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“Pagrieziens kultūras virzienā”

- Pilsētu plānotāji meklē iespējas ar kultūras palīdzību 

atjaunināt pilsētas, atdzīvināt ekonomiku, uzlabot 

nodarbinātības rādītājus, uzlabot pilsētu dzīves 

kvalitāti un veicināt dažādu sociālo un etnisko grupu 

līdzāspastāvēšanu (Colin Mercer)

- Mazpilsētām kultūra veido pilsētas tēlu, identitāti

- Kultūra kā risinājums parādās arī lauku teritoriju un 

reģionu attīstības plānotāju leksikā 



“Pagrieziens kultūras virzienā”

Ņūkāslas pilsētas kultūras politikas mērķis:

No netīras, industriālas pilsētas             par  

mūsdienīgu, vitālu un kultūras ziņā daudzveidīgu 

dzīves un darba vietu.

1970.-1980.gados pārtrauca darboties ogļu ieguves un 

pārstrādes rūpniecība.



Kultūras plānu un stratēģiju veidi

Visaptverošs, detalizēts kultūras plāns Plāns, kas balstās uz 
plašu kultūras definīciju un veidots domājot par un iesaistot 
visu vietējo kopienu

Vispārējais kultūras plāns Līdzīgs iepriekšējam, tikai vispārējs 
ilgtermiņa mērķu formulējums, kam sekos detalizētāka 
plānošana

Kultūras plāns, akcentējot vienu nozari Kultūras plāns, kas 
fokusējas uz vienu kultūras / mākslas nozari

Kopienas kultūras novērtējums jeb kultūras kartēšana
Kopienas kultūras resursu un vajadzību identifikācija un
analīze, kas veidota konsultatīvā un sadarbības procesā.
Tā ir svarīga sākumfāze jebkuram kultūras plānošanas
procesam.



Kultūras plānu un stratēģiju veidi

Specifisks mākslas vai kultūras aspekta novērtējums Specifisks
novērtējums, piem., ekonomiskās ietekmes vai kultūras tūrisma
potenciāla novērtējums

Specifiskas tēmas plāns Plāns, kas fokusējas uz vienu tēmu,
piem., pieejamība vai daudzveidība.

Plāns vienai priekšpilsētai Plāns vienam ģeogrāfiskam areālam,
piem., priekšpilsētai.

Pašvaldības vai reģiona vispārējā attīstības plāna kultūras daļa –
vertikāla Vispārējā attīstības plānā integrēta nodaļa, kas veltīta
mākslai, kultūrai, kultūras mantojumam u.tml.

Pašvaldības vai reģiona vispārējā attīstības plāna kultūras daļa –
horizontāla Vispārējā attīstības plānā horizontāli integrēts
kultūras aspekts - katrā sadaļā kultūra un māksla ir līdzeklis, lai
sasniegtu izvirzītos mērķus.



Kultūras plānu un stratēģiju veidi:
specifisks viena aspekta novērtējums

http://www.littoral.org.uk/ruralshift.html

Kā mākslas/kultūras stratēģija 
var spēlēt

būtisku lomu lauku 
atjaunošanā un iekļauties 

lauksaimniecības 
stratēģijā?



Lielbritānija: Pārmaiņas laukos

“Lauku kultūras forums” 2005.gads:

- Lauku kultūras stratēģija

- 'Lauku kultūras neredzamība'             pētījumi 

- Finansējums (pieeja citiem finansējuma avotiem, 

speciāla programma: Pārmaiņas laukos: mākslas un 

lauku atjaunotnes programma 2005-2015

http://www.littoral.org.uk/ruralshift.html



Lielbritānija: Pārmaiņas laukos: 

neredzamā kultūra

- kultūras nozares 

ieguldījums valsts 

ekonomikā 500 miljoni 

mārciņu gadā

- citas jomas, kas 

jāiekļauj: modernā 

amatniecība, arhitektūra,  

festivāli un svētki, 

kultūras tūrisms, 

kulinārija un kulinārais 

tūrisms u.tml.



