
Plānošanas dokumentu izstrāde, 

novērtēšana un datu vākšanas metodes. 

Kultūras kartēšanas un kultūras 

indikatoru loma

Seminārs tiek organizēts projekta “Kultūra kā instruments demokrātijas

un līdzdalības demokrātijas, kā arī kultūras tiesību īstenošanai” ietvaros, ko

finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta

ietvaros un Latvijas valsts.
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Dienas kārtība: 10:00 – 11:30

 Vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas

dokumentu (ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un 

attīstības programmas) izstrādes pamatprincipi 

un novērtējuma struktūra. 

 Politikas plānošanas dokumentu izstrāde 

reģionālās kultūrpolitikas plānošanai. 

 Lekcija, diskusija

 Anda Laķe
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Dienas kārtība: 11:45 – 13:00

 Novada, pilsētas, pagasta kultūras dzīves 

un procesu problēmu identificēšana,      

politikas mērķu un darbības virzienu 

definēšana;  

 praktisks uzdevums,    grupu darbs

 Anda Laķe, Agnese Hermane                                      
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Dienas kārtība: 13:15 – 14:30

 Kultūras indikatori un to loma plānošanā

 Kvantitatīvie un kvalitatīvie indikatori

 Kultūras indikatoru sistēmas. Piemēri. 

 Diskusija   

 Agnese Hermane            
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Dienas kārtība: 14:45 – 16:15

 Datu ieguves metodes pašreizējās 

situācijas analīzes un rezultatīvo rādītāju 

(indikatoru) izpētes un mērīšanas 

vajadzībām

 Lekcija, piemēri
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IEVADA VIETĀ
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Politikas plānošanas dokuments: 

kam un vai tādi ir vajadzīgi?
 Birokrātisks papīrs ar 

skaistiem 

formulējumiem, ko 

“vajag ” ierēdņiem? 

 Valstij? 

 Priekšniekam?

 Praktisks , lietderīgs 

dokuments?

 Pie kādiem 

nosacījumiem?
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Piemēri

 http://www.km.gov.lv/lv/ministrija/radosa_lat

vija.html

 http://www.liepaja.lv/page/3309

 http://valmiera.lv/sites/default/files/strategija.

pdf (7.,29.lpp)
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Par kultūru Valmieras pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības 

programmā 2008-2014.gadam

Kultūras attīstība 2014.gadā-

Valmieras kultūras iestādes
veic nacionālas nozīmes
kultūras iestāžu funkcijas
Vidzemes reăionā ,

nodrošinot pilsētas un
reăiona iedzīvotājus ar
daudzveidīgu un
augstvērtīgu „kultūras

pakalpojumu grozu”.
Kultūras un mākslas
institūcijās strādā
profesionāli darbinieki, kā
arī ir nodrošinātas nozarē

nodarbināto
tālākizglītības iespējas
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 Vai Valmieras kultūras centra darbinieku 

PIEDALĪŠANĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS 

KURSOS NOTIEK TĀPĒC, KA  IR Valmieras 

pilsētas attīstības programma?



Kāpēc vajadzīgi politikas plānošanas 

dokumenti?

 Nodrošināt politikas pēctecību

 Hierarhiski sistematizēt politiskās iniciatīvas 

vertikāli un horizontāli

 Veidot dokumentālu pamatu plānveidīgai , 

stratēģiskai, sistemātiskai, konsekventai politiskai 

rīcībai

 Pārbaudīt politiskās rīcības efektivitāti (vai 

konkrētās darbības, finansu cilvēku, laika resursu 

ieguldījumi ir samērīgi sasniegtajiem rezultātiem?)
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KĀ TOP 
KULTŪRPOLITIKAS
PLĀNOŠANAS 
DOKUMENTS?

Vai reģionālā un vietējā līmeņa kultūrpolitikas dokumentu 
izstrādē ir kāda specifika?

Vai ir normatīvi reglamentēts, kādam jābūt reģionālā un 
vietējā līmeņa kultūrpolitikas dokumentam?

Vai ir kādas vispārējas lietas, principi, kas raksturo jebkura 
politikas plānošanas dokumenta izstrādes loģiku, struktūru?
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Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un 

novērtējuma pamatprincipi: galvenās tēmas 

 Politikas plānošanas dokumentu veidi 

nacionālā un reģionālā līmenī

 Politikas plānošanas un novērtēšanas 

saistība

 Politikas plānošanas dokumenta izstrādes 

loģika

 Kultūrpolitikas plānošana pašvaldību 

līmenī, vispārējie pamatprincipi
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Normatīvais regulējums attiecībā uz 

plānošanas dokumentiem

 Ministru kabineta noteikumi Nr.1178

Rīgā 2009.gada 13.oktobrī (prot. Nr.69 1.§)

 Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes 

izvērtēšanas noteikumi, 

 Izdoti saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likuma

11.panta piekto un sesto daļu.

