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Dzīves kvalitātes jēdziens ietver fizisko un garīgo 
veselību, brīvo laiku un tā izmantošanu, darbu, 
ģimenes dzīvi, saikni ar sabiedrību, pašnoteikšanos, 
materiālo nodrošinājumu.  

 (Sociālā darba terminoloģijas vārdnīca, 2000) 

Indivīda vispārējā apmierinātība ar dzīvi  
(Anderson and Czajkowski, 1990) 



JĒDZIENI DZĪVES KVALITĀTES RAKSTUROŠANAI 

Laime, apmierinātība ar dzīvi, labsajūta, 

pašrealizācija, izvēles brīvība, objektīvā 

funkcionēšana, fiziskais stāvoklis, veselības 

stāvoklis, psihiskā veselība, labklājība, 

piepildījums, zems bezdarba līmenis, 

psiholoģiskā labsajūta, jēgpilna eksistence. 

(Šķestere , 2012) 

 



• Somu sociologs Ēriks Allarts (Allardt, 1993) 
piedāvā strukturēt labu dzīvi pēc trim cilvēka 
pamatvajadzībām: piederēt, mīlēt un būt 

     (having, loving and being). 



«Dzīves kvalitāte Latvijā», 2006 
B. Bela-Krūmiņa, T. Tīsenkopfs 

«... patīk lasīt presi, grāmatas (31% no visām atbildēm), 

skatīties televizoru, video (26%),  strādāt dārzā, audzēt 
puķes (16%), pavadīt laiku ar ģimeni, bērniem (15%), 
sportot vai just līdzi sportam (15%), uzturēt attiecības, 
pavadīt laiku ar draugiem (14%), strādāt rokdarbus 
(12%), apmeklēt kultūras iestādes un pasākumus (10%), 
makšķerēt, medīt (10%), lietot datoru, internetu (9%). Šīs 
un vēl citas “sīkās” ikdienas nodarbes – krustvārdu mīklu 
minēšana, fotografēšana, atpūšanās pie dabas, tehnikas 
remontēšana, iepirkšanās, pirtī iešana, kolekcionēšana, 
ēst gatavošana ... ir tās, kuras cilvēkiem patīk un kuras 
viņi uzskata par svarīgām. ...» 
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Ministru kabinets par NAP2020 vadmotīvu ir noteicis 
"ekonomikas izrāvienu" un izvirzījis trīs prioritātes -  

•  tautas saimniecības izaugsmi,  

• cilvēka drošumspēju un 

•  izaugsmi atbalstošas teritorijas.  

 

Neatlaidīgi un sistēmiski īstenojot minētās prioritātes, 
Latvija īstenos "ekonomikas izrāvienu", ierobežotos 
darbaspēka, finanšu un dabas resursus produktīvi 
pārvēršot konkurētspējīgos produktos un pakalpojumos, 
lai sasniegtu galveno mērķi – dzīves kvalitātes pieaugumu 
ikvienam no mums.  
NAP 2014 – 2020, 13 lpp. 



Bet, ja cilvēkam rūp vien materiālie labumi, tad smadzenes ātri 
kļūst trulas un iznākums visbiežāk ir cilvēka nelaimīgums. Tikai 
tie, kuri spēj apvienot materiālo un garīgo, kuriem rūp sava 
brīvība un kuri spēj radīt idejas, var cerēt uz patiesu dzīves 
kvalitāti. (Tīsenkopfs, 2006) 

J.Balodis izrādē «Nacionālās attīstības plāns», Dirty Deal Teatro, 
Rīga 2013. Foto: D. Grodzs 



Kultūra ietekmē ikvienu no mums individuāli un 
subjektīvi, nemateriāli un grūti izmērāmi (Holdens un 
Balta, 2012)   
 
Neskatoties uz to, ka kultūra tiek uzskatīta par grupas 
fenomenu, tā ir mērāma indivīda līmenī... tā 
manifestējas vienīgi caur indivīdu. 
 
Līdz ar to arī individuālās pieredzes analīze ir 
atbilstoša un jēgpilna.  
(Straub, Loch, Evaristo)  



PIEMĒRI UN IDEJAS 
 

 

Matarasso, 1997 

Jackson, Herranz 2002 

Keele, 2010 

u.c. 

 



 
• Vietējie iedzīvotāji satiekas, labāk iepazīst viens 

otru, attīstās draudzības saites 
 

• Pieaug starppaaudžu  kontakts un sadarbība 
 

• Veidojas partnerattiecības 
 

• Notiek cilvēku personīgā izaugsme, izglītošanās, 
tādējādi nostiprinās pašapziņa 
 



Foto: no Limbažu galvenās   bibliotēkas 
mājas lapas, pieejams:  
http://www.limbazubiblioteka.lv/lv/ms/ja
unumi/jauniesi_apmaca_seniorus/ 

Jaunieši apmāca seniorus 

Foto no Seniorlab mājas lapas, pieejams:   http://www.citilabpro.eu/seniorlab/ 



http://www.wwkipday.com/ 

Foto: 
http://daceshobiji.blogspot.com 

Pasaules publiskās adīšanas diena 



Foto: URBAN GRAFFITI KNITTERS 

Foto: URBAN GRAFFITI KNITTERS 

Foto: Ramona   
http://ramonarada.blogspot.com/2012/08/yarn-bombing-give-get-festivala.html 
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• Tiek stiprinātas vietējās  tradīcijas un vērtības 
 
• Māksla un kultūras izpausmes (mūzika, dziesmas, 

tēlniecības darbi, stāsti) bieži vien iemieso kopienas 
vēsturi, cerības, bažas un vēlmes 



Video: http://vimeo.com/59175677 

Granītfoulza, Minesota, ASV 

A Meandering River Walk  
Līkumotās upes gājiens 

Foto no projekta mājas lapas: 
http://placebaseproductions.com/?page_id=71 



Kadrs no sižeta par izrādi Pieejams: 
http://vimeo.com/59175677 



Kadrs no sižeta par izrādi Pieejams: 
http://vimeo.com/59175677 



Kadri no sižeta par izrādi Pieejams: 
http://vimeo.com/59175677 



Foto no Apes novada mājas lapas, pieejami:  
http://www.apesnovads.lv/apes-novads/kultura/novada-
kulturas-notikumu-virpuli/upju-festivals-2012-trapene/ 

Upju festivāls Apes  novadā 



• Vietējās kopienas struktūras stiprināšana, 
piemēram, attīstās brīvprātīgo kustība 

 
• Iedzīvotāji aktivizējas, sajūt iespējas 

ietekmēt procesus, attīstās pilsoniskā 
sabiedrība 
 

• uzlabo izpratni par citādo, atšķirīgām 
kultūrām un dzīves stiliem 
 

• Iespējas gūt papildus ienākumus 



Fairvijas Ķirbju festivāls Rietumvirdžīnijā, ASV 

Foto:  Soulshine Photography, pieejams: https://www.facebook.com/FairviewPumpkinFestival  



Foto:  Soulshine Photography, pieejams: https://www.facebook.com/FairviewPumpkinFestival  



Foto:  Soulshine Photography, pieejams: https://www.facebook.com/FairviewPumpkinFestival  



Vietējās infrastruktūras  
uzlabošana 

Višķu estrāde 

Radošo pakalpojumu centrs Rēzeknē 
Foto: A.Tolopilo   



Toil Art  

 

Yea,  Ziemeļaustrumviktorija, Austrālija  
Foto: Lisa Rudd 



Projekts Meadow Arts (Pļavu māksla)  

http://www.landartnet.org/MMeadowArts.htm 

Christina Mackie «Lielās būdas», tērauds, cements, polistirols 
Foto: Meadow Arts 



Philippa Lawrence  «Ierobežotais»  
kokvilnā ietīts nokaltis ozols 
Foto: Meadow Arts 



Philippa Lawrence Bound Svītrkods FB 814 
Foto: Meadow Arts 



• Vietējā pašlepnuma pieaugums 
 

• Piederības sajūtas, vietējās identitātes veidošanās 
 
• Vietas atpazīstamības  celšanās un pievilcīga tēla 

veidošanās 
 

• Cilvēki labāk jūtas vietās, kurās dzīvo 
 

• Iespēja iesaistīties kultūras aktivitātes piedāvā 
saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas 
jauniešiem, mazinot slikto ieradumu piekopšanu, 
huligānismu 
 



www.madona.lv  
V. Strode 

http://www.madona.lv/


• Jaunas idejas  

• Iedvesma 

• Tiek veicināts radošums, radītas vīzijas un 

veicināta uzdrīkstēšanās  

• Labāka pašsajūta, veselība, prieks, bauda 

• Līdzdalība kultūras aktivitātēs aizkavē 

novecošanās procesus = kultūra ir veselīga 



Priekšnosacījumi, lai  

• Kultūras infrastruktūras esamība 

• Kultūras pasākumu / aktivitāšu piedāvājums 

• Pieejamība 

• Līdzdalības iespējas  

• Iespēja nodarboties ar radošiem hobijiem 



Projekta un kopienas labsajūtas ietekmes novērtēšana, Keating  2002  

  
DALĪBNIEKI ORGANIZATORI KOPIENA 

  

PROCESS 
kā dalībnieki tiek 

iesaistīti projektā 

Kāds ir projekta 

menedžments 

Kā projekta 

realizācijā ir 

iesaistīti vietējie 

iedzīvotāji 

PROCESS 

IETEKME 

Kādi ir dalībnieku 

ieguvumi  projekta 

laikā 

Kas notiek projekta 

rezultātā 

Ko no projekta 

iegūst vietējie 

iedzīvotāji 

IETEKME 

REZULTĀTS 

Kādi ir dalībnieku 

ilgtermiņa 

ieguvumi 

Kāda ir projekta 

ilgtermiņa ietekme 

Kādi ir vietējo 

iedzīvotāju 

ilgtermiņa 

ieguvumi 

REZULTĀTS 

  
DALĪBNIEKI ORGANIZATORI KOPIENA 

  

http://www.arts.vic.gov.au/Research_and_Resources/Resources/Evaluating_Community_Arts_and_Wellbeing 



Mums jāatgriežas pie  cilvēciski 
dziļākas mākslas un kultūras izpratnes, 
jo māksla un kultūra tiešā veidā parāda 
to, kas mūs padara par cilvēkiem un 
mēs nevaram patiesi būt cilvēcīgi bez 
tām (Richards, 2009)  
 
 
 
 
 



Kultūrai nav vajadzīgi citi 
attaisnojumi, kā piemēram, sociālais 
un ekonomiskais labums. Tā ir 

jāskata kā nepieciešamība pati par 

sevi, jo ir vienīgais instruments cīņā 
pret GARA NABADZĪBU (Jowell) 
 



Kultūras 

vitalitāte  

Ilgtspējīgas 
kopienas Kopienu 

veidošana 

Vitālas  
kopienas 

Aizrautīgas kopienas 

Kopienu 
kapacitāte 

Kultūras vitalitāte un 
ilgtspējīgas kopienas 

Kultūras 
vadīts 
kopienas 
iesaistes 
process 

PALDIES 

PAR 

UZMANĪBU! 
Kultūra un 
labklājība 