Pilsētu un lauku kultūras stratēģijas

Lauki

Samazinās iedzīvotāju skaits

Novecošana

Kā paturēt  jauniešus laukos

Ierobežotas ekonomiskās un 

sociālās iespējas

Mazāks pakalpojumu klāsts

Pārmaiņas lauksaimniecībā: vienas 

ģimenes saimniecību izzušana, 

lielsaimniecību veidošanās, 

intensīvās saimniekošanas 

metodes 

Pilsētas

Migrācija

Novecošana

Jauniešu bezdarbs, narkotikas u.c.

Grūtāk veidot kopienas apziņu

Vides problēmas

http://www.newsecuritybeat.org/2013/03/urban-health-demography-trends-
cities-problems/#.Umy643C8AQM



Pilsētu un lauku kultūras stratēģijas



Pilsētu un lauku kultūras stratēģijas

Lauku kultūras stratēģijas:

- citas nozares

- zemāks iedzīvotāju blīvums

- mazāks pakalpojumu klāsts

- grūtāk iedzīvotājiem nokļūt norises 

vietā

- mazāks profesionālās mākslas 

piedāvājums

- iedzīvotāji aktīvāki līdzdalībai 

The York corn maze 2009
Rural Shift, 33.lpp.



Lielbritānija: Pārmaiņas laukos

Radošās lauku ekonomikas Anglijā:

- mākslas un lauku kultūras tūrisms

- digitālie mediji un lauku ekonomika

- attīstīt radošās lauku apvienības

- pilsētu–lauku un kultūras daudzveidības–uzņēmējdarbības partnerības

- mākslas fermas, lauku bienāles, mākslas festivāli laukos

- jaunais lauku dizains un arhitektūra

- ieguldīt lauku sabiedrības radošumā un lauku kultūras kapitālā

- izmantot zemi mākslai un atjaunojamiem resursiem

- ēdienu kultūras un lauku ēdienu mārketinga iniciatīvas

- jaunā lauku amatniecība, tekstila/modes saikne ar lauksaimniecību



Līdzdalība amatiermākslas kolektīvos 

kultūras centros, 2010

Avots: LR Kultūras ministrija, grafiks: Baiba Tjarve



Pilsētu un lauku kultūras stratēģijas

Māksla kā produkts

Iedzīvotājs kā klients

Māksla un 

radošums

Kultūras infrastruktūra

Attīstīt radošo ekonomiku

Māksla kā process

Iedzīvotājs kā dalībnieks

Inovācijas un iedzīvotāju 
uzņēmējdarbība

Kopienas pulcēšanās vietas

Mainīt ekonomisko attīstību

Pētījums “Developing and Revitalizing Rural Communities Through Arts and 
Culture” (Creative City Network of Canada)



Pilsētu un lauku kultūras stratēģijas

Saglabāt līdzsvaru starp vietējām aktivitātēm un ārējām 

ietekmēm

“Prāgas vēsturiskais 

centrs pārvēršas 

par Disnejlendu, 

jo tajā vairs gandrīz

nedzīvo vietējie”

http://www.eturbonews.com/4175/prague-loses-its-soul-
tourism



Kultūras iekļaušana pilsētu un novadu 
attīstības plānos

Pašvaldības vai reģiona vispārējā attīstības plāna kultūras daļa –
vertikāla Vispārējā attīstības plānā integrēta nodaļa, kas veltīta
mākslai, kultūrai, kultūras mantojumam u.tml.

Pašvaldības vai reģiona vispārējā attīstības plāna kultūras daļa –
horizontāla Vispārējā attīstības plānā horizontāli integrēts
kultūras aspekts - katrā sadaļā kultūra un māksla ir līdzeklis, lai
sasniegtu izvirzītos mērķus.



Kultūras iekļaušana pilsētu un novadu 
attīstības plānos

Kultūras ieguldījums citās nozarēs:

- Ekonomikas un biznesa attīstībā

- Vide, pilsētvide

- Dzīves kvalitāte

- Kvalificēts darbaspēks

- Sabiedrības saliedēšana



Valmieras pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības 

programma 2008.-2014.gadam



Salaspils novada attīstības programma 

2012.-2018.gadam

Kultūra = kvalitatīvas dzīves vides sastāvdaļa



Normatīvā bāze

Attīstības plānošanas sistēmas likums

Teritorijas attīstības plānošanas likums

Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes 

izvērtēšanas noteikumi Ministru kabineta noteikumi 

Nr.1178 



Plānošanas dokumentu veidi

Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi 

(Ministru kabineta noteikumi Nr.1178) nosaka trīs politikas plānošanas 

dokumentu veidus:

Pamatnostādnes Pamatnostādnes ir uz konkrētu, valstij nozīmīgu mērķu 

sasniegšanu vērsts vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas aptver 

plašu jautājumu loku un ko izstrādā laikposmam no pieciem līdz septiņiem 

gadiem.

