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Dienas kārtība

 Kāpēc? Kas ir kultūrplānošana un tās 

nepieciešamība.

 Ko? Kas tiek ietverts kultūras stratēģijās 

un ko tās nosaka?

 Kas piedalās? Sabiedrības iesaiste kultūras 

plānu veidošanā.



I Kultūras plānošana – kāpēc?



Jēdzieni

Kultūras stratēģija 

(noteiktai teritorijai)

Kultūrplānošana 
(cultural planning)

– kultūras loma vietējā attīstībā

Kultūra Kultūrpolitika



Kultūrplānošana (cultural planning)

 Kultūra integrēta vispārējā attīstības plānā

 Kultūras resursi centrā



Urbānās kultūras DNS



Kultūrplānošanas integrētā pieeja

 Fokuss uz lokālajām īpatnībām, resursiem 

un dinamiku (vietējais DNS)

 Sākt no vietējām vajadzībām un gaidām 

(centrā vietējie iedzīvotāji)

 Dažādu jomu, profesiju un valdības līmeņu 

sadarbība

 Kultūras aspektu integrācija vispārējos 

attīstības plānos



Kas ir kultūras stratēģija jeb kam 

vajadzīgs vēl viens dokuments?

- Vadlīnijas kopīgam darbam, nosakot 

prioritātes.

- Sadarbība un iesaistīšana stratēģijas 

tapšanas procesā.

- Kultūras nozīmes palielināšana sabiedrības 

attīstībā.



Kas ir kultūras stratēģija?

 Atbilde uz 

nākotnes 

izaicinājumiem.

 Kādi ir mūsdienu 

izaicinājumi?



Č.Lendrijs “Kultūra krustcelēs”

 Kultūras loma mūsdienās nav skaidra:

avangards, populārā un uz sociālo attīstību 

vērstā kultūra darbojas juceklīgā
mijiedarbē, kas rada īstenu mērķu 

sajukumu visos ar kultūru saistītos 

jautājumos.



Mūsu laikmets
 Tirgus virsroka vērtību un gaumes noteikšanā, 

izklaides industrijas nozīmes pieaugums.

 Uz zināšanām balstītas ekonomikas lomas 

pieaugums.

 Valsts lomas samazināšanās.

 Vienota zināšanu kanona apstrīdēšana un 

intelektuālo robežu izzušana.

 Multikulturālu kopienu pieaugums.

 Dzimumu attiecību pārkārtošanās.

 Vietas, telpas, laika un tempa jēdzienu izmaiņas 

tehnoloģisko sasniegumu ietekmē.



Mūsu laikmets

 10 globālie izaicinājumi, kas varētu mūs sagaidīt 
pēc 10 gadiem.

 Cik ļoti globālais ietekmē lokālo?



Agenda 21 kultūrai

 Kultūras dažādība kā aizsargājama vērtība

 Kultūras mantojums un tradīcijas

 Kultūras tiesības kā cilvēktiesību sastāvdaļa

 Demokrātiska kultūrpolitikas veidošana

 Kultūras nozīmes atzīšana sociālekono-

miskajā attīstībā

http://www.agenda21culture.net



Kultūra kā ilgtspējīgas attīstības 4.pīlārs



Radošā Latvija 2014-2020

 Definētie attīstības izaicinājumi:

- kultūras un radošo industriju nozīme 

zināšanu ekonomikas izaugsmē, inovāciju 

ieviešanā;

- demogrāfiskās izmaiņas un migrācija;

- globalizācija un straujā tehnoloģiju 

attīstība;

- resursu mobilizācija (viedā specializācija), 

kultūras ietekme uz citām jomām.



Radošā Latvija 2014-2020

Mērķis:

veidot labāku dzīves kvalitāti ikvienam, 

saglabājot un attīstot Latvijas kultūras 

kapitālu un iedzīvotāju radošumu un veicinot 

Latvijas izaugsmi un konkurētspēju.



Radošā Latvija 2014-2020

Prioritātes:

Kultūras kapitāla saglabāšana un attīstība, 

sabiedrībai līdzdarbojoties kultūras procesos. 

Kvalitatīva kultūrizglītība un radošums 

mūžizglītībā.

