RĪKOTĀJI
BIEDRĪBA

Pagastu, mazpilsētu un novadu svētki
ieņem arvien noteiktāku lomu vietējās
identitātes veidošanā. Kā atrast un
parādīt citiem to unikālo un atšķirīgo,
kas raksturīgs tieši manam pagastam?
Kā, izmantojot brīvprātīgos un
entuziastus, svētkus noorganizēt droši,
aizraujoši un profesionāli gadu no
gada? Kam svētki domāti – vietējiem
iedzīvotājiem vai tūristiem? Šīs un
citas svētku dilemmas pārrunāsim
lekcijās, skatīsim starptautiskus
piemērus iedvesmai un dalīsimies
pieredzē ar saviem tuvākiem un
tālākiem kaimiņiem.
Seminārā plānotas lekcijas par
kultūras norišu un dzīves kvalitātes
saikni, par kopienas, kultūras resursu
un identitātes lomu vietējās kultūras
dzīves veidošanā, kā arī par
veiksmīgiem piemēriem iedzīvotāju
iesaistīšanā. Otrā semināra daļā
dalībnieki tiks aicināti dalīties pieredzē
par konkrētiem svētku rīkošanas
aspektiem, kā arī darba grupās
pārrunāt svētku nākotnes attīstības
scenārijus.
Seminārs notiks Gulbenes novada
Lizuma pagastā, kā dalībniekus aicinot
Gulbenes novada pagastu un citu
Vidzemes novadu svētku rīkotājus.
Apmācības tiek īstenotas ar Valmieras
novada fonda un LR Kultūras ministrijas
finansiālu atbalstu un tiek piedāvātas
bez maksas.
Papildus informācija:
www.culturelab.com
Inta Dārzniece

Lizuma pagasta pārvalde
inta.darzniece@lizums.lv
tel. 26591281 vai 64497649
www.facebook.com/CultureLabLV

www.facebook.com/lizuma.pagasts

SADARBĪBĀ AR
LIZUMA PAGASTA PĀRVALDI

PAGASTU UN NOVADU SVĒTKU

IZAICINĀJUMI
2014. gada 13. oktobris
Lizums, Gulbenes novads

Semināra programma
no 9.45
10:00 – 10:20
10:20 – 11:20
11:20 – 12:20
12:20 – 12:40
12:40 – 13:40
13:00 – 14:00
14:00 – 14:20
14:20 – 15:45
15:45 – 16:00

Ierašanās
Rīta kafija un iepazīšanās: kas mana pagasta/novada svētkos ir
unikāls un atšķirīgs no citiem?
Kopiena, kultūras resursi, identitāte: pamats kultūras dzīves
attīstībai vietējā mērogā. Lekcija
Kultūras notikumu ietekme uz dzīves kvalitāti reģionos:
radošas sadarbības piemēri. Lekcija.
KAFIJAS PAUZE
Pagastu un novadu svētku rīkotāju pieredzes piemēri.
Dalībnieku prezentācijas.
Prezentāciju kopsavilkums, svētku rīkošanas dilemmas.
KAFIJAS PAUZE
Pagastu un pilsētas svētku nākotne. Darbs grupās
Noslēgums

Apmācību vadītāji
Baiba Tjarve (dr.art.) ir kultūras menedžere, teātra zinātniece un kultūrpolitikas
pētniece. Dibinājusi un vadījusi Latvijas Jaunā teātra institūtu. Pārstāv biedrību
"Culturelab", strādā kā vieslektore Latvijas Kultūras akadēmijā un darbojas kā
neatkarīga pētniece. 2014. gadā strādā kā konsultante pie Eiropas kultūras
galvaspilsētas ietekmes novērtējuma.
Agnese Hermane (mg.art.) ir Latvijas Kultūras akadēmijas kultūras menedžmenta
un radošo industriju maģistra programmas vadītāja, docente, pētniece.
Strādājusi kultūras organizācijās ārvalstīs, vadījusi starptautiskus kultūras
projektus. Pārstāv biedrību "Culturelab". Studē doktorantūrā.
Biedrība „Culturelab” (kultūras laboratorija) ir nevalstiska organizācija, kas
dibināta 2005.gadā ar mērķi veicināt ilgtspējīgu sabiedrības sociālo un
ekonomisko attīstību, stratēģiski un inovatīvi izmantojot kultūras
resursus."Culturelab" galvenie darbības virzieni ir: kultūrpolitikas norišu Latvijā
un Eiropā neatkarīga analīze un pētniecība; kultūras sektora informēšana par
kultūrpolitikas aktualitātēm (interneta portāls „Kultūra un attīstība”
www.culturelab.com, ziņas sociālajos portālos); apmācību programmu par
kultūras organizācijām aktuālām tēmām izstrāde un izglītojošo semināru
organizēšana; konsultatīvais atbalsts reģionālajām nevalstiskajām kultūras
organizācijām .

Pieteikšanās līdz 3. oktobrim!
Pieteikuma anketa atrodama šeit:
https://docs.google.com/forms/d/19F
mm1nJD4mc2VBHSiBUcZ_7C_9YicKc4I
xi9H-67oos/viewform?c=0&w=1

Atbalsta:

Lizuma
Tautskola