Plāns Plāns ir īstermiņa politikas plānošanas dokuments, ko izstrādā politikas 

ieviešanai noteiktā nozarē laikposmam līdz trim gadiem, lēmējinstitūcijas 

atbalstītu pamatnostādņu īstenošanai vai augstākas iestādes dotā uzdevuma 

izpildei. 

Koncepcija Koncepcija ir politikas plānošanas dokuments, ar kuru informē 

lēmējinstitūciju par noteiktas problēmas esību vai par nepieciešamā 

normatīvā regulējuma būtību, par iespējamo turpmāko rīcību vai par 

problēmas iespējamiem risinājuma variantiem.



Plānošanas dokumenti

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030:
saglabāt un attīstīt Latvijas kultūras kapitālu un veicināt piederības izjūtu Latvijas 

kultūras telpai, attīstot sabiedrības radošumā balstītu konkurētspējīgu nacionālo 

identitāti un veidojot Latvijā kvalitatīvu kultūrvidi

Nacionālais attīstības plāns 2020:
ekonomikas izrāviens - katra Latvijas iedzīvotāja un valsts labklājības pieaugumam

Radošā Eiropa:
sekmēt Eiropas kultūras un lingvistiskās daudzveidības aizsardzību un popularizēšanu, 

un stiprināt kultūras un radošā sektora konkurētspēju, lai veicinātu gudru, ilgtspējīgu 

un iekļaujošu izaugsmi  saskaņā ar Eiropa2020 stratēģiju

Radošā Latvija:
Saglabāt un attīstīt Latvijas kultūras kapitālu un iedzīvotāju radošumu Latvijas 

konkurētspējai un labākai dzīves kvalitātei



Plānošanas dokumenti

Plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Plānošanas reģiona attīstības programma

Vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Vietējās pašvaldības attīstības programma

Tematiskie plānojumi



Plānošanas dokumenti
Sasaistīt arī ar citiem plānošanas dokumentiem, nozaru 

stratēģijām: ekonomisko attīstību, tūrismu, izglītību, dabas 

resursu izmantošanu, uzņēmējdarbības attīstību.

- Reģionālās attīstības pamatnostādnes 2013.-2019.gadam

- Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

- Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas 
politikas pamatnostādnes 2012.-2018.gadam



Gulbenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

2014.-2030. 1.redakcija



Rīgas Plānošanas reģiona ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija



Vidzemes plānošanas reģiona attīstības 

programma
Situācijas apraksts: Nodaļa “Infrastruktūra un pakalpojumi”: 5.5. Sociālā 

infrastruktūra: 5.5.4. Kultūra

Attīstības vīzija:

Vidzeme ir dinamisks, konkurētspējīgs Eiropas Savienības reģions ar 

daudzveidīgu dabas un kultūrvēsturisko mantojumu un attīstības potenciālu. 

Reģiona iedzīvotājiem ir pieejami visi nepieciešamie resursi kvalitatīvas 

dzīves darbības nodrošināšanai un viņi rod savai kvalifikācijai un personīgās 

izaugsmes interesēm atbilstošas darba un izglītības iespējas.

