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ES 2020 stratēģijaES 2020 stratēģija

Priorit ātes:
• gudra izaugsme : uz zināšanām un inovāciju balstītas 

ekonomikas izveide; 

• ilgtsp ējīga izaugsme : attīstīt zaļu, konkurētspējīgu ekonomiku, 
kurā resursi tiek efektīvi izmantoti; kurā resursi tiek efektīvi izmantoti; 

• iek ļaujoša izaugsme : attīstīt ekonomiku ar augstu 
nodarbinātības līmeni, nodrošinot sociālo un teritoriālo kohēziju “

Īstenošanai - 7 vadošās iniciatīvas.



Kultūras dimensija Kultūras dimensija 
Nacionālā reformu programma „ES 2020” Nacionālā reformu programma „ES 2020” 

stratēģijas īstenošanaistratēģijas īstenošanai

• Sabalansētas tautsaimniecības attīstības nodrošināšana, veicinot tirgojamo 

nozaru attīstību un ceļot produktivitāti  - informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju (IKT) attīstība un digitālā vienotā tirgus ieviešana

• Uzņēmējdarbības vides uzlabošana, efektīva ES fondu izmantošana, 

uzņēmumu pieejas finansēm nodrošināšana ar mērķi atbalstīt produktīvās 

investīcijas - pašvaldību kapacitātes stiprināšana uzņēmumu un investīciju 

piesaistē

• Nodarbinātības līmeņa mērķis - strukturālas izmaiņas profesionālajā izglītībā 

• diskriminācijas draudu un stereotipu mazināšana, kā arī pilsoniskās līdzdalības 

veicināšana 



“Latvija 2030”“Latvija 2030”
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“Kultūras telpas saglabāšana, mijiedarbība un 

bagātināšana”

Piederības izjūtas Latvijas kultūras telpai 

stiprināšana

Radošas sabiedrības veidošana 

“Kvalitatīva un pieejama izglītība mūža 

garumā” 

Vispārējās izglītības un kultūrizglītības sadarbība
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Vispārējās izglītības un kultūrizglītības sadarbība

Mūžizglītības attīstība 

Radošas domāšanas attīstība skolēnam

“Masveida jaunrade un inovācija” 

Radošuma un inovāciju attīstība

“Telpiskās attīstības perspektīva “

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana

Kultūras pakalpojumi attīstības centros

Rīga kā Ziemeļeiropas darījumu, zinātnes, 

kultūras un tūrisma centrs



Nacionālais attīstības plāns Nacionālais attīstības plāns 
un un 

“Radošā Latvija”“Radošā Latvija”



NAP laika grafiksNAP laika grafiks

• Līdz 24.05.2012. priekšlikumu sniegšana

• 19.06.2012. pirmā NAP diskusija MK

• Jūlijs augusts – sabiedriskā apspriešana• Jūlijs augusts – sabiedriskā apspriešana

• Septembra beigās iesniegt MK

• Līdz decembris Saeimā



NAP prioritātes NAP prioritātes 
2014. 2014. –– 2020.gadam2020.gadam

NAP vadmotīvs:
Ekonomikas izr āviens

Cilvēka 
drošumsp ēja

Cilvēka 
drošumsp ēja

Tautas 
saimniec ības 

izaugsme

Izaugsmi 
atbalstošas 
teritorijas



Kultūras sektors Kultūras sektors 
NAP projekta prioritātēsNAP projekta prioritātēs

NAP vadmotīvs:
Ekonomikas izrāviens
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Cilvēka drošumspēja

Radošā izglītība
un kultūra 

sabiedriskais medijs

Cilvēka drošumspēja

Radošā izglītība
un kultūra 

sabiedriskais medijs

Tautas saimniecības 
izaugsme

Radošā ekonomika
Radošās industrijas

Izaugsmi atbalstošas 
teritorijas

Radošās teritorijas
Kultūra

Kultūras mantojums



Cilvēka Cilvēka drošumspējadrošumspēja

Pamatpozīcija: 
cilv ēks kā vērt ība un tikai p ēc tam k ā 
resurss un kapit āls

• Kvalitatīvas izglītības iespējas mūža garumā;
• Kvalitatīva dzīves vide, veselīgs dzīves veids;
• Saliedēta, iekļaujoša sabiedrība.