Konkurētspējīgas kultūras un radošās 

industrijas.

Radoša vide un kultūras pakalpojumu 

pieejamība.



Eiropas darba kārtība kultūrai augošas 

globalizācijas apstākļos

 Eiropas Komisija publicējusi 2007.gadā

 3 stratēģiskie mērķi:

- kultūras daudzveidības un starpkultūru 

dialoga veicināšana;

- kultūras kā jaunrades katalizatora 

Lisabonas stratēģijas ietvaros stimulēšana;

- kultūras kā ES ārējo attiecību būtiska 

elementa stiprināšana.



Radošā Eiropa – finansēšanas 

programma

 Eiropai jāinvestē vairāk tās kultūras un 

radošajos nozarēs, jo tās sniedz nozīmīgu 

ieguldījumu ekonomiskā izaugsmē, 

nodarbinātībā, inovācijās un sociālā
iekļautībā. 

Radošā Eiropa sargās un popularizēs 

kultūras un lingvistisko dažādību un 

stiprinās kultūras un radošo sektoru 

konkurētspēju. 



Radošās Cēsis, Valmiera, Valka…

Ko varam vietējā līmenī? 

Radošās ekonomikas jeb radošo industriju 

potenciāls reģionos?

jeb

kultūra pievilcīgas dzīves vides veidošanai.



Kas vēl ir kultūras stratēģija?

 Savu kultūras vērtību (resursu) atzīšana 

un to stiprināšana.



Kultūras stratēģija

 Atsevišķs 
dokuments

 Integrēta 

attīstības 

programmā



Plānu un stratēģiju veidi

⏎



II Kas tiek ietverts kultūras 

stratēģijās un ko tās nosaka?



Dažas dilemmas – balansa atrašana

 Kultūras definīcija – ko mēs īsti saprotam ar 

kultūru.

 Attīstības uzsvari – ekonomiskā izaugsme, sociālā
kapitāla vairošana, lokālā identitāte un piederība.

 Publiskais / privātais sektors

 Ieguldījumi infrastruktūrā vs. procesos vai 

pasākumos

 Stratēģijas izveides process – cik plaša iesaistītība



Kultūras instrumentalizācija

 Kultūra reģenerācijai

 Tikai instruments? Dekorācija?



Kultūras instrumentalizācija

 Kultūra – saturs tūrismam (pasākumi, 

stilīga vide)

 Lielie objekti, simboli (saistīti ar kultūru?)

 Kultūra publiskās telpas veidošanai



Lielās kultūras būves

Ideja par to, ka māksla spēj atdzīvināt 

vietējo ekonomiku,  populāra ASV kopš 

80-jiem gadiem.

Bilbao efekts



Lielās kultūras būves

Nacionālais Populārās Mūzikas centrs 

Šefīldā Lielbritānijā (1999-2000)

Interaktīvas ekspozīcjas

Plānoti 400 tk apmeklētāji 

gadā, 

pirmajos 7 mēnešos –

107 tk



Lielākais…..

 http://www.worldslargestdoc.com/basics.html

http://www.worldslargestdoc.com/basics.html










Ieteikumi radošās ekonomikas attīstībai 

nelielām pilsētām

URBACT projekts Creative Clusters

1. Radoša urbānā vide

Community arts – kopienas māksla

Radošie kvartāli



Radošie kvartāli

- Radīts pēc mākslinieku iniciatīvas/plānots.

- Ekonomiskais izdevīgums klastera 

dalībniekiem.

Svarīgi faktori:

- Pašvaldības atbalsts pret ģentrifikāciju

- Radīšana/patēriņš

- Balanss starp atvērtību un kopumu

- Sadarbība

- Lokālais konteksts



Radošie kvartāli

- Ģeogrāfisks areāls ar augstu kultūras 

koncentrāciju.

- Veido pilsētas pozitīvu tēlu.

- Līdzsvars starp kultūras radīšanu un 

patērēšanu, 

lietošanas daudzveidība (dzīvošanas, darba, 

atpūtas vide), 

lietošanas laiks (diena/nakts), 

iekštelpas/ārtelpas.