Stratēģiskās prioritātes:

1. Infrastruktūras un pakalpojumu attīstība

2. Ekonomiskā attīstība

3. Cilvēkresursu attīstība

4. Lauku attīstība



Gulbenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

2014.-2030. 1.redakcija



Gulbenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

2014.-2030. 1.redakcija



Lizuma pagasta attīstības programma 

2003.-2013. gadam





Vietējās kultūras stratēģijas balsti

Kultūras resursi

Vietējā kopiena

Vietējā identitāte



Kultūras stratēģijas balsti: vietējā 
identitāte

Vietas un kopienas identitāte

- Nav statisks koncepts, bet var attīstīties

- Atspoguļo vietējās sabiedrības vērtības

Pilsētas, pagasta, reģiona vai priekšpilsētas identitāte ir 

šīs vietas stāsts



Kultūras stratēģijas balsti: vietējā 
identitāte

Vietējais kultūras un sociālais konteksts/vērtības, kas svarīgas 

iedzīvotājiem:

- iedzīvotāji un demogrāfija

- valodas, kurās runā vietējie iedzīvotāji

- vide, dabas resursi, ainava, klimats, augu valsts

- kultūras vēsture

- tradīcijas un ieražas

- ēšanas kultūra

- dizains un arhitektūra, tās vēsture

- vietējās izglītības iestādes

- transporta infrastruktūra

- mākslas un kultūras piedāvājums, organizācijas, telpas, notikumi u.tml.



Vietējā identitāte: Sabile

Fotogrāfiju avots: http://www.sabile.lv/sabile-
un-abavas-pagasts/

Vīnakalns – vistālāk uz Ziemeļiem 

esošais vīnogu dārzs pasaulē.



Vietējā identitāte

Gulbenes  novada  ilgtspējīgas  attīstības  stratēģija  2014.-2030.

1.redakcija



“Ainavu” koncepcija pilsētplānošanā

Mindscape: fiziskā ainava + cilvēku vizuālā un kultūras uztvere par šo 

vietu.

Kas jāņem vērā:

- vietas tēls medijos

- stereotipi, joki

- vietas atveide mūzikā, literatūrā, kino, vizuālās mākslās u.c.

- mīti un leģendas

- tūrisma ceļveži

- iedzīvotāju, pilsētas viesu viedoklis, piem., aptaujās

- nozīmīgu grupu viedoklis (riteņbraucēji, kājāmgājēji, frizieri, taksisti)

- vietas simboli, reliģiskie un iedzīvotāju rituāli, svētki

- iedzīvotāju ieradumi (sēdēšana parkā u.c.)

Franco Bianchini, Lia Ghilardi “Culture and Place Branding”



“Ainavu” koncepcija pilsētplānošanā

Sajūtu ainavas –

skaņu, smaržu, krāsu, vizuālā, taustes u.c.

“Pilsētas ir sajūtu un emociju pieredze” 

Charles Landry “The Art of City Making”



“Ainavu” koncepcija pilsētplānošanā

Sajūtu ainavas –

skaņu, smaržu, krāsu, vizuālā, taustes u.c.

“Pilsētas ir sajūtu un emociju pieredze” 

Charles Landry “The Art of City Making”



Skaņas karte Anglijā



Staro Rīga

http://www.liveriga.com/lv/4884-gaismas-festivals-staro-riga-
2013



Gaismas festivāls Lionā 

http://www.enjoyourholiday.com/2012/12/21/festival-of-lights-
lyon/



Sajūtu tūrisma maršruti

Sajūtu taka Valmierā

http://www.sajutuparks.lv/

Baskāju taka Engures 

novadā

http://valgumapasaule.lv/

http://www.sajutuparks.lv/


Vietas mārketings: Kronobergas reģions 

Zviedrijā

Vētra “Gudruna” 
Zviedrijā 2005. gadā:

- elektrības pārrāvumi 
(730 000 lietotāju)

- telefonsakaru 
pārrāvumi

- pilnībā izmainīta 
ainava

- 7 mirušie, vairāki 
ievainotie

Foto: "Storm Gudrun: What can be learnt from the natural disaster
of 2005?"



Vietas mārketings: Kronobergas reģions 

Zviedrijā

Pārvērst problēmu pozitīvā stāstā: Vētras mājas izveide

- ilgstpējīgi materiāli, vietējais stikls un koks

- iespēja izjust vētru

- izglītības un izpētes centrs (laika apstākļi, 

atjaunojamie enerģijas resursi)

- vieta, kur vietējie mākslinieki un radošo industriju 

uzņēmumi var eksperimentēt ar digitālajām un 3D 

tehnoloģijām, lai radītu produktus un mākslas darbus 

par dabu un ekstrēmām dabas parādībām



Kultūras stratēģijas balsti: vietējā 
kopiena

Kas ir vietējā kopiena? 

