
Benita – 
pensionāre: 

– Agrākos 
laikos skolotāji 
strādāja daudz 
vairāk nekā 
šodien, bet 

saņēma daudz mazāk. Man 
nepatīk, ka skolotāji streiko. 
Kuram gan nevajag lielāku algu 
vai pensiju? Visiem vajag! Bet 
jāpadomā – vai tad naudas valstij 
ir tik daudz, lai visiem būtu lielas 
algas un pensijas?

Dana 
Korobova – 
studente: 

– Par pamata 
likmi virs viena 
tūkstoša eiro 
“uz rokas”. 
Skolotājiem ir ļoti smags darbs 
ar bērniem. Skolotāju streiku 
atbalstu. Kurš gan par viņiem 
rūpēsies, ja ne paši. Valstī daudz 
kas nesakārtots un visādi trūkumi, 
bet izglītība ir mūsu jaunieši, 

mūsu nākotne. Nekas nepaliks 
labāk, ja neieguldīsim nākotnē.

Liene – 
māmiņa: 

– Man jādomā 
par daudzām 
profesijām, 
ne tikai par 
skolotājiem. 
Manuprāt, visiem tomēr vajadzētu 
algas celt daudz maz vienādi. 
Jāievēro kaut kāda vienlīdzība. 
Visi cieš no inflācijas, visiem 
dzīve nav viegla. Var jau saprast 
skolotājus, jo mūsu valstī viņi 
ir noslogoti. Citur vienam 
skolotājam nav jāmāca vienlaikus 
30 bērnu.

Anita  
Kubila –  
strādā: 

– “Uz rokas” 
vismaz 1200 
eiro. Darbs nav 
viegls, jāstrādā 

ar visādiem bērniem. Daudzu 

profesiju pārstāvjiem vajadzētu 
pacelt algas, bet visiem vienlaikus 
noteikti to nedarīs. Skolotāji 
tomēr ir pelnījuši. Zinu vienu 
pedagoģi, kurai patīk viņas darbs, 
bet, protams, gribētu saņemt  
vairāk.

Anita 
Kantane – 
žurnāliste: 

– Pie 
minimālās 
slodzes jāsaņem 
vidējā alga valstī, 
apmēram 1200 eiro “uz papīra”. 
Ir skolotāji, kuri, protams, jau 
tagad pelna daudz vairāk. Valsts 
iestādēs strādājošiem algām 
jābūt solidārām. Valdība varētu 
nopublicēt, lai cilvēki redz, cik 
šobrīd ir vidējā alga skolotājiem, 
ugunsdzēsējiem, policistiem, 
mediķiem u.c. Tad sabiedrība var 
izdarīt secinājumus.
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ES DOMĀJU TĀ: CIK JĀSAŅEM SKOLOTĀJIEM?

DIENAS 
TĒMA

“Latvija pirmajā vietā”: 
“Valsts finansiāli atbalstīs 
dievnamu atjaunošanu.” Kādi 
būs kritēriji valsts naudas 
piešķiršanai un cik lielu fi-
nansējumu gadā no budžeta 
atvēlēsiet šiem mērķiem? 

Līga Krapāne, otrais nu-
murs Vidzemes sarakstā: 

– Pieejamais finansējums no 
valsts budžeta ir acīmredzami 
nepietiekams. 2017. gadā tika 
pieņemts Sakrālā mantojuma 

saglabāšanas finansēšanas li-
kums, kurā norādīts, ka katru 
gadu būtu nepieciešami vismaz 
4 miljoni eiro. Triju gadu laikā 
Sakrālā mantojuma saglabāša-
nas programmai kopumā ticis 
piešķirts tikai pusotrs miljons 
eiro. Nepietiek arī ar šogad bu-
džetā piešķirtajiem papildu 2,5 
miljoniem eiro. Kritērijs naudas 
piešķiršanai – dievnama piederī-
ba kultūrvēsturiskā mantojuma 
kategorijai, bez konfesionālas 
šķirošanas. Naudas apjoms vis-

maz likumā noteiktajā apjomā 
– 4 miljoni eiro gadā.

“Konservatīvo” program-
mā kultūra nav pieminēta. 
“Turpināsim ierobežot azart-
spēļu izplatību.” Kā, sama-
zinoties azartspēļu nodokļa 
ieņēmumiem, plānojat mainīt 
VKKF finansēšanas modeli? 

K. Feldmans: 
– Kopš 2022. gada 1. janvāra 

VKKF tiek finansēts no akcīzes 
nodokļa par alkoholiskajiem 
dzērieniem (3%), tabakas izstrā-

Jēgpilnāks budžets un pieejamība

Liepājai un Kurzemei – vairāk
Jautājumi par kultūru izrie-

tēja no politisko spēku priekš-
vēlēšanu programmās minētā. 