Ieteikumi radošās ekonomikas attīstībai 

nelielām pilsētām

2. Prasmju centru/klasteru veidošana

Radošo industriju inkubatori, mācību iestādes

3. Radošo profesionāļu piesaistīšana 

4. Saikne starp kultūru un ekonomiku

Radošās uzņēmējdarbības atbalsts, 

publiskā finansējuma kultūras iestāžu mūsdienīga 

darbība

5. Inovatīva izglītības politika radošuma 

attīstīšanai



Ieteikumi radošās ekonomikas attīstībai 

nelielām pilsētām

6. Radošās ekosistēmas administrēšana

Kopīga vīzija 

un līderība, 

iesaistītība



Radošās pilsētas



UNESCO radošās pilsētas

Do you have what it takes to become a UNESCO City of 

Crafts and Folk Art?

- long-lasting tradition in a particular form of crafts or 

folk art;

- contemporary production of crafts and folk art;

- strong presence of craft makers and local artists;

- training centres related to crafts and folk art related 

occupations;

- effort to promote crafts and folk art (festivals, 

exhibitions, fairs, markets, etc.);

- infrastructure relevant to crafts and folk art, e.g. 

museums, handicraft stores, local art fairs, etc.;



Kultūras stratēģijas balsti, 

sastādīšanas fāzes un stratēģijas 

sastāvdaļas

⏎



Kultūras stratēģijas saturs

 Vīzija 

 Mērķi

 Darbības plāns 

 Izpildes kritēriji un uzraudzība



Kultūrplānošana – noderīgi resursi

 Rokasgrāmata kultūrkartēšanā

 Rokasgrāmata kultūrplānošanā
http://www.creativecity.ca/publications/ccnc-toolkits.php 

 Ieteikumi pašvaldībām kultūras 

stratēģiju veidošanā (Anglija, Skotija)



Kultūras stratēģijās plānotie attīstības 

virzieni - piemēri



Kultūras stratēģijas Latvijā

 Cēsis

 Jūrmala

 Liepāja

 Rīga

 Rēzekne (kultūrtūrisms)



Cēsu kultūras stratēģija 2008-2013

1. Kultūras mantojums un tradīcijas. 

2.  Kultūras infrastruktūra.

3. Cilvēkresursi.

4. Kultūras uzņēmējdarbība.

5.  Kultūras piedāvājums.

6.  Kultūras līdzdalība.

7. Kultūras pārvaldība.

8. Kultūras mārketings.



Liepājas kultūrpolitika 2009-2014

Liepājas kultūrpolitikas misija:

 Veidot tīkamu kultūrvidi, kas veicina līdzdalību, 

sadarbību, saprašanos, 

izcilību un radošās izpausmes



 Veicināt kultūras mantojuma uzkrāšanu un saglabāšanu 

nākotnes kultūras 

mantojuma radīšanu un pieejamību



 Iedvesmot cilvēku domāt, radīt un baudīt



Liepājas kultūrpolitika 2009-2014

Liepājas stratēģiskie mērķi:

 1. Būtiski pilnveidot kultūras pakalpojumus un radošās 

iespējas bērniem un ģimenēm ar bērniem

 2. Pilnveidot kultūras pakalpojumu sniedzēju saikni ar 

auditoriju

 3. Nodrošināt sabalansētu kultūras produktu 

piedāvājumu visās pilsētas daļās un aktivizēt Liepājnieku 

līdzdalību šajos procesos

 4. Būtiski uzlabot radošo talantu attīstīšanu, paturēšanu 

un atgūšanu un vairot radošās izglītības iespējas mūža 

garumā



Liepājas kultūrpolitika 2009-2014

Liepājas stratēģiskie mērķi:

 5. Nodrošināt Liepājnieku vajadzībām un nozares 

attīstības tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras 

infrastruktūru

 6. Uzlabot pilsētas kultūras mantojuma saglabāšanu un 

pieejamību

 7. Sekmēt kultūras pakalpojumu sniedzēju pozitīvu 

konkurenci un vienlīdzīgas  iespējas sniegt kultūras 

pakalpojumus

 8. Vairot Liepājas īpašo devumu starptautiskajā kultūras 

telpā



Liepājas kultūrpolitika 2009-2014

Liepājas darbības virzieni:

 Profesionālās mākslas izcilība un pieejamība - "Izcila 

māksla"

 Kultūras mantojuma (materiālā un nemateriālā) 

saglabāšana, izpēte un pieejamības nodrošināšana -

„Liepājas mantojums“

 Radoša mūžizglītība un iedzīvotāju kultūras līdzdalība -

„Radoši un aktīvi Liepājnieki"

 Kultūras investīcijas un projekti - „Kultūrinvestīcijas“

 Efektīva un klientā orientēta kultūrpārvaldība - „Efektīva 

kultūrpārvaldība“



Jūrmalas kultūrvides attīstības stratēģija 

2008-2020

Prioritātes:

 Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un 

popularizēšana nacionālā un starptautiskā mērogā.

 Kultūras iestāžu un objektu infrastruktūras attīstība.

 Kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras norišu organizēšana 

un popularizēšana. 

 Kultūras jomas speciālistu kapacitātes attīstība. 



Jūrmalas kultūrvides attīstības stratēģija 

2008-2020

Mērķi:

 Pilsētas kā nozīmīga valsts kultūras centra popularitātes 

un atpazīstamības pieaugums nacionālā un starptautiskā
mērogā.

 Kultūras pasākumu skaita pieaugums un vienmērīgs 

piedāvājums ārpus vasaras sezonas.

 Muzeju, bibliotēku, kultūrvēsturisko vietu apmeklētāju 

skaita pieaugums.

 Investīciju pieauguma dinamika publiskajā sektorā
kultūras nozarē. 

 Kultūras tūrisma produktu pieaugums.



Jūrmalas kultūrvides attīstības stratēģija 

2008-2020

Mērķi:

 Pilsētas kā nozīmīga valsts kultūras centra popularitātes 

un atpazīstamības pieaugums nacionālā un starptautiskā
mērogā.

 Kultūras pasākumu skaita pieaugums un vienmērīgs 

piedāvājums ārpus vasaras sezonas.

 Muzeju, bibliotēku, kultūrvēsturisko vietu apmeklētāju 

skaita pieaugums.

 Investīciju pieauguma dinamika publiskajā sektorā
kultūras nozarē. 

 Kultūras tūrisma produktu pieaugums.



Rīgas kultūras stratēģija 2008-2025

 Dimensija (D1): Izglītotas, prasmīgas un kultūru cienošas 

sabiedrības veidošana

 Dimensija (D2): Radošā daudzveidība

 Dimensija (D3): Kvalitatīvas kultūrvides veidošana

 Dimensija (D4): Mērķtiecīga un efektīva plānošana



Rēzeknes kultūrtūrisma attīstības 

koncepcija 2020

Stratēģiskie mērķi 2020:

Kļūt par tūrisma galamērķi Latgalē

Piepildīt saukli „Pilsēta Latgales sirdī!”

Kļūt par brīvā laika pavadīšanas vietu Latgales reģiona 

iedzīvotājiem

Prioritātes 2020:

Latgaliskā kultūra

Infrastruktūras pilnvērtīga izmantošana



Rēzeknes kultūrtūrisma attīstības 

koncepcija 2020

Rīcību virzieni un uzdevumi:

‘Latgaliskais’

Latgales keramika

Kulinārais mantojums

Sakrālais tūrisms

Rēzeknes notikumi

Austrumlatvijas reģionālais daudzfunkcionālais centrs 

„Zeimuļs”

Pilsētas centrs

Industriālais tūrisms

Reģionālais atpūtas parks



Tradicionālās amatniecības un mākslas industrijas 

attīstības programma 2011-2016 Zemgales un 

Ziemeļlietuvas teritorijai 

Mērķis: Eiropā pazīstama tradicionālās amatniecības un 

mākslas centra izveide un attīstība pārrobežu reģionā.

