
 

2014. GADA RUDENĪ BIEDRĪBA "CULTURELAB" KOPĀ AR SADARBĪBAS PARTNERIEM RĪKO 
SEMINĀRU CIKLU VIDZEMES KULTŪRAS ORGANIZĀCIJĀM UN PASĀKUMU RĪKOTĀJIEM 

 

2014. gada 2. oktobris, Cēsis 

BIĻEŠU NAV!  

Seminārs Vidzemes kultūras organizācijām par auditorijas veidošanu 

Darbs ar auditoriju ir viens no galvenajiem kultūras organizācijas uzdevumiem, kas īpaši aktuāls ir situācijā, 
kad iedzīvotājiem ir daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Turklāt auditorijas piesaiste nav tikai 
kultūras organizāciju iegriba, bet tas ir tiesiski noteikts un kultūrpolitikā akcentēts uzdevums. Lai strādātu ar 
auditorijas attīstīšanu, kultūras organizāciju vadītājiem ir nepieciešams izprast, kādu auditoriju var uzrunāt, vai 

ir iespējams piesaistīt jaunu auditoriju, vai var padarīt par pastāvīgu auditoriju tos apmeklētājus, kas atnāk 
vienreizēju akciju ietvaros (piemēram, Muzeju nakts, pagasta vai pilsētas svētku u.tml. laikā).  

Apmācību mērķis ir papildināt zināšanas par kultūras organizācijas darbu ar auditoriju un tās paplašināšanu, 

turpināt veidot sadarbības tīklus starp reģiona kultūras organizācijām.  

Lektori: Agnese Hermane, Baiba Tjarve 

Pieteikšanās līdz 19.septembrim! Pieteikuma anketa atrodama šeit:  
https://docs.google.com/forms/d/1fZvdDjXfcnFmirLSDqk85W7go7um6bUIjCa3WbH1AKs/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link  

Sīkāka informācija - agnese.grunte@gmail.com (Agnese Grunte, biedrība "Haritas") 

 

 

2014. gada 13. oktobris, Lizums 

PAGASTU UN NOVADU SVĒTKU IZAICINĀJUMI 

Seminārs pagastu un novadu svētku rīkotājiem Vidzemes novadā par iedzīvotāju līdzdalības 

pagastu un novadu svētkos priekšnoteikumiem un ieguvumiem. 

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.  

Lektori: Agnese Hermane, Baiba Tjarve 

Pieteikšanās līdz 3. oktobrim! Pieteikuma anketa atrodama šeit: 
https://docs.google.com/forms/d/19Fmm1nJD4mc2VBHSiBUcZ_7C_9YicKc4Ixi9H-67oos/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link  

Sīkāka informācija - inta.darzniece@lizums.lv (Inta Dārzniece, Lizuma pagasta pārvalde) 

https://docs.google.com/forms/d/1fZvdDjXfcnFmirLSDqk85W7go7um6bUIjCa3WbH1AKs/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
mailto:agnese.grunte@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/19Fmm1nJD4mc2VBHSiBUcZ_7C_9YicKc4Ixi9H-67oos/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


 

2014. gada 23. oktobrī, Cēsis 

KOMUNIKĀCIJA AR AUDITORIJU  

Seminārs Vidzemes kultūras organizāciju pārstāvjiem  

Seminārā tiks apskatīti šādi jautājumi: Auditorijas "pieredzes dizains" jeb pasākuma plānošana no apmeklētāja 
skatu punkta; "informācijas dizains" jeb kas jāuzsver, lai skatītājs atnāktu pirmo reizi un atkārtoti, kā veidot 
pasākumu tēlu un publicitātes materiālus; komunikācija ar medijiem – kā piesaistīt mediju uzmanību 

pasākumu norisei. 

Lektori: Ilona Asare, Kārlis Pots. 

Pieteikšanās tiks izsludināta oktobrī. Informācija: Agnese Grunte, biedrība "Haritas" agnese.grunte@gmail.com 

 

2014. gada 6.novembris, Valmiera 

KULTŪRAS ORGANIZĀCIJU SAVSTARPĒJĀ SADARBĪBA VIETĒJĀ KULTŪRAS  

MANTOJUMA UN TRADĪCIJU KOPŠANĀ 

Seminārs Valmieras un kaimiņu novadu kultūras organizāciju pārstāvjiem par savstarpējo sadarbību  

Seminārā kā dalībniekus paredzēts iesaistīt pašvaldību kultūras organizācijas, nevalstiskās organizācijas un 
neformālo apvienību pārstāvjus no Valmieras, Alūksnes un Valkas, kā arī no Valmieras kaimiņu novadiem.  

Seminārā runāsim, kā veidot kopīgus sadarbības projektus, balstītus vietējā kultūras mantojumā, par vietas 
unikālo kultūras resursu nozīmi, kā izveidot vietējo kultūras vērtību karti, dalīsimies ar pozitīviem piemēriem 
par kopīgu sadarbību starp dažādiem kultūras sektoriem, pārrunāsim kopprojektu vadīšanas aspektus un 
saprotamas komunikācijas veidošanu, kā arī īsi informēsim  par atbalsta iespējām jaunajā ES plānošanas 

periodā. Grupu darbā tiks attīstītas idejas konkrētiem sadarbības projektiem, rodot iespēju salīdzināt dažādu 
novadu kopprojektu idejas. 

Lektori: Agnese Hermane, Ilona Asare 

Pieteikšanās tiks izsludināta oktobrī. Informācija: Agnese Grunte, biedrība "Haritas" agnese.grunte@gmail.com 

 

Semināri notiek bez maksas. Seminārus finansiāli atbalsta LR Kultūras ministrija, Valsts 
Kultūrkapitāla fonds un Valmieras novada fonds 

Finansētāji:  

                 

Seminārus rīko biedrība „Culturelab” sadarbībā ar: 

               

 

Plašāka informācija www.culturelab.com 

https://www.facebook.com/CultureLabLV 
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