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NAP un kultūrpolitika

NAP

• Cilvēku līdzdalība 
kultūras aktivitātēs

• Kultūras devums 
ilgtspējīgai 
sabiedrībai

Kultūrpolitika

• Kultūras pakalpojumu 
pieejamība

• Sabiedrības līdzdalība 
kultūras procesos

• Kultūras jaunrades 
un daudzveidības 
attīstība

• Kultūrizglītības 
attīstība



Kultūrpolitikas virsmērķis

Attīstīt Latvijas kultūras kapitālu un 
stimulēt kultūras ieguldījumu nacionālās 
identitātes stiprināšanā, sabiedrības dzīves 
kvalitātes uzlabošanā un tautsaimniecības 
izaugsmē

jeb

Ilgtspējīga un sabiedrībai pieejama kultūra 
valsts attīstībai



Kultūras pakalpojumu pieejamība

Mērķis – augstvērtīgi kultūras pakalpojumi, 
kas ir pieejami visiem Latvijas 
iedzīvotājiem un valstspiederīgajiem un 
atbilst to vajadzībām

- Auditoriju attīstība

- Teritoriālais un saturiskais piedāvājums 
(pakalpojumu grozs)

- Fiziskās pieejamības uzlabošana



Sabiedrības līdzdalība kultūras 
procesos

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

- Iesaiste Dziesmu un deju svētku tradīcijā

- Nemateriālā kultūras mantojuma 
saglabāšana



Kultūras daudzveidības 
stiprināšana

Mērķis – kultūras un radošajām nozarēm ir 
nepieciešamie priekšnoteikumi attīstībai un 
jaunradei

- Radošo personu un NVO loma

- Kultūras eksports

- Radošo industriju attīstība

- Kultūras infrastruktūra



Kultūrizglītība

Mērķis – talantu ataudze Latvijas kultūras 
ilgtspējai

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

- Pedagogu sagatavošana 

- Nozaru speciālistu profesionālā izglītība 
un pilnveide



Auditoriju attīstība

- Ģimenes ar bērniem

- Cilvēki ar īpašām vajadzībām

- Jaunieši

- Seniori

- Diaspora

- Reģionu iedzīvotāji 

- u.t.t.



Horizontālās prioritātes

- Kultūra, nacionālā identitāte un sabiedrības 
saliedētība

- Kultūra un uzņēmējdarbība

- Kultūra un teritoriālā attīstība

- Kultūra un ārējās attiecības

- Kultūra un digitalizācija

- Kultūra un izglītība

- Kultūra un vide



Laika grafiks

- Novembris – sabiedrības iesaiste, t.sk. 
diskusijas ar reģionu pārstāvjiem 

- Decembris – formālā saskaņošana un virzība 
uz MK



Latviešu vēsturisko zemju likums

Likuma mērķis ir:

1) veicināt latviešu vēsturisko zemju iedzīvotāju kopīgo 
identitāti un piederību Latvijai;

2) garantēt latviešu vēsturisko zemju kultūrvēsturiskās 
vides saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību.



Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības
plāns - vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kas
uz septiņiem gadiem nosaka uzdevumus latviešu vēsturisko
zemju identitātes un kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpu
saglabāšanas un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā, kas
izriet no NAP un politikas pamatnostādnēm, paredzot
juridiskus, administratīvus, organizatoriskus pasākumus.

Latviešu vēsturisko zemju attīstības padome – sekmē
sadarbību un lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas skar
latviešu vēsturisko zemju identitāti un kultūrvēsturiskās
vides un kultūrtelpu saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību. Tiek
sekmēta saskaņota politikas un atbalsta pasākumu izstrāde

Latviešu vēsturisko zemju likums



Kultūras mantojums:
Arhīvu, bibliotēku un muzeju nozares 
stratēģiju projektos izvirzītie 
uzdevumi (I)

Kultūras pieejamība

• sekmēt esošā atmiņas institūciju tīkla uzturēšanu un
pilnveidošanu kā priekšnoteikumu ilgtspējīgai un
līdzsvarotai kultūrvides attīstībai Latvijā;

• daudzveidīga digitālā satura veidošana un pieejamības
nodrošināšana katram iedzīvotājam bez auditorijas
ierobežojuma;

• veicināt atmiņas institūciju un tūrisma industrijas
sadarbību kā efektīvu kultūras pieejamības aspektu;

• sekmēt Kultūras mantojuma (nacionālās vēstures un
lokālās novadpētniecības) resursu popularizēšanu.



Arhīvu, bibliotēku un muzeju nozares 
stratēģiju projektos izvirzītie 
uzdevumi (II)

Sabiedrības līdzdalība

• iedzīvotāju iesaistīšana lokālās kultūrtelpas veidošanā un 
popularizēšanā virtuālajā vidē, veicinot piederības sajūtu; 

• norišu kopuma piedāvājuma veidošana dažādām 
sabiedrības grupām.



Arhīvu, bibliotēku un muzeju nozares 
stratēģiju projektos izvirzītie 
uzdevumi (III)

Jaunrade

• sekmēt mūsdienīgas bibliotēku un muzeju infrastruktūras 
izmantošanu iedzīvotāju radošajām aktivitātēm;

• sekmēt atmiņas institūciju un radošo jomu (radošos 
industriju, mākslas un izglītības iestāžu) sadarbību 
inovatīvu produktu un pakalpojumu radīšanai;

• veicināt dažādu nozaru ar pētniecību saistītu projektu 
attīstību;

• veicināt starptautisku izstāžu un sadarbības projektu 
norisi.



Arhīvu, bibliotēku un muzeju nozares 
stratēģiju projektos izvirzītie 
uzdevumi (IV)

Kultūrziglītība

• veicināt Digitālās plaisas mazināšanu;

• veicināt atmiņas institūciju iesaisti profesionālās 
kultūrizglītības procesā, veidojot darba tirgus vajadzībām 
atbilstošas studiju programmas;

• veicināt atmiņas institūciju darbinieku profesionālās 
pilnveides iespējas.
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