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Politikas plānošanas ietvars

Latvija 2030

Nacionālais attīstības plāns

Politikas pamatnostādnes

Nozaru stratēģijas



Latvija 2030

2030. gadā Latvija būs plaukstoša aktīvu un 
atbildīgu pilsoņu valsts. Ikviens varēs justies 
drošs un piederīgs Latvijai, šeit katrs varēs 
īstenot savus mērķus. Nācijas stiprums 
sakņosies mantotajās, iepazītajās un 
jaunradītajās kultūras un garīgajās 
vērtībās, latviešu valodas bagātībā un citu 
valodu zināšanās. Tas vienos sabiedrību jaunu, 
daudzveidīgu un neatkārtojamu vērtību 
radīšanai ekonomikā, zinātnē un kultūrā, 
kuras novērtēs, pazīs un cienīs arī ārpus 
Latvijas.



NAP stratēģiskie mērķi



NAP ietvars



NAP prioritātes

KULTŪRA UN SPORTS 
AKTĪVAI UN PILNVĒRTĪGAI DZĪVEI

CILVĒKU LĪDZDALĪBA KULTŪRAS 
UN SPORTA AKTIVITĀTĒS

KULTŪRAS UN SPORTA DEVUMS 
ILGTSPĒJĪGAI SABIEDRĪBAI

Ikvienam pieejams 

dinamisks kultūras 

un sporta 

pakalpojumu 

klāsts, kas ļauj 

attīstīt talantus un 

veidot spēcīgu 

Latvijas tēlu 

pasaulē 



Kultūrpolitika 2021-2027

Virsmērķis: 

Visiem pieejami atbilstoši un augstvērtīgi 
kultūras pakalpojumi un iespēja piedalīties 
kultūras dzīvē; kultūras nozarei ir radīti 
priekšnoteikumi attīstībai un ilgtspējai

Ilgtspējīga un sabiedrībai pieejama 
kultūra



Kultūrpolitika 2021-2027

Darbības virzieni: 

- Kultūras pakalpojumu pieejamība visiem

- Sabiedrības līdzdalība kultūras procesos

- Kultūras daudzveidības stiprināšana

- Kultūrizglītība



Kultūrpolitika 2021-2027

Sabiedrības prizma: 

- Ģimenes ar bērniem

- Cilvēki ar īpašām vajadzībām

- Jaunieši

- Seniori

- Diaspora

- u.t.t.



Kultūrpolitika 2021-2027

Nozaru prizma: 

- Mantojuma nozares

- Mākslas 

- Radošās industrijas

- u.t.t.



Kultūrpolitika 2021-2027

Horizontālās tēmas:

- Nacionālā, reģionālā un lokālā piederība

- Kultūra un ekonomika

- Kultūra un ārējās attiecības

- Kultūra un tūrisms

- Kultūra un digitalizācija

- Kultūra un izglītība

- Kultūra un vide

- Kultūra un teritoriālā attīstība



Kultūras pakalpojumu pieejamība

Mērķis – nodrošināt, ka augstvērtīgi un 
atbilstoši kultūras pakalpojumi ir pieejami 
visiem Latvijas iedzīvotājiem un 
valstspiederīgajiem 

- Kultūras pakalpojumu grozs

- Saturiskais piedāvājums

- Auditoriju attīstība

- Pieejamības aspekti



Sabiedrības līdzdalība kultūras 
procesos

Mērķis - nodrošināt, ka visiem Latvijas 
iedzīvotājiem un valstspiederīgajiem ir 
iespējas piedalīties kultūras procesos

- Iesaiste Dziesmu un deju svētku tradīcijā

- Nemateriālā kultūras mantojuma 
stiprināšana



Kultūras daudzveidības 
stiprināšana

Mērķis – nodrošināt, lai visām kultūras 
nozarēm ir nepieciešamie priekšnoteikumi 
attīstībai un jaunradei

- Atbalsts kultūras un mākslas radošajām 
personām, NVO sektoram, valsts un 
pašvaldību institūcijām

- Kultūras eksports

- Radošo industriju attīstība



Kultūrizglītība

Mērķis – nodrošināt Latvijas kultūras 
ilgtspēju

- Kultūrizglītības sistēmas stiprināšana 
(profesionālās ievirzes, profesionālās, 
augstākās izglītības sistēmas)

- Nozaru speciālistu profesionālā izglītība 
un pilnveide

- Pedagogu sagatavošana 



Paldies!


