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Politikas plānošana un vērtēšana sekmē

Pēctecību 

Informāciju, 

Kontroli 

Dialogu 

Leģitimizāciju



Lietišķi praktiskā 

nepieciešamība

Formāli –normatīvā

nepieciešamība

IKDIENAS DARBĪBU 

PLĀNOŠANA; 

ARGUMENTI 
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ATTĪSTĪBAS 

PLĀNOŠANAS 

LIKUMDOŠANAS 

IETVARS



Attīstības plānošanas sistēmas likums

Ministru kabineta noteikumi Nr.737 , Rīgā 2014.gada 
2.decembrī (prot. Nr.66 39.§)

Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes 
izvērtēšanas noteikumi

Ministru kabineta noteikumi Nr.628, Rīgā 2014.gada 
14.oktobrī (prot. Nr.55 26.§)

Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
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skar arī sabiedrības līdzdalības kārtību;

paredz ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma veikšanas 

kārtību;

nosaka tādu attīstības plānošanas dokumentu ietekmes 

izvērtējumu, kuru izstrādi nosaka Latvijas starptautiskās 

saistības vai citi Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas 

normatīvie akti; 

paredz, ka attīstības plānošanā jāņem vērā noteikti principi: 

ilgtspējīgas attīstības, interešu saskaņotības, līdzdalības, 

sadarbības, finansiālo iespēju, atklātības, uzraudzības un 

novērtēšanas, subsidiaritātes, attīstības plānošanas un 

normatīvo aktu sasaistes…



TERITORIJAS 

ATTĪSTIBAS

PLĀNOŠANA POLITIKAS 

PLĀNOŠANA

INSTITŪCIJU UN 

ORGANIZĀCIJU  

DARBA PLĀNOŠANA
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POLITIKAS PLĀNOŠANA
Rīcībpolitikas jomu/nozaru plānošanas 

dokumenti



VAI UN KURĀS    

PAŠVALDĪBU POLITIKAS 

JOMĀS NEPIECIEŠAMI  

ATSEVIŠĶI 

POLITIKAS PLĀNOŠANAS 

DOKUMENTI? 





Atbilde saistīta ar 

jautājumu:

KUR IEGULDĪT



Cīņa ar šaubām …
Vai ieguldīt kultūrā? 
Personālā? 
Institucionālās struktūrās? 
Infrastruktūrā?
Apjukums kultūras sektora mēroga 
noteikšanā: 
Kuras aktivitātes, organizācijas, cilvēki 
pieder kultūras un radošajam sektoram? 
Kas no daudzveidīgajām sektora 
aktivitātēm jāatbalsta pašvaldībai?
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1. politikas plānošanas 

dokumenti

2. institūciju vadības 

dokumenti 

3. teritorijas attīstības 

plānošanas dokumenti



Attīstības plānošanas dokumentu veidi

• Politikas plānošanas dokumentā nosaka mērķus, uzdevumus un 
rīcību vienas vai vairāku politikas jomu, nozaru vai apakšnozaru 
attīstības veicināšanai.

• Institūcijas vadības dokumentā atbilstoši attiecīgās institūcijas 
kompetencei nosaka attīstības plānošanas un budžeta plānošanas 
savstarpējo sasaisti un nodrošina attīstības plānošanas dokumentu 
pēctecīgu īstenošanu.

• Ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentos nosaka 
attiecīgās teritorijas ilgtermiņa attīstības prioritātes un telpisko 
perspektīvu, bet vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentos — vidēja termiņa prioritātes un to īstenošanai 
nepieciešamo pasākumu kopumu.



Attīstības plānošanas dokumentu līmeņi un 
termiņi

Attīstības plānošanas dokumentu līmeņi

• nacionālais, reģionālai un vietējai līmenis.