“Jaunā Vienotība”: “Stip-
rināt nacionālo identitāti 
un Latvijas kultūrvērtības.” 
Kurām kultūrvērtībām stei-
dzami jāpievērš vislielākā 
vērība un kur rast finansē-
jumu to stiprināšanai?

A. Ašeradens: 
– Lielāka vērība būtu jāpie-

vērš kultūras vērtībām, kurām 
ir spēja Latvijas sabiedrību izglī-
tot un vienot ceļā uz saliedētas 
politiskās nācijas veidošanu. 
Tā ir latviešu valoda, kuras 
saglabāšanai un apgūšanai ir 
jānodrošina adekvāts atbalsts. 
Spēcīga saliedējoša ietekme ir 
Dziesmu un deju svētku tradī-
cijai, bet lielu lomu var spēlēt 
gan izcilas filmas un literārie 
jaundarbi, gan spožas izrādes 
un muzeja ekspozīcijas. Ņemot 
vērā, ka nākamie četri gadi ir 
sagatavošanās posms Eiropas 
Kultūras galvaspilsētas statu-

sam 2027. gadā, lielāks atbalsts 
jānodrošina Liepājas pilsētas 
un Kurzemes kultūrvēsturiskā 
reģiona kultūras savdabības 
izkopšanai. Nozīmīga ir Valsts 
Kultūrkapitāla fonda (VKKF) 
darbības stabilitāte un neat-
karība, garantējot, ka valsts 
finansējuma sadalē vadošā pie-
eja ir radošo projektu konkursi. 
Latvija joprojām nepietiekami 
izmanto ES piedāvātās iespē-
jas kultūras finansēšanā. Lai 
to mainītu, vairāk ir jāiegulda 
kultūras nozarē nodarbināto 
profesionālajā apmācībā. 

ZZS: “Veicināsim latvie-
šu valodas, latviskās kul-
tūras un tradīciju, mākslas 
un radošo nozaru attīstību. 
Sekmēsim kultūrizglītības 
stiprināšanu un kultūras 
mantojuma saglabāšanu.” Ko 
pasāksiet, lai kultūrizglītību 
ieguvušie profesionāļi strā-
dātu savā specialitātē Lat-
vijā, nemainītu profilu un 
nebrauktu prom no valsts? 

J. Vucāns: 
– ZZS priekšvēlēšanu prog-

rammā rakstītais ietver gan 
plašāku valsts un pašvaldību 
atbalstu profesionāliem vai 
pusprofesionāliem mākslas ko-
lektīviem, gan arī jaunu darba 
vietu radīšanu kultūrizglītības 
programmu absolventiem, tai 
skaitā arī tādā veidā, ka viņu 
apgūtās profesionālās prasmes 
tiek izmantotas arī citās taut-
saimniecības nozarēs, jo īpaši 
radošo industriju projektos. 
Mūsu ieskatā tas, ka samērīga 
daļa kultūrizglītības program-
mu absolventu apgūst prasmes 
vēl kādā citā profilā vai arī spēj 
apliecināt savu profesionālo 
varēšanu ārpus Latvijas, nav 
nekas tāds, pret ko būtu īpaši 
jācīnās, jo tas tikai apliecina šā-
das iegūtās izglītības kvalitāti. 
Svarīgi, lai šie cilvēki  produktīvi 
izmantotu iegūto kultūrizglītību 
un tie, kas devušies uz ārzemēm, 
nepazaudētu saiti ar Latviju.  

“Saskaņas” programmā 

kultūra nav pieminēta. Kā-
dai jābūt Latvijas pozīcijai 
attiecībā uz Krievijā mūs-
dienās tapušajām kultūras 
vērtībām – vai būtu jātulko 
jaunās grāmatas, jārāda fil-
mas utt.? Vai mūsu māksli-
niekiem būtu jāpieņem darba 
piedāvājumi Krievijā? 

V. Agešins: 
– Ir nepieciešams aktīvs dia-

logs starp nozari, sabiedrību, 
valdību un parlamentu, kā arī 
saprotama un mērķtiecīga kul-
tūrpolitika. Manuprāt, jākon-
centrējas uz tām kultūras vēr-
tībām, kuras ir ārpus politikas. 
Mūsdienās ļoti grūti izvērtēt 
aizliegumu efektivitāti, kā arī 
to, kādā veidā tiem ir pakārtoja-
ma radošo personu un kultūras 
iestāžu darbība.

Nacionālā apvienība: “Pa-
augstināsim kultūras dar-
binieku sociālo labklājību, 
turpinot darbu pie radošās 
personas statusa definēša-
nas un nodokļu sistēmas 

pilnveides.” Kādam jābūt 
vēlamajam radošo personu 
nodokļu režīmam un kā pa-
nākt, lai kultūras profesio-
nāļi vecumdienās neciestu 
trūkumu?