Kā to identificēt? 

Kā apzināt un iesaistīt?



Maizes māja

Gabrovā, Bulgārijā

Foto: Catherine Karnow

http://travel.nationalgeographic.com/travel/travelers-of-the-year/nadezhda-
savova/

http://www.princetoneats.org/changing-the-
world-one-slice-at-the-time



Kultūras resursi

Kas ir un kas nav kultūra?



Kas ir un kas nav kultūra?

http://www.latvia.travel/lv/raksts/2014gada-riga-klus-par-eiropas-kulturas-
galvaspilsetu



Kas ir un kas nav kultūra?

http://baltictravelnews.com/?&force_lang=lv&m_id=18064&i_id=2&pub_id=4880
1

Minhauzena muzejs



Kas ir un kas nav kultūra?

Staiceles Lībiešu 
muzejs “Pivālind”

http://www.staicelesnovads.lv/2007_2012/libiesu_muzejs.ph
p



Kas ir un kas nav kultūra?

Austrumlatvijas radošo 

pakalpojumu centrs 

"Zeimuļs"

"Zeimuļa" atklāšana (E.Mededeva foto) 

http://www.rezekne.lv/izglitiba/austrumlatvijas-

radoso-pakalpojumu-centrs-zeimuls/ 



Kas ir un kas nav kultūra?

11 beloved Street Art Photos –

September 2012

http://www.streetartutopia.com/?p=102

06



Foto: Delfi aculiecinieks

http://www.delfi.lv/aculiecinieks/ne
ws/riga/vermanes-darza-atklata-
saha-sezona.d?id=43255165

http://navigilabs.blogspot.com/2013
_08_01_archive.html

Kas ir un kas nav kultūra?



Kas ir un kas nav kultūra?

http://www.liepajniekiem.lv/



Daugavas labā krasta 

jaunā promenāde
Foto Ieva Lūka/Leta; 

http://www.apollo.lv/galerija/zinas/579705/419138

Foto: Lauris Nagliņš/LETA 

http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/117000/daugavas-promenade-

planots-ierikot-skeitparku

Kas ir un kas nav kultūra?

http://www.apollo.lv/galerija/zinas/579705/419138


Kas ir un kas nav kultūra?

Yarn bombing “Give & 

Get” festivālā Krapē, 

2012.

http://ramonarada.blogspot.com/201

2/08/yarn-bombing-give-get-

festivala.html



Kas ir un kas nav kultūra?

š###š#########################



Kas ir un kas nav kultūra?

Foto: Aigars Jansons/AFI
http://www.lv90.lv/?id=227

Valtera restorāns
http://www.valterarestorans.lv/lv/ga
llery/



http://www.thisiscolossal.com/2013/04/landfill-harmonic-an-upcoming-documentary-
about-the-recycled-orchestra-in-cateura-paraguay/



Kultūras stratēģijas balsti: kultūras 
resursi

Kultūra ir tas, ko par kultūru uzskata cilvēki, kas 

piedalās šī plāna veidošanā un kam plāns domāts 

(Colin Mercer)

“Vissvarīgākais ir pats process, kā jūs nonākat līdz 

definīcijai – diskusijas, sarunas, dažādi uzskati par 

to, kā cilvēki uztver kultūru, un neizbēgami arī 

pretrunas, kas no šīm diskusijām raisās. Kultūra ir 

kopējā diskusiju summa par to, kā cilvēki izprot 

kultūru savā kopienā” (Robert Palmer 2002)



Kultūras stratēģijas balsti: kultūras 
resursi

Kultūras definīcijas: 

1) kultūra kā māksla

2) kultūra kā dzīvesveids

“Kultūra šī jēdziena visplašākajā nozīmē ir visu to 

īpašo garīgo, materiālo, intelektuālo un emocionālo 

īpašību kopums, kas piemīt kādai sabiedrībai vai 

sociālai grupai, un līdzās mākslai un literatūrai ietver 

sevī arī dzīves un līdzāspastāvēšanas veidus, vērtību 

sistēmas, tradīcijas un uzskatus." (UNESCO 1982). 



