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Kuldīgas novada Dome 2021. gada 28. janvāra sēdē vienbalsīgi pieņēma lēmumu
par Kuldīgas novada kultūras nozares attīstības programmas 2021.-2028. gadam izstrādes
uzsākšanu, piesaistot gan ārējos ekspertus un kultūras jomas speciālistus, gan novada
kultūras nozares speciālistus. Kā Kuldīgas novada kultūras nozares attīstības programmas
2021.-2028. gadam izstrādes vadītāju apstiprināja Kultūras nodaļas vadītāju Daci
Reinkopu.
Uzsākot attīstības programmas izstrādi, tika ņemts vērā, ka 2021. gadā saskaņā ar
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kurā paredzēta administratīvo
teritoriju apvienošana un ka Kuldīgas novadā tiks apvienotas Kuldīgas, Skrundas un
Alsungas pašvaldības, bijušās Alsungas novada un Skrundas novada domes tika
uzaicinātas iesaistīties kultūras attīstības programmas izstrādē. Skrundas un Alsungas
novada pašvaldības deleģēja pašvaldību pārstāvjus piedalīties programmas izstrādes
procesā.
Par Kuldīgas novada kultūras attīstības programmas 2021.-2028.gadam izstrādi
tika noslēgts līgums ar Latvijas Kultūras akadēmiju, kuras eksperti, prof. Andas Laķes
vadībā veica pētījuma izstrādi, kas sevī ietvēra padziļinātās un daļēji strukturētās
intervijas, fokusgrupu diskusijas, elektronisko kultūras operatoru aptaujas, datu apstrādi,
kā arī Kuldīgas novada kultūras dzīves novērtējumu un galveno problēmu definājumu,
pētījuma rezultātu prezentēšanu, rīcības plāna izstrādi.
Darba procesā tika apkopoti kvalitatīvie un kvantitatīvie dati. Kvalitatīvie dati tika
veidoti, veicot 40 padziļinātas individuālās intervijas, intervējamo vidū bija visu bijušo
trīs novadu kultūrpolitikas veidotāji un kultūras un radošā sektora pārstāvji. Tika
noorganizētas 8 fokusgrupu diskusijas, kuru mērķgrupas bija kultūras centru pārstāvji
bibliotēku pārstāvji, muzeju pārstāvji, kultūrizglītības iestāžu pārstāvji, kultūras radošo
industriju uzņēmēji, mākslinieki, suitu kultūras organizāciju pārstāvji.
Kā kvantitatīvie dati tika izmantota 2020. gadā veiktā aptauja Kuldīgas novada
iedzīvotāju aptauja “Ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu” (2020, 515
respondenti) Kuldīgas novada kultūras un radošā sektora pārstāvju aptauja.
Kultūras nozares attīstības programma būs cieši saistīta ar nākamā perioda novada
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un stratēģiskajiem uzstādījumiem tajos.
Tam ir jābūt ilgtermiņa redzējumam uz kultūras nozares attīstību, kurā iekļaujas Eiropas
kultūras galvaspilsētas iniciatīva. Programmas izstrādes mērķis ir apliecināt kultūras
vērtību un definēt rīcības virzienus kultūras daudzveidīgai un ilgtspējīgai attīstībai, kas,
veicinot novada izaugsmi un konkurētspēju, veidos augstāku dzīves kvalitāti ikvienam,
saglabājot un attīstot novada kultūras kapitālu un iedzīvotāju radošumu.

Ņemot vērā “Kuldīgas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2030.
gadam” noteikto vīziju (nākotnes redzējumu): “Kuldīga – unikāla, starptautiski
atpazīstama kultūras un dabas mantojuma vieta, tūrisma un radošo industriju pilsēta un
reģionālas nozīmes centrs” un stratēģisko mērķi (SM4) “Stiprināt novada lomu reģionālā,
nacionālā un starptautiskā kontekstā un veicināt tā atpazīstamību, iedzīvotāju, investīciju
un tūristu piesaisti”, saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikumiem Nr.
464 „Kārtība, kādā piešķir Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu 2027. gadam”, kā
arī saskaņā ar ”Attīstības plānošanas sistēmas likumu” (08.05.2008.) un “Teritorijas
attīstības plānošanas likums” (13.10.2011.), atklāti balsojot ar 16 balsīm “par” (I.Bērziņa,
V.Gotfridsons, B.Freija, B.Mikāla, Ģ.Vēvers, I.Astaševska, A.Šimpermanis, A.Kimbors,
R.Lapuķis, M.Mednieks, S.Vaivade, A.Lange, A.Bierands, R.Karloviča, M.Karlsons,
M.Tjarve), “pret” nav, “atturas” nav, Kuldīgas novada Dome nolemj:
1. Nodot izstrādātās Kuldīgas novada kultūras attīstības programmas 2021.2028. gadam projektu publiskajai apspriešanai un nodrošināt programmas
pieejamību Kuldīgas novada pašvaldības mājas lapā: www.kuldiga.lv
2. Sagatavot un publicēt paziņojumu par publisko apspriešanu, kas notiek no š.g. 30.
Jūlija līdz š.g. 30. Augustam, par atbildīgo amatpersonu nozīmējot Kuldīgas
novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāju Daci Reinkopu, kurai iesniedzami
viedokļi.
Pielikumā:
Kuldīgas novada kultūras attīstības programmas 2021.-2028. gadam projekts, (word
un pdf formātā)
Pielikums nr. 1 Situācijas raksturojums – statistikas dati (word un pdf formātā)
Pielikums nr. 2 Kuldīgas pilsētas un novada, Alsungas novada un Skrundas novada
kultūras sektora pārstāvju aptaujas dati (word un pdf formātā)
Lēmums nosūtāms: novada pilsētu un pagastu pārvaldēm, Kuldīgas attīstības
aģentūrai, Kuldīgas kultūras centram, Skrundas kultūras namam, Kuldīgas novada
muzejam, Kuldīgas Galvenajai Bibliotēkai, Kuldīgas aktīvās atpūtas centram, Alsungas
tūrisma un vēsturiskā mantojuma centram, Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centram,
E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolai, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolai,
Restaurācijas centram, Kuldīgas Mākslinieku rezidencei, Kultūras nodaļai, Mārketinga
un sabiedrisko attiecību nodaļai, Izglītības nodaļai, Finanšu un ekonomikas nodaļai,
Kuldīgas novada pašvaldības sadarbības partneriem – kultūras jomas biedrībām un
nodibinājumiem.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. pantu šo lēmumu var pārsūdzēt
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot prasību Administratīvās rajona
tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401).