Tautas saimniecības Tautas saimniecības 
izaugsmeizaugsme

Pamatpozīcija: 
21.gs. ekonomika k ā radoš ā ekonomika, kas pamat ā
nav balst īta neatjaunojamo dabas resursu pat ēriņā,
bet radoš ās idej ās un zin āšanās.

“Made in China” – “Design in China”

• Inovācijām labvēlīga uzņēmējdarbības vide un infrastruktūra;
• Radošie klasteri – sadarbības platforma starp radošajiem, 

uzņēmējiem, augstskolām un pētniekiem u.c.;
• Atbalsts kultūras un radošo industriju produktu un pakalpojumu 

veidošanai un eksportam.



Izaugsmi atbalstošas Izaugsmi atbalstošas 
teritorijasteritorijas

Pamatpozīcija: 
vietas unik ālais kult ūras un dabas kapit āls k ā
pamats gudrai specializ ācijai, resurss radoš ā
biznesa un tūrisma att īst ībai, k ā arī cilv ēku
piesaistei kvalitat īvai dz īves videi

• Atbalsts radošai uzņēmējdarbībai;
• Tūrisma produktu un pakalpojumu attīstība;
• Pamatpakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem, t.sk. vienota 

informācijas telpa;
• Digitālā satura veidošana, pieejamības nodrošināšana, e-

pakalpojumi.



Projekts “Radošā Latvija”Projekts “Radošā Latvija”

• Sadarbības platforma (interneta portāls, kopīgas 

akcijas, konsultācijas u.c.)

• Politikas dokuments “Radošā Latvija 2014-• Politikas dokuments “Radošā Latvija 2014-

2020”(top darba grupa, izstrāde līdz gada beigām)

• Projekti (Miera ielas radošais kvartāls u.c.)



Politikas pamatnostādnes Politikas pamatnostādnes 
“Radošā Latvija 2014“Radošā Latvija 2014--2020”2020”

• Radoša izglītība;
• Radoša ekonomika;
• Radošas teritorijas;• Radošas teritorijas;
• Kultūra – identitātes un radošuma pamats.



Valsts kult ūrpolitikas vadl īnijas 
2006.-2015. gadam “Nacion āla 

valsts”



Minimālais kultūras Minimālais kultūras 
pakalpojumu grozspakalpojumu grozs

1.līmenis –554 pagastu teritorija (atbilst RAPLM izstrādātās pakalpojuma groza shēmas vietējās nozīmes 
centriem)

• publiskā bibliot ēka ar interneta pieeju, 
• kultūrizglītības un mākslinieciskās jaunrades izpaušanās iespēju piedāvājums,
• apdzīvotās vietas kultūrvēsturisko notikumu un vērtību dokumentēšanas, uzkrāšanas un atspoguļošanas vieta 
• sabiedriskā radio un TV pārklājums,
• iedzīvotāju saieta vieta kultūras un sabiedrisko pasākumu norisei.

2. līmenis - novads (novadu teritorija) (atbilst RAPLM izstrādātās pakalpojumu groza shēmas novadu nozīmes 
centriem):centriem):

• multifunkcionāls kultūras centrs, 
• publisko bibliot ēku tīkls novadā ar interneta pieeju, 
• novada kultūrvēsturisko notikumu un vērtību dokumentēšanas, uzkrāšanas, izpētes un atspoguļošana novada muzejā vai 

institūcijā, kas veic kādu no muzejiskajām funkcijām, 
• viena vai vairākprofila kultūras skola, kas iedzīvotājiem piedāvā divu līmeņa kultūrizglītības programmas - profesionālās 

ievirzes un interešu izglītību. 

3. Līmenis - reģions  (atbilst RAPLM izstrādātās pakalpojumu groza shēmas Nacionālo un reģionālo nozīmes 
centriem)

• multifunkcionāls kultūras centrs,
• reģiona galvenā bibliot ēka,
• reģiona muzejs,
• profesionālā mākslas pieejamība,
• viena vai vairāk profila kultūras vidusskola/ koledža, 
• reģiona augstskola. 