Prioritātes:

1. Tradicionālās amatniecības un mākslas atpazīstamība.

2. Kvalificēti un radoši industrijas speciālisti

3. Konkurētspējīga industrijas infrastruktūra



City of Gold Coast (Austrālija) 2013-

2023

Prioritātes:

1. Our culture is disntictively Gold Coast

2.  A place, where culture is everyday

3. A community that values its cultural heritage

4.  A city, where creativity creates opportunities.

http://www.goldcoast.qld.gov.au/culture-strategy-

16543.html

http://www.goldcoast.qld.gov.au/culture-strategy-16543.html


Glasgow cultural strategy

 Encourage cultural and sporting participation;

 Encourage learning, training, volunteering

and pathways to employment through culture and 

sport;

 Enhance Glasgow’s cultural infrastructure 

and events programme to support the city in 

competing in the global economy; 

 Develop a vibrant and distinctive city which

is attractive to citizens and visitors alike.
http://www.glasgowlife.org.uk/policy-research/cultural-

strategy/Documents/GlasgowsCulturalStrategyMaindoc.pdf

http://www.glasgowlife.org.uk/policy-research/cultural-strategy/Documents/GlasgowsCulturalStrategyMaindoc.pdf


Austrumsaseksas kultūras stratēģija 

2013-2023

Prioritātes:

1. Create an environment where great cultural 

experiences are available to everyone to enhance 

their quality of life.

2. Create an environment which enables the cultural 

and creative economy to expand and enhances our 

ability to attract and retain other businesses.

3. Develop and promote well packaged cultural 

tourism offers which celebrate the identity of East 

Sussex, raise its profile and attract more visitors and 

businesses to the County.



Bath and North East Somerset cultural 

strategy 2011-2026

A culture for visitors ↔A culture of/for residents

Conserving our heritage ↔ Promoting contemporary 

culture

Older people’s cultural interests ↔Younger people’s 

cultural interests

The needs of urban communities ↔The needs of rural 

communities



Bath and North East Somerset cultural 

strategy 2011-2026

A culture for visitors ↔A culture of/for residents

Conserving our heritage ↔ Promoting contemporary 

culture

Older people’s cultural interests ↔Younger people’s 

cultural interests

The needs of urban communities ↔The needs of rural 

communities



Bath and North East Somerset 

sustainable community strategy

A culture for visitors ↔A culture of/for residents

Conserving our heritage ↔ Promoting contemporary 

culture

Older people’s cultural interests ↔Younger people’s 

cultural interests

The needs of urban communities ↔The needs of rural 

communities



Bath and North East Somerset cultural 

strategy 2011-2026

Six themes

 Economic Development and Enterprise

 Environmental Sustainability and Climate Change

 Stronger Communities

 Safer Communities

 Children and Young People

 Health and Wellbeing



How cultural provision contributes to 

each Sustainable Community

Strategy theme

Economic Development and Enterprise

 Supporting new and existing cultural and creative 

industries

 Promoting and developing tourism which 

generates income into the district from visitors 

and from businesses

 Promoting attractions, events and festivals to 

draw in visitors



How cultural provision contributes to 

each Sustainable Community

Strategy theme

Stronger Communities

 Building on the existing large-scale volunteering 

activity in the district

 Encouraging participation in cultural activity



How cultural provision contributes to 

each Sustainable Community

Strategy theme

Safer Communities

 Making cultural interventions that improve the 

existing public realm and increase the use of 

public space for community benefit

 Using opportunities of new developments to 

design safe and visually pleasing buildings and 

public space



Kopsavilkums



Iedzīvotāju iesaistīšana

⏎



Kultūras kartes zīmēšana



Kultūras kartes zīmēšana

 Kādas ir novada/kopienas galvenās kultūras bagātības?

 Kas ir novada unikālā vērtība ("īpašā rozīne”)?

 Kas kopienā ir neizmantotā iespēja (potenciāls)?



Kultūras kartes zīmēšana



Kultūras kartes zīmēšana



Galvenie sarežģījumi kultūras stratēģiju 

izstrādē

1. Netiek atvēlēti pietiekami resursi. Fragmentārs 

un nemērķtiecīgs darbs.

2. Zināšanu trūkums par stratēģiju izstrādes 

procesu.

3. Nav skaidri definēti un visiem saprotami 

stratēģijas izstrādes mērķi.

4. Iesaistītai darba grupai trūkst motivācijas, jo nav 

ticības politikas realizācijai.

5. Izpaliek stratēģijas skaidrošana sabiedrībai.