Attīstības plānošanas dokumentu darbības termiņi

• Ilgtermiņa dokumenti (līdz 25 gadiem)

• Vidējā termiņa dokumenti (līdz septiņiem gadiem) 

• Īstermiņa dokumenti (līdz trim gadiem)



Kultūra pašvaldību līmeņa 
plānošanas dokumentos



Kādi kultūrpolitikas plānošanas 
dokumenti pašvaldībās?

teritorijas [reģiona/novada/pilsētas] attīstības 
programmas daļa: viena vai vairākas 
prioritātes/mērķi/uzdevumi; 

atsevišķs dokuments kultūras + citas rīcībpolitikas 
plānošanai: izglītība, sports, brīvais laiks u.tml. , piem. 
Saules pilsētas izglītības, kultūras un sporta  attīstības 
programma/plāns 2021-2027;

atsevišķs dokuments kultūrpolitikas mērķu īstenošanai, 
piem. Saules pilsētas kultūrvides  attīstības 
programma/plāns 2021-2027.
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1.solis. Pašvaldības lēmums par plānošanas dokumenta izstrādi un 

kompetenču sadali

2.solis. Pētījums, kas veido pamatu problēmu un vajadzību analīzei 

un esošās situācijas novērtējumam

3.solis. Dažādu kultūras un radošajā ekosistēmā iesaistīto pušu 

vajadzību izpēte, problēmu/izaicinājumu/vajadzību identificēšana 

un prioritāšu fiksēšana

4.solis. Situācijas raksturojumam nepieciešamo datu avotu 

identificēšana un  datu ieguve

5.solis. Dokumenta struktūras/plāna izstrāde, prioritāšu un mērķu 

izvirzīšana apspriešana

6.solis. Dokumenta struktūras/plāna izstrāde, prioritāšu un mērķu 

apspriešana, iesaistot ieinteresētās puses

7.solis. Dokumenta izstrāde
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Esošās situācijas raksturojums: problēmu 

analīze, strukturējums. Prioritāšu izvirzīšana

Politikas mērķis/-i (apakšmērķi)

Politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji

Rīcības virzieni un uzdevumi/pasākumi

Ietekme uz teritoriju

Ietekmes novērtējuma plāns



JĒDZIENI UN PIEMĒRI



Kultūras un radošās

industrijas

Radošās industrijas

Kultūras un radošais 

sektors

Kultūras un radošā 

ekosistēma



Kultūras un radošajā 

sektorā balstīta 

jebkuras nozares 

produktu 

sistemātiska 

pavairošana, 

izplatīšana, 

pārdošana

Jaunu ideju, mākslas 

darbu un kultūras 

notikumu radīšana 

jebkurās nozarēs

KAD INDUSTRIJASKAD SEKTORS





Kultūra, māksla, 

radošums un 

jaunas idejas

rada resursus

Dominējošais 

diskurss



Attīstīt Saules novadā dinamisku un 
daudzveidīgu kultūras dzīvi, nodrošināt
novada iedzīvotāju līdzdalību, stiprināt
kopienas piederības sajūtu un attīstīt
radošas iedzīvotāju pašizpausmes, kā arī
novada reprezentācijas formas.

PEIPIEMĒRS KULTŪRPOLITIKAS 
PLĀNOŠANAS DOKUMENTA MĒRĶIM



Kādi rīcības virzieni dominē šī brīža 
dokumentos?

Teritorijas unikalitātes stiprināšana. 

Iedzīvotāju līdzdalības sekmēšana.

Kultūras piedāvājuma izcilība un daudzveidība.

Kultūras mantojuma saglabāšana, mūsdienīga interpretācija un 
popularizēšana.

Kultūrvides attīstībā iesaistīto dalībnieku sadarbības 
veicināšana.

Kultūras pieejamība.



Kādi rīcības virzieni dominē šī brīža 
dokumentos?
Kultūras mantojuma izmantošana vietas identitātes

nostiprināšanā.

Kultūras aktivitātēm piemērotas infrastruktūras un vides
nodrošināšana.

Iedzīvotāju iesaistīšana kultūras procesos piederības sajūtas
veidošanai. 

Kultūrizglītības iespēju nodrošināšana visu paaudžu
iedzīvotājiem. 

Komunikācija, sadarbība un sinerģija kultūras kā 
tautsaimniecības nozares līdzsvarotai un daudzpusīgai attīstība



Spēja NOVĒRTĒT un izmantot esošos 

resursus

Atbalsts savstarpējo saikņu 

uzturēšanai, vērtību plūsmai 

Tiešo, netiešo un multiplikatoro

efektu novērtēšana

Atbalsts komerciālu un nekomerciālu 

aktivitāšu integrācijai 

Veiksmes stāstu popularizēšana