Kultūras stratēģijas balsti: kultūras 
resursi

 Mākslas nozares

 Amatniecība

 Kultūras un radošās industrijas (kino, video, radio, foto, elektroniskā mūzika, 

izdevējdarbība, dizains, mode u.c.)

 Struktūras un iemaņas, kas nepieciešamas, lai veidotu un pārvaldītu mākslas, 

amatniecības un kultūras industriju produktus

 Komerciālas un sabiedriskas kultūras infrastruktūra/aprīkojums

 Cilvēku veidotā vide 

 Vietējās tradīcijas

 Etniskā un kultūras daudzveidība

 Kultūras mantojums

 Daba

 Kopienas tēls/identitāte (Debora Mills)

 + sports

 + kultūras izglītība



Kultūras stratēģijas balsti: kultūras 
resursi

Kultūras resursi:

- mākslas priekšmeti

- idejas

- vizuāli tēli

- aktivitātes

- vietas

- institūcijas

(Colin Mercer, Towards Cultural Citizenship, p.169)



Kultūras stratēģijas rakstīšanas fāzes

Kartēšana

Plānošana
Stratēģija

Katerina Teaiwa and 
Colin Mercer



Kultūras stratēģijas rakstīšanas fāzes: 
pirms sākt

- Savākt esošo informāciju (plāni, citas kultūras 

stratēģijas)

- Konsultēties ar vietējo sabiedrību

- Veidot partnerattiecības un meklēt sabiedrotos

- Saprast lēmumu pieņēmēju pozīciju

- Meklēt finansējumu



Kultūras stratēģijas rakstīšanas fāzes

1. Sagatavošanās (2-3 mēneši)

2. Informācijas apkopošana un izpēte (4-6 mēneši)

3. Novērtējums un analīze (2-3 mēneši)

4. Organizēšana un konsultēšanās (visu laiku)

5. Rakstīt stratēģiju (1-2 mēneši)

6. Sabiedriskā apspriešana (2-3 mēneši)

7. Pēdējā redakcija un pieņemšana (1-2 mēneši)

8. Stratēģijas prezentācija (1 mēnesis)

9. Īstenošana, monitorēšana un progresa novērtēšana (visu laiku)



Kultūras stratēģijas saturs

Ievads (iemesls, saskaņotība ar citiem plānošanas 

dokumentiem, process, definīcijas)

Kultūras kartēšana un vajadzību izvērtēšana (esošās 

situācijas audits, kvantitatīvs uzskaitījums infrastruktūras, 

organizāciju, nodarbinātības, tūristu u.tml., auditorijas 

“kartēšana”)

Vīzija, pamatprincipi, mērķi/prioritātes, darbības plāns 

Budžets?

Izvērtēšana un monitorings (indikatori/ kritēriji, vai tiks 

sniegti kādi izvērtēšanas ziņojumi, apspriests progress 

u.tml.)



Kultūras stratēģijas rakstīšanas fāzes: 
kartēšana

Kultūras kartēšana

Konsultācijas

Novērtējums

Informācijas 
apkopošana



Kultūras kartēšana

- Kultūras kartēšana = vietējā kultūras profila izpratne

- Resursi kā priekšrocības nevis trūkumi

- Atklāt resursus, kas nav pilnībā izmantoti:

- vietas identitāte un unikalitāte

- neformālās aktivitātes kopienā

- sadarbības tīklus

- dažādi dzīvesstili



Kultūras kartēšana un izvērtēšana: 

piemērs, ko var iekļaut

- Demogrāfijas dati (piem., Tautas skaitīšanas rezultāti 

no CSB), lai raksturotu vietējos iedzīvotājus

- Identificēt dažādu iedzīvotāju grupu kultūras un 

sociālās vajadzības

- Kategorizēt un uzskaitīt/kartēt reģiona kultūras 

resursus (infrastruktūru, aktivitātes, cilvēkus, 

organizācijas, nozīmīgas vietas, ainavas, iepriekšējie 

kultūras projekti, sabiedriskos pakalpojumus, 

ekonomiskās aktivitātes)



Kultūras kartēšana un izvērtēšana: 

piemērs, ko var iekļaut

- Identificēt potenciālos jaunos kultūras resursus

- Identificēt attiecības, kas ir starp dažādiem kultūras 

resursiem

- Identificēt šķēršļus kultūras pieejamībai dažādām 

iedzīvotāju grupām

- Izvērtēt stiprās un vājās puses/vai: priekšrocības 

vietējās kopienas kultūras aktivitātēm

- Izvērtēt iepriekšējo kultūras projektu un aktivitāšu 

rezultātus un nozīmību

- Izvērtēt attiecības starp kultūras attīstību un citām 

nozarēm (tūrisms, nodarbinātība, u.c.)