 Noteikumos noteikti politikas plānošanas dokumentu veidi un 

struktūra; īpaša sadaļa (VII) veltīta ietekmes novērtēšanai 

 Ministru kabineta noteikumi Nr.711

Rīgā 2012.gada 16.oktobrī (prot. Nr.58 21.§)

Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem

142013.11.15. 9:50 Valmiera

http://likumi.lv/doc.php?id=175748


MK noteikumi nr.1178

 Noteikumi nosaka attīstības plānošanas dokumentos –

visu līmeņu, veidu un termiņu politikas plānošanas

dokumentos un institūciju vadības dokumentos

(turpmāk – plānošanas dokumenti) – ietveramo saturu,

to izstrādāšanas, apstiprināšanas, aktualizācijas un spēka

zaudēšanas kārtību, darbības termiņu un pārskatu

sniegšanas kārtību, kā arī to ietekmes novērtēšanas

kārtību (izņemot stratēģisko ietekmes uz vidi

novērtējumu).

2013.11.15. 9:50 Valmiera 15



Galvenie politikas plānošanas 

dokumenti valsts līmenī
 Pamatnostādnes, plāns, koncepcija

 Visi dokumenti ietver vismaz sekojošus elementus:
 Esošās situācijas raksturojums attiecīgajā nozarē

 Sasaiste ar citiem politikas plānošanas dokumentiem

 Identificētās problēmas, kuru risināšanai nepieciešama noteiktas 

politikas īstenošana

 Politikas mērķus un, ja nepieciešams, arī apakšmērķus un prioritātes

 rīcības virzienus/uzdevumus, aktivitātes politikas mērķu un 

rezultātu sasniegšanai 

 Politikas un darbības rezultātus, kā arī rezultatīvos rādītājus jeb 

indikatorus rezultātu mērīšanai
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Galvenie Institūciju vadības 

dokumenti
 Institūciju vadības dokumenti ir 

institūcijas darbības stratēģija un gada 

darba plāns.
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PAŠVALDĪBU TERITORIJAS 
ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS 
DOKUMENTU IZSTRĀDE 
VARAM



KUR TE IELIKT KULTŪRAS DZĪVES PLĀNOŠANU?

 Telpiskā plānošana ir nozīmīgs teritoriju pārvaldības līdzeklis, 

kas zemes izmantošanu konkrētā teritorijā sasaista ar šīs teritorijas attīstības 

prioritātēm, 

 Attīstības plānošana ir process, kas ietver pašreizējās 

situācijas apzināšanu, mērķtiecīgus pētījumus, prognozes, vērtēšanu, lēmumu 

pieņemšanu, iesaistot sabiedrību, valsts un pašvaldības institūcijas, un vērsts uz 

attīstības stratēģijas un teritorijas plānojuma izstrādāšanu, pieņemšanu vai 

pārskatīšanu.

 Teritorijas plānošana ietver zemes izmantošanas plānošanu, 

pilsētplānošanu, transporta plānošanu, ainavu plānošanu, detaļplānošanu, utml. 
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Galvenie politikas plānošanas dokumenti 

vietējās varas līmenī

 novada vai republikas pilsētas pašvaldības 

(turpmāk – pašvaldība) vietējā līmeņa 

teritorijas attīstības plānošanas dokumenti 

–

 ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, 

 attīstības programmas, 

 teritorijas plānojums, 

 lokālplānojums
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Te var 

būt 

runa 

par 

kultūru



Vietējā līmeņa politikas plānošanas dokumenti, kuros var 

tikt iekļauta  kultūras nozare, vai kurus var izmantot kā
dokumenta veidu kultūrpolitikas plānošanai

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija, kas sastāv no:
stratēģiskās daļas, kurā ietverts ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija),

mērķi, prioritātes un teritorijas specializācija; telpiskās attīstības

perspektīvas.

Attīstības programma, kas sastāv no:

• stratēģiskās daļas, kurā ietvertas vidēja termiņa attīstības prioritātes 

un rīcības virzieni (pasākumu kopums);

•rīcības un investīciju plāna;

•īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtības, kurā noteikti 

rezultatīvie rādītāji un uzraudzības pārskatu sniegšanas biežums un 

saturs.
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Vai ir kas kopīgs, kas jāņem vērā izstrādājot 

jebkuru politikas plānošanas dokumentu 

jebkurā līmenī?
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 Vai visiem politikas plānošanas 

dokumentiem ir kāda kopīga 

struktūra? 



