BIEDRĪBA

SADARBĪBĀ AR

SEMINĀRS KULTŪRAS ORGANIZĀCIJĀM
PAR SADARBĪBU NOVADA KULTŪRAS
KAPITĀLA STIPRINĀŠANĀ, KULTŪRAS
MANTOJUMA UN TRADĪCIJU KOPŠANĀ
Seminārā kā dalībnieki aicināti pašvaldību
kultūras organizāciju (kultūras centru,
muzeju, bibliotēku u.c.), nevalstisko
organizāciju, neformālo apvienību un
privātā sