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Valsts ilgtermiņa stratēģija

www.va.lv

• Pēc 2004. gada stratēģiskie mērķi kļuva neskaidrāki
• Plānošanas dokumentos ir atsauces uz Saeimas 2005.gadā 

apstiprināto dokumentu “Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks 
pirmajā vietā”, tomēr nav konsekvences plānu īstenošanā

• Stagnācijas scenārijs – attīstības process piemērojas lēnākajiem; 
vienas paaudzes dzīves laikā Latvija nespēj panākt ES valstu vidējo 
dzīves līmeni; sabiedrībā zūd motivācija ilgtermiņa ieguldījumiem 
un darbībām, arī izglītības iegūšanai;



Stratēģiskā komunikācija

www.va.lv

• Stratēģiskā komunikācija ir rīcību kopums, kas vērsts uz ilgtermiņa
mērķu sasniegšanu. 

• Stratēģiskās komunikācijas mērķu sasniegšanas priekšnosacījums
ir vārdu un darbu saskaņa. 

• Stratēģiskās komunikācijas mērķu sasniegšanā būtiski ir panākt 
indivīda, kā arī mazāku vai lielāku sociālo grupu mijiedarbību ar
vidi. Fiziskās vides maiņa (sociālā telpa, tostarp ēkas un telpas, to 
dizains un funkcionalitāte, citi elementi) var būtiski mainīt 
sabiedrības uzvedības modeļus.



Valdības komunikācija

www.va.lv

• Komunikācija sākas ar pieņemtajiem lēmumiem, nevis to 
izskaidrošanu.

• Šobrīd Latvijas valsts pārvaldē dominē pieeja komunikācijai kā
atbalsta funkcijai – komunikācijas speciālisti darbojas kā starpnieki
starp lēmumu pieņēmējiem un sabiedrību.

• COVID-19 pirmā viļņa laikā komunikāciju var atzīt kā sekmīgu, bet 
nevis pateicoties sistēmiskai pieejai, bet iesaistīto darbinieku 
profesionalitātei un entuziasmam, un reālās krīzes salīdzinoši 
nelielajai ietekmei.







Secinājumi, priekšlikumi  I

www.va.lv

• Svarīgi politiskās vadības līmenī stiprināt ilgtermiņa domāšanas 
kultūru. 

• Valsts ilgtermiņa/vidēja termiņa stratēģijai jābūt integrētai ar 
valsts stratēģisko komunikāciju. Plānošanas dokumentu izstrādes 
agrīnā stadijā jāpiesaista komunikācijas stratēģi, struktūrai jābūt 
savietojamai ar stratēģiskās komunikācijas elementiem  
(naratīviem un tos pamatojošo vēstījumu sistēmu).



Secinājumi, priekšlikumi  II

www.va.lv

• Efektīvas valdības un institūciju komunikācijas priekšnoteikums
gan krīzēs, gan ikdienas darbā ir pieeja komunikācijai kā vadības
funkcijai. 

• Komunikācijas speciālisti ir jāiesaista agrīnākā lēmumu 
pieņemšanas stadijā.

• Nepieciešama sistēmiska pieeja, t.sk. sabiedrības attieksmes 
monitoringā un mērķētā komunikācijā.

• Jāapzinās, ka nekvalitatīvi pieņemtus lēmumus nav iespējams 
kvalitatīvi nokomunicēt.