Reģionālās politikas 
pamatnost ādnes 2011.  2017.gadam



Starptautiska līmeņa centrs  

Īsteno Nacionālā attīstības centra funkcijas + 

-Profesionālās mākslas infrastruktūra, 

(starptautisko projektu īstenošanai)  

-RI un inovāciju klasteri 

 

Nacionālās attīstības centrs 

-multifunkcionāls kultūras centrs,  (kā arī profesionālās mākslas nodrošinātājs.)  

-reģiona galvenā bibliotēka  

-muzejs  

-profesionālā mākslas pieejamība –(mūsdienīga koncertzāle, profesionālās mākslas aktivitātēm piemērota izstāžu zāle.)  

-kultūras vidusskola/ koledža 

-augstskola (ar kultūras un mākslas specialitātēm) 

-RI mikrouzņēmumi 

 

Reģiona attīstības centrs 

 

 

Reģiona attīstības centrs 

-multifunkcionāls kultūras centrs, (arī kā profesionālās mākslas nodrošinātājs.)  

-reģiona galvenā bibliotēka  

-muzejs  

- Kultūrizglītības iestāde (var būt arī vidusskola 

-brīvdabas estrāde 

Novadu attīstības centrs (+ novada teritorija) 

-kultūras nams (+kino demonstrēšanas iespēja) 

-publisko bibliotēku tīkls novadā ar interneta pieeju,  

-muzejs vai institūcija, kas veic kādu no muzejiskajām 

funkcijām,  

-kultūrizglītības iestāde - profesionālās ievirzes un 

interešu izglītību,  

-brīvdabas estrāde. 

 

Lauki 

-publiskā bibliotēka ar interneta pieeju  

-kultūrizglītības (un interešu izglītības) 

piedāvājums 

-apdzīvotās vietas kultūrvēsturisko 

notikumu atspoguļošanas vieta  

- iedzīvotāju saieta nams  

- TV/radio 



Reģionālās un pašvaldību Reģionālās un pašvaldību 
attīstības programmasattīstības programmas

• Plānošanas reģionu stratēģijas 
(Latgales stratēģija 2030)

• Pašvaldību attīstības programmas 
(Tukuma novada integrētās attīstības programma 2011.-

2017.gadam, u.c.)



Bibliotēkas Bibliotēkas -- vietējo kopienu vietējo kopienu 
attīstības un konkurētspējas centriattīstības un konkurētspējas centri



Bibliotēku loma pašvaldībāsBibliotēku loma pašvaldībās

• Tradicion ālo funkciju un pakalpojumu att īst ība:
– Informācijas un komunikācijas pakalpojumu sniedzējas
– Vietējās kopienas kultūras un sabiedriskā saskarsmes centri
– Lasīšanas kultūras tradīciju saglabāšanas nodrošināšana

• Jaunu funkciju un pakalpojumu att īst ība• Jaunu funkciju un pakalpojumu att īst ība
– Vietējie soci ālā atbalsta un sociālās integrācijas centri
– Digit ālā satura veidošanas un pieejamības nodrošinātājs
– Formālās izglītības, tālākizglītības un mūžizglītības apguves atbalsta centri
– Radošo interešu veidošanos un īstenošanu, attīstīsies kā kultūras un radošo industriju

popularizēšanas un veicināšanas vietas
– Vietējo iedzīvotāju IKT lietotprasmes apguves vietas
– E-pārvaldes un e-pakalpojumu attīstība, bibliotēkas iekļausies vienas pieturas aģentūru

funkciju izpildē



Mākslas kodolā:

Literatūra

Mūzika

Skatuves mākslas Vizuālās 

mākslas

Ar kodolu saistītās kultūras 

industrijas:

Filmu māksla

Muzeji, galerijas, bibliotēkas

Fotogrāfija

Kultūras un Kultūras un radošo industriju radošo industriju 
modelis modelis ((D.TrosbijsD.Trosbijs))

Attālās kultūras industrijas:

Pakalpojumi mantoj. jomā

Izdevējdarbība/ prese

TV un radio

Skaņu ieraksti

Video un datorspēles

Saistītās industrijas:

Reklāma

Arhitektūra

Dizains

Mode



http://www.kulturaskarte.lv

http://www.kkf.lvhttp://www.km.gov.lv

http://www.kultura.lv

Paldies par uzman ību

Dace Ziemele
Stratēģijas un reģionālās kultūrpolitikas nodaļas vadītāja

Dace.Ziemele@km.gov.lv 67330250