Darbības plāns: piemērs



Novērtēšana: jautājumi

Kam? Kam izvērtējums vajadzīgs/tiek gatavots?

Kurš? Kurš vāks datus?

Kad? Kad dati tiks apkopoti?

Ko? Kādus datus?

Kā? Kā novērtējums tiks izmantots?



Novērtēšana: indikatori

5





Iedzīvotāju un NVO iesaistīšana

Kāpēc jāiesaista?

- LR normatīvie akti nosaka iedzīvotāju iesaistīšanu

- Pašvaldībai ir jābūt iedzīvotājiem “tuvu”

- Iegūt padomus

- Saskaņot viedokļus

Kas jāiesaista? 

- Iedzīvotāji, iedzīvotāju apvienības, biedrības (kultūras un 

atpūtas, sporta, sociālās, politiskās, vides u.c.), jaunieši, 

seniori, uzņēmēji, tūrisma, mediju pārstāvji, dažādu 

etnisko grupu pārstāvji, skolas...



Iedzīvotāju un NVO iesaistīšana

MK noteikumi Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas procesā"

Iespējamie līdzdarbības veidi: darba grupas un konsultatīvās 

padomes, sabiedriskās un publiskās apspriešanas, publiskas 

diskusijas vai aptaujas, atzinuma sagatavošana pirms plānošanas 

dokumenta pieņemšanas vai iebildumi un priekšlikumi lēmuma 

pieņemšanas procesā, kā arī līdzdarbojoties politikas ieviešanā.



Iedzīvotāju un NVO iesaistīšana

Pamatprincipi iesaistes procesam:

 Iekļaujošs

 Uzticams

 Skaidrs

 Elastīgs 



Iedzīvotāju un NVO iesaistīšana

Metodes:

- Vīzijas un stratēģijas sesijas

- Prāta vētras, vizualizācija, sapņošana, u.c.

- Ideju tirgus

- Datorsimulācijas un plānu modelēšana

- Sociālās un vides ietekmes analīze

- “Virtuves sarunas” jeb sarunas pie kafijas

- Informācijas komplekti (drukāti un elektroniski)



Iedzīvotāju un NVO iesaistīšana: 
metodes 2

- Informācijas dienests

- Scenāriju /koncepciju izstrāde

- Plakātu konkurss

- Informācijas apkopošanas darbnīcas

- Izpētes braucieni

- Semināri, darbnīcas, forumi, konferences, fokusa 

grupas, u.c.

- Stimulēšana un atzinība

- Brīvprātīgo apmācīšana



Iedzīvotāju un NVO iesaistīšana: 
metodes 3

- Pasākumi un kultūras projekti vietējā kopienā

- Aptaujas, anketēšana

- Informācijas izstādīšana, izstādes

- Mediju informēšana, raksti, preses konferences, 

intervijas

- Oficiāla dokumentu izskatīšana

- Iedzīvotāju komitejas, eksperu grupas

- Intervijas ar galvenajām iesaistītajām pusēm





Dilemmas un sarežģījumi

 Plānošana nedrīkst aizstāt reālu rīcību

 Finansējuma trūkums

 Politiskā atbalsta trūkums

 Praksē sadarbība starp dažādām nozarēm un 

departamentiem ir pārāk vāja, tādēļ integrētos plānos 

ir grūti īstenot



Veiksmes nosacījumi

- kultūras kartēšanas procesā atklāti unikāli resursi

- tiek meklēta sinerģija starp dažādiem resursiem

- vietējā kopiena un līderi ir iesaistījušies plānošanas 

procesā un izmantojuši savu radošo potenciālu

- ir (jauns) pārvaldības mehānisms, kas šo plānu palīdz 

īstenot un novērtēt

(Lia Ghilardi “Ambitious and Resourceful Cultural 

Planners”)