Politikas plānošanas dokumenta 
vispārējā struktūra

Rezultatīvie rādītāji/indikatori

Darbības/politikas rezultāti

Rīcības virzieni un uzdevumi

Mērķu  un prioritāšu
noteikšana

Vīzijas formulēšana

Esošās situācijas 
raksturojums

Sasaiste ar citiem politikas 
plānošanas dokumentiem

Problēmas
identifikācija

Politikas plānošanas 

dokumenta vispārējā 

struktūra
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Politikas plānošanas dokumenta un jebkuras 
programmas novērtējuma loģika

RESURSI:
CILVĒKI
LAIKS
FINANSES

SPECIFISKIE 
MĒRĶI UN
DARBĪBAS,

KAS PAREDZĒTI
LAI ĪSTENOTU 

POLITIKU/PROGR.
UN PANĀKTU 
PAREDZĒTO 
REZULTĀTU

OUTPUTS
DARBĪBAS 

REZULTĀTS JEB
IZNĀKUMS

POLITIKAS/
PROGRAMMAS 
TIEŠI RADĪTAIS 
PRODUKTS  VAI 
PAKALPOJUMS

OUTCOMES
TŪLĪTĒJAS VAI 
ILGTERMIŅA 
POLITIKAS/

PROGRAMMAS
IZMAIŅAS

(ATTIECAS UZ
PROBLĒMAS 
SKARTAJĀM 

GRUPĀM)

ĀRĒJIE FAKTORI: ĀRPUS POLITIKAS VAI PROGRAMMAS KONTROLES  ESOŠU APSTĀKĻU
IETEKME UZ POLITIKAS  REZULTĀTIEM

VISPĀRĒJAIS MĒRĶIS: PAREDZĒT POLITIKAS VAI PROGRAMMAS 
REZULTĀTUS

PROBLĒMAS  ATRISINĀŠANA  AR POLITIKAS VAI PROGRAMMAS PALĪDZĪBU
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Politikas plānošanas dokumenta struktūras 

atslēgas jēdzieni: problēma

 Problēmu atrisināšana ir galvenais 

politikas uzdevums un galvenais politikas 

efektivitātes rādītājs
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Problēmas identificēšana un analīze

 identificēt cēloņus, kas izraisījuši problēmu,

 konstatēt tās ilgumu un personu loku, kurus problēma ietekmēs

 analizēt problēmas sekas, kuras tiek aprakstītas caur radītajiem 

zaudējumiem kādai no iesaistītajām un ietekmētajām pusēm. ieteicams 

šo vērtējumu veikt uz empīrisko pierādījumu pamata

 problēmas aprakstā tiek iekļauts vērtējums par iespējamo labāko un 

sliktāko iznākumu gadījumā, ja problēma netiks risināta. 

 gadījumā, ja problēma ietver arī riska elementus, problēmas aprakstam 

ir jāsatur problēmas rašanās varbūtības novērtējums un iespējamā
kaitējuma novērtējums, kā arī tā rezultātā radušās izmaksas.
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Problēmas identificēšana

 Noteikt problēmas rašanās cēloņus, aplūkojot to no;

 Neignorēt ārējo faktoru ietekmi uz indivīdu uzvedības 

modeli, un neuzskatīt personības īpašības kā galveno 

problēmas cēloni;

◦ Piem. Kultūras pasākumu neapmeklēšana – vai tāpēc, ka cilvēki 

slinki un nepatriotiski, vai tāpēc, ka materiālās problēmas ir 

nomācošas vai plašu piedāvājumu sniedz internets un TV?

X iestādes darbinieku neapmierinošā darba kvalitāte var rasties 

apmācību trūkuma un pārāk lielas noslogotības dēļ.
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Cēloņskarību analīze

 Tiek aplūkotas 3 veidu cēloņu negatīvie efekti un 

savstarpējā saistība:

◦ Fiziskie cēloņi – materiālo objektu bojājumi utt 

(salūzušas skatuves iekārtas parka estrādē ;

◦ Cilvēciskie cēloņi – indivīdi dara kaut ko nepareizi vai 

nedara to, kas nepieciešams. Cilvēciskie cēloņi noved pie 

fiziskajiem (darbinieks neveica iekārtu apskati un tā
salūza);

◦ Orgnizatoriskie cēloņi – sistēma, process vai politika, 

kur  cilvēki pieņem lēmumus, nefunkcionē pareizi 

(pašvaldībā nav noteikts atbildīgais par pārraudzību un 

tāpēc neviens nav ieinteresēts apskatīt iekārtas).

27



Celoņsakarību analīzes jautājumi

 Kas ir problēma?

 Kādi ir tās specifiskie simptomi?

 Kādi jums ir pierādījumi tam, ka problēma pastāv?