Rimants Ziedonis, kandi-
dāts Nr. 9 Kurzemē: 

– Lai nodrošinātu regulārus, 
prognozējamus ienākumus un 
sociālās iemaksas, turpināms jau 
sāktais darbs pie finansējuma pa-
lielināšanas kultūrai. Liela daļa 
kultūras cilvēku nodarbina sevi 
paši, tāpēc ir svarīgi, lai nodokļu 
aprēķināšana un nomaksa būtu 
iespējami vienkārša un saprota-
ma, bet vienlaikus jānodrošina 
visai kultūras jomai tādas pašas 
sociālās garantijas kā citiem. Ri-
sinājumu atslēga ir paplašināts 
radošās personas statuss, kas 
ļautu valstiski precīzāk atpazīt 
kultūras jomas profesionāļus un 
izveidot tieši viņu darba specifi-
kai atbilstošas atbalsta iespējas, 
arī nodokļu piemērošanas un 
nomaksas procedūras.

dājumiem (2%), izložu nodokļa 
(1,37%) un azartspēļu nodokļa 
(2,21%). Konservatīvo cīņa ar 
azartspēlēm primāri notiek, no-
drošinot pašvaldībā tiesības brīvi 
lemt par to teritorijā izsniegto 
atļauju azartspēļu zālēm atcel-
šanu. Atbilstoši likumam paš-
valdības izsniegtā atļauja organi-
zēt azartspēles konkrētās telpās 
zaudē spēku pēc pieciem gadiem. 
Līdz ar to secināms, ka jebkurš 
lēmums anulēt atļauju “spēļu 
ellei” neietekmē budžeta ieņē-
mumus vismaz nākamos piecus 
gadus, tāpēc vismaz turpmākos 
piecus gadus VKKF finansēšanas 
modeli nav nepieciešams mainīt. 

“Attīstībai/ Par!”: “30 gadu 
laikā nekad nav veikta pil-
na kultūras nozares budže-
ta revīzija. (..) Iespējams, ka 
nozares budžets jābūvē no 
jauna, novērtējot katra pro-
jekta mērķi un atdevi.” Kas 
veiks revīziju, par kādiem 
līdzekļiem un kāds ir sagai-
dāmais ieguvums?

D. Bluķe: 
– Kultūras budžeta revīzijas 

ideja nāk no pašām kultūras 
organizācijām. Uz atsevišķiem 
problēmjautājumiem jau iepriekš 
ir norādīts pētījumos, ko veikuši 
gan Kultūras akadēmijas, gan 
neatkarīgie pētnieki. Arī Valsts 
kontrole regulāri veic atseviš-
ķu tēriņu lietderības revīzijas. 
Ja mērķtiecīgi koordinētu visu 
pētnieku darbu, tad šāda revī-
zija būtu veicama līdzšinējo sa-
darbību ietvaros, bez papildus 

budžeta. Sagaidāmais ieguvums 
– jēgpilnāks budžeta izlietojums 
un spriedzes mazināšana starp 
dažādiem kultūras nozares sek-
toriem.

“Apvienotā saraksta” 
programmā kultūra nav 
pieminēta. “Ir jāveicina vi-
sas sabiedrības izglītotība, 
dodot iespēju izaugsmei arī 
no centriem attālākos reģio-
nos dzīvojošiem talantiem.” 
Kā veidosiet vienlīdzīgas ie-
spējas talantiem attīstības 
centros un nomalēs? 

Krista Vīndedze, Nr. 7 sa-
rakstā un K. Niedre-Lathere: 

– Pirmkārt, kultūras centri un 
tautas nami ir tie, kuru spēkos ir  
veicināt kvalitatīvu kultūras pa-
kalpojumu pieejamību. Jāturpina 
tiem sniegt atbalsts gan no paš-
valdību budžetu līdzekļiem, gan 
no valsts finansējuma, piemēram, 
palielinot VKKF līdzekļus. Otrkārt, 
jāturpina atbalstīt amatiermāk-
slas kolektīvu un interešu grupu 
darbība. Treškārt, jāveicina kultū-
ras centru un tautas namu attīs-
tība kā mūžizglītības un tālākiz-
glītības piedāvājuma veidotājiem 
un veicinātājiem, kas stimulēs arī 
jauno talantu izaugsmi.w 

Kā jau iepriekš, uzrunājām tos 
12 sarakstus, kuriem, pēc pētīju-
mu centra SKDS jūlijā veiktās ap-
taujas datiem, ir teorētiska iespēja 
iekļūt parlamentā. Atbildes šoreiz 
nesaņēmām no “Latvijas Krievu 
savienības”, “Stabilitātei”, “Katram 
un katrai” un Progresīvajiem.


