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SIA “Kurzemes filharmonija” vispārējais stratēģiskais mērķis
SIA “Kurzemes filharmonija” vispārējais stratēģiskais darbības mērķis ir rūpēties par kultūru un sekmēt
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, veicinot un attīstot dažādu žanru
profesionālo skatuves mākslu reģionālā un nacionālā mērogā un nodrošinot profesionālās mākslas
pieejamību Ventspils pilsētā.
Mērķa sasaite ar politikas plānošanas dokumentiem
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Politikas plānošanas Prioritāte/ mērķis
dokuments
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Latvijas
ilgtermiņa
attīstības
stratēģija
“Latvija 2030”
Latvijas Nacionālais
attīstības plāns 2021. –
2027.gadam

Kultūras telpas attīstība, piederības izjūtas Latvijas kultūras telpai
stiprināšana un radošas sabiedrības veidošana.

Ikvienam pieejams dinamisks kultūras [..]pakalpojumu klāsts, kas
ļauj attīstīt talantus un veidot spēcīgu Latvijas tēlu pasaulē.
Kultūras [..] pieejamība visiem, paaugstinot Latvijas sabiedrības
dzīves kvalitāti.
Latvijas Nacionālais Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana, kas
attīstības plāns 2014. – izvirza mērķi “kultūras kapitāla resursu ilgtspējīga izmantošana”.
2020.gadam
Valsts kultūrpolitikas Attīstīt Latvijas kultūras kapitālu un stimulēt kultūras ieguldījumu
pamatnostādnes 2021.- nacionālās identitātes stiprināšanā, sabiedrības dzīves kvalitātes
2027. gadam
uzlabošanā
un
tautsaimniecības
izaugsmē.
Galvenie
kultūrpolitikas attīstības virzieni: 1) kultūras produktu un
pakalpojumu pieejamības nodrošināšana dažādām sabiedrības
grupām atbilstoši kultūras pakalpojumu groza konceptam, kas
aptver kultūras mantojuma pakalpojumu un profesionālās mākslas
pieejamību, tai skaitā digitālajā vidē; 3) kultūras daudzveidības
attīstīšana.
Valsts kultūrpolitikas Veicināt radošas teritorijas un kultūras pakalpojumu pieejamību.
pamatnostādnēm
2014.-2020.gadam
„Radošā Latvija
Kurzemes plānošanas Paredzama kultūras pakalpojumu koncentrēšanās Ventspilī, kas ir
reģiona
Ilgtspējīgas starptautiskas nozīmes (Baltijas jūras reģiona līmeņa) centrs ar
attīstības
stratēģija lielu dabas un kultūrvēsturiskās telpas attīstības potenciālu.
2015.-2030.gadam
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Kurzemes plānošanas Prioritāte “Kurzemes dabas un kultūras telpas attīstība” ietver
reģiona
Attīstības “profesionālās mākslas pakalpojumu piedāvājumu nacionālas un
programmas
2015.- reģionālas nozīmes attīstības centros”.
2020.gadam
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Ventspils
pilsētas Izglītota, radoša, aktīva, veselīga, ģimeniska un pārtikusi
ilgtspējīgas attīstības sabiedrība. Rīcības virziens S-3: Daudzveidīga, intensīva
stratēģija
līdz iedzīvotājus un apmeklētājus saistoša kultūras dzīve.
2030.gadam
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Ventspils
pilsētas Paplašināt kultūras infrastruktūru un daudzveidot pārstāvētos
attīstības
progrmma profesionālas ievirzes žanrus.
2014.-2020.gadam

Valdes priekšsēdētāja

(paraksts)
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