
Kultūras NVO kā radošu, 

pozitīvu reģionālo 

pārmaiņu veicinātāji 

92,07% no projekta „Reģionālo kultūras NVO aktīva līdzdalība 

kultūrpolitikas veidošanā un īstenošanā” Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/234/97 

finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. 

Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības 

Integrācijas fondu. 

2013.gada 7.maijs, Cēsis Ilona Asare, CultureLab 

ilona@culturelab.com 



Dienas kārtība 

 Par projektu – kāpēc un kā 

 Pētījuma rezultāti 

 Radošas sadarbības piemēri 

 Mūsu pašu iedvesmas stāsti 

 “Radošās Latvijas” tapšana 

 Viedokļu darbnīcas 

 Sertifikāti apmācību dalībniekiem! 

◦ Ekskursija pa Cēsu Jauno pili! 
 

 

 

 



Projekts 

„Reģionālo kultūras NVO aktīva līdzdalība 

kultūrpolitikas veidošanā un īstenošanā”  

Latvijas Avīze, www.la.lv 



Projekts 

„Reģionālo kultūras NVO aktīva līdzdalība 

kultūrpolitikas veidošanā un īstenošanā”  

 ESF programmas mērķis – aktīva NVO 
līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā 
un publisko pakalpojumu sniegšanā. 

 

 Lēmumi, kādas kultūras aktivitātes valsts 
(pašvaldība) atbalsta. 

 Kultūras tiesības jeb piedalīšanās kultūras 
dzīvē - vienas no cilvēku pamattiesībām 
(Vispārējās Cilvēktiesību deklarācijas 
27.pants - „katram cilvēkam ir tiesības brīvi 
piedalīties sabiedrības kultūras dzīvē, 
baudīt mākslu“). 

 

 



Projekts 

„Reģionālo kultūras NVO aktīva līdzdalība 

kultūrpolitikas veidošanā un īstenošanā”  

 Aktīva NVO līdzdalība publisko 
pakalpojumu sniegšanā. 

 

 Kultūras pakalpojumi – aktīva iedzīvotāju 
līdzdalība kultūrā. 

 NVO efektivitāte (radošums, mobilitāte, 
plaša līdzdalība..) 

 

 

 



„Reģionālo kultūras NVO aktīva līdzdalība 

kultūrpolitikas veidošanā un īstenošanā”  

 Apmācības: 

 1 Organizācijas stratēģiskā vadība, līderība 

 2 Komandas darbs, brīvprātīgo piesaiste 

 3 Kultūras pieejamība un darbs ar auditoriju 

 4 Projektu vadība, ES fondi kultūrai 

 5 Vietējās identitātes stiprināšana 

 6 Argumenti kultūrai 

 7 Līdzdalība kultūrpolitikas veidošanā 

Paldies par pozitīvo apmācību noērtējumu! 

- Materiāli tiks apkopoti rokasgrāmatā, kas tiks 
publicēta www.culturelab.com. 

 

 

 



„Reģionālo kultūras NVO aktīva līdzdalība 

kultūrpolitikas veidošanā un īstenošanā”  

 Pētījums "Sabiedrības līdzdalība 
reģionālās kultūrpolitikas veidošanā 
Latvijā un citās Eiropas Savienības 
valstīs"  

 

 

Pētījums būs pieejams www.culturelab.com. 

 

 

 



„Reģionālo kultūras NVO aktīva līdzdalība 

kultūrpolitikas veidošanā un īstenošanā”  

 Sadarbības veidošana: 

Voluntary Arts Network un Making Music 
Lielbritānijā 

 

 

 



Lielbritānijas piemēri spēcīgu sadarbības 

tīklu veidošanā un brīvprātīgo piesaistē 

 Asociācijas Voluntary Arts Network, 
Making Music sektora pārstāvniecībai: 

 

 publicitāte par sabiedrības 
ieguvumiem no iedzīvotāju aktīvas 
līdzdalības kultūrā, 

 konsultatīvais un metodiskais atbalsts 
kultūras grupu vadītājiem, ko veic 
profesionāli brīvprātīgie, 

 pakalpojumi biedriem uz atvieglotiem 
nosacījumiem. 

 

 

 

 

 

 



„Reģionālo kultūras NVO aktīva līdzdalība 

kultūrpolitikas veidošanā un īstenošanā”  

 Ieteikumi reģionālās kultūrpolitikas 
realizācijai ar NVO līdzdalību: 

 

 7.maija viedokļu darbnīcas: 

 - Sadarbība un radošas partnerības. 

 - Daudzveidīgs kultūras piedāvājums. 

 - Valsts atbalsts un valsts politika. 

 - Sadarbība ar pašvaldībām. 

 

 

 

 

 



Ko sagaida NVO no pašvaldībām? 

 Vēlmi sadarboties. 

 Ieinteresētību un uzticēšanos. 

 Skaidrību atbalsta lūgšanas un 
piešķiršanas nosacījumos. 

 Atklātību NVO finansēšanas konkursos. 

 

 Telpas ar atvieglotiem nosacījumiem. 

 Iespēju publicēties. 

 Kultūras konsultatīvā padome. 

 

 

 

 

 

 



PALDIES! 



LR KULTŪRAS MINISTRIJAS (www.km.gov.lv) 

informācija: 

RADOŠĀ LATVIJA 2014-2020 - prioritātes 

 Kultūra kā identitātes un radošuma pamats 
(Latvija 2030) 

 Kultūras un radošās industrijas (Tautas 

saimniecības izaugsme – NAP2020) 

 Radošā izglītība (konkurētspējīga kultūrizglītība 

un radošums mūžizglītībā) (Cilvēka drošumspēja – 

NAP2020) 

 Radošās teritorijas, kultūras pieejamība 

(Izaugsmi atbalstošas teritorijas – NAP2020) 

 

 

 

 

 

 

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


Kultūra kā identitātes un radošuma 

pamats  
 

Foto E. Mickus 



 

 

    

Kultūras resursu, tostarp cilvēkresursu, 

saglabāšana, attīstība, pieejamība  

 

 

     
 Kultūras mantojuma saglabāšana, pētniecība, 

pieejamība infrastruktūras modernizācija  

 Atbalsts radošo procesu daudzveidībai un pieejamībai  

 Kultūrā strādājošo motivēšana (atalgojums, tālākizglītība, 
sociālā aizsardzība 

 Nacionāla mēroga kultūras infrastruktūras izveide 
prioritārās jomās (modernās mākslas muzejs, akustiskā 
koncertzāle u.c.) 

 Sadarbības veicināšana resursu apvienošanai un labākai 
izmantošanai sabiedrības labā 

 

 

 

 



Kultūras jūtamāka klātbūtne un lielāks 

pieprasījums sabiedrībā  

     

 Mērķauditorijas izpēte un monitorings  

 Mediju plašāka iesaiste sabiedrības izglītošanā 

un informēšanā, diskusiju platformu izveide 

 Dziesmu svētku procesa nepārtrauktības 

nodrošināšana, sabiedrības līdzdalības 

veicināšana kultūras procesos  

 Atbalsts kultūras nevalstiskajam sektoram 

 

 



Konkurētspējīga kultūrizglītība un 

radošums mūžizglītībā  

 

Foto I. Kempe 



 

Radoša izglītība visiem  

 Radošo spēju attīstīšana formālajā un 

neformālajā izglītībā 

 Kultūras skolas soma –  kultūras pasākumu un 

programmu piedāvājums bērniem un 

jauniešiem  

 Kultūras kanons identitātes stiprināšanai   

 Daudzveidīga mūžizglītības piedāvājuma 

veidošana kultūras institūcijās plašai 

sabiedrībai 
 

 



Profesionālā kultūrizglītība  

 
 Izcilības attīstīšana 
 

 Profesionālās izglītības programmu piedāvājuma 
paplašināšana atbilstoši darba tirgus prasībām un 
nozares vajadzībām 

 

  Divu profesionālās izglītības kompetenču centru 
izveide 

 

 Kultūras nozares speciālistu un radošajās 
profesijās nodarbināto tālākizglītības programmu 
attīstība 

 

 

 



Profesionālā kultūrizglītība  

 

 Augstskolu stiprināšana un starptautiskā konkurence 
trīs kultūras augstskolu sadarbības modelis – radošais 

klasteris, kultūras un radošo industriju mijiedarbības 

veicināšanai, atbalsts mācību bāzes pilnveidei utt. 

 

 Pētniecības un zinātniskā potenciāla attīstīšana – 
Kultūrpolitikas pētniecības centra izveide uz KM augstskolu 

bāzes, kultūras pētniekiem kopīga starptautiski citējama 

zinātnes  izdevuma – žurnāla izveide 

 



Kultūra un radošās industrijas 

Foto  no “RIIJAS” arhīva 



 

Labvēlīgas vides veidošana kultūras un 

radošo industriju attīstībai un 

eksportspējas stiprināšanai  
 

 Atbalsts inovatīvu, starptautiski konkurētspējīgu produktu ar 
augstu pievienoto vērtību radīšanai; 

 Radošo industriju kompetences centra izveide Miera ielā 58, 
Rīgā; 

 Uzņēmējdarbības prasmju pilnveidošana radošajā sektorā; 

 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai; 

 Kultūras un radošo industriju eksporta un starptautiskās 
konkurētspējas veicināšana; 

 VKKF mērķprogrammas RI atbalstam stiprināšana; 

 Sadarbības veicināšana starp kultūras, izglītības un 
uzņēmējdarbības sektoriem. 

 



Kultūras tiešās un netiešās ietekmes 

palielināšana Latvijas tautsaimniecībā  

  

 Kultūras mantojuma un amatniecības 

tradīciju pārnese jaunos dizaina produktos 

un pakalpojumos 

 Dizaina zināšanu plašāks pielietojums 

uzņēmējdarbībā sekmēšanā 

 Radošo industriju iekļaušana Latvijas 

inovāciju un pētniecības sistēmā. 

 

 



Radošās teritorijas – kultūras pieejamība 

un sabiedrības līdzdalība 



 

Vietai piemītošā savdabīgā kultūras un 

radošā potenciāla izmantošana teritoriju 

attīstībai 

 
 Kultūras un radošo pilsētu, teritoriju  “iezīmēšana” 
 Materiālā un nemateriālā mantojuma saglabāšana  
 Jaunu  kultūras tūrisma produktu veidošana uz 

mantojuma bāzes 
 Profesionālās mākslas pieejamība reģionos 

(reģionālās multifunkcionalās zāles, vizuālās 
mākslas rezidences) 

 VKKF mērķprogrammu stiprināšana reģionālās 
kultūras aktivitāšu atbalstam 

  

 
 
 



Kultūras pakalpojumu pieejamība 

ikvienam 

  
 Minimālā kultūras pakalpojuma groza pārdefinēšana 

 

 Kultūras infrastruktūras modernizācija atbilstoši 
funkcijām 

 

 Digitālā kultūras satura attīstība (kompetenču centra 
izveide, mantojuma digitalizācija, iekļaušana 
Europeana) 

 

 Jaunu kultūras tiešsaistes pakalpojumu izstrāde (e-
pakalpojumi, esošo sistēmu attīstība) 



Nozaru  un starpnozaru stratēģijas  

“Radošajā Latvijā” 

 

 muzeji  

 bibliotēkas  

 arhīvi  

 kultūras pieminekļi 

 nemateriālais kultūras 

mantojums 

 kultūras digitalizācija 

 kultūrizglītība 

 

 

 

  literatūra un grāmatniecība 

  mūzika 

  teātris 

  deja 

  vizuālās mākslas 

  filmas 

  arhitektūra 

  dizains 

  

 



Darba grupas – kultūras NVO loma 

reģionos: tēmas un grupu vadītāji 

 

1. Daudzveidīgs kultūras piedāvājums –    

                                           Elīna Kalniņa. 

2. Sadarbība un radošas partnerības –  

                                        Agnese Hermane. 

3. Sadarbība ar pašvaldībām –  

           Solveiga Boicova. 

4. Valsts atbalsts un valsts politika –  

                    Baiba Tjarve un Dace Bluķe. 

 

Mērķis: 1-2 konkrēti priekšlikumi. 

 

 

 


