veidošana dažādās 
valodās (kartes, bukleti, audiovizuāli 
materiāli, citi) 

2021.-2026. Ventspils 
novada 
pašvaldība, 
kultūras 
nozares 
institūcijas 

Tūrisma operatori Pašvaldības 
budžets, citi 
finansējuma avoti 

Informācijas materiālu 
skaits.  

 

 