 Cik ilgi problēma pastāv?

 Kāda ir tās ietekme?

 Kāda notikumu virkne noveda pie problēmas?

 Kādi nosacījumi atļauj problēmai pastāvēt?

 Kādas citas problēmas apvij centrālo problēmu?

 Kāpēc problēmu izraisošie cēloņi pastāv?

 Ko var darīt, lai problēmu novērstu?

 Kā to var ieviest un kādi riski pastāv?
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Problēmu koka konstruēšana

 Galvenā problēma atrodas centrā;

 Galvenie un tiešie problēmas cēloņi atrodas zem 

tās;

 Galvenie efekti, ko problēma izraisa – virs tās;

 Nākošajā solī problēmas tiek transformētas 

pozitīvos apgalvojumos, tādējādi veidojot mērķu 

koku, kas kalpo par pamatu alternatīvu vai 

iespējamo risinājumu identificēšanai.
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Politikas mērķu un rezultātu noteikšana

 Kādu daļu no problēmas ir nolemts vai ir iespējams 

atrisināt?

 Vai mērķis ir samērojams ar pieejamajiem līdzekļiem un 

situāciju?

 Kas iegūst, kas zaudē? 

 Izvirzītie mērķi nedrīkst attaisnot jau iepriekš nolemtu 

rīcību, tiem jābūt neitrāliem un vērstiem uz problēmu 

izraisošo cēloņu mazināšanu vai likvidēšanu;

 Mērķis jādefinē izmērāmā formā, izmantojot darbības un 

politikas rezultātus, kā arī rezultatīvos rādītājus. 
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Mērķu hierarhija

 Stratēģiskākas un lielāka apjoma politikas gadījumā politikas mērķus 

var attēlot mērķu hierarhijas veidā vai arī klasificēt tos pēc mērķu 

apjoma (vispārīgie, specifiskie, darbības mērķi).

 Vispārīgs mērķis formulē vēlamo situāciju, ko pašvaldība ir 

apņēmusies sasniegt, pilnveidojot noteiktu politikas jomu. Tam jābūt 

vērstam uz daļēju situācijas uzlabošanu vai pilnīgu problēmas 

atrisināšanu.

 Specifiskie mērķi formulē vēlamo situāciju atbilstoši politikas 

risināto problēmjautājumu struktūrai. Specifiskos mērķus parasti 

definē stratēģiju un liela apjoma politikas darbības virzieniem.

 Darbības mērķi formulē mērķus atbilstoši politikas darbības 

līmeņiem. Viena darbība var ietvert vairākas aktivitātes, kuru 

rezultātā tiek sasniegts viens un tas pats darbības mērķis. 
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Svarīgi!

 Identificēto problēmu risinājuma un 

mērķa apzināšana ir kvalitatīvu rezultātu 

un to rezultatīvo rādītāju noteikšanas 

priekšnosacījums

 Par pašvaldības intervences mērķi nevar 

tikt noteikta arī cita politikas plānošanas 

dokumenta izstrāde vai normatīvā akta 

pieņemšana, jo tas ir politikas regulatīvais 

instruments konkrētu rezultātu 

sasniegšanai
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Svarīgi!

 Mērķiem jāizriet no problēmām 

 Mērķiem jābūt formulētiem kā plānotās 

darbības gala rezultātam un tiem jābūt 

mērāmiem
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Politikas rezultāti un rezultatīvie 

rādītāji
 Politikas rezultāti (outcomes) ir 

plānotās un eventuālās novērojamās izmaiņas 

rādītājos, ko programma vai projekts ir plānojuši 

ietekmēt, 

 ietekme – izmaiņu proporcija, kas var tikt attiecināma 

uz konkrēto veikto intervenci. 

 Politikas rezultāti var tikt novēroti un mērīti, izmantojot 

iepriekš definētus indikatorus jeb rezultatīvos rādītājus
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Grupu darbs

 Veikt Beverīnas/Cēsu/Jaunpiebalgas.... 

novada kultūras dzīves problēmu analīzi 
un strukturēšanu

 Atbilstoši kultūras dzīves problēmu 

cēloņiem, veidot problēmu koku un tam 

pakārtotu  novada kultūrpolitikas mērķu

koku!
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 Politikas rezultāti (outcomes) ir 

plānotās un eventuālās novērojamās izmaiņas 

rādītājos, ko programma vai projekts ir plānojuši 

ietekmēt, 

 ietekme – izmaiņu proporcija, kas var tikt attiecināma 

uz konkrēto veikto intervenci. 

 Politikas rezultāti var tikt novēroti un mērīti, izmantojot 

iepriekš definētus indikatorus jeb rezultatīvos rādītājus
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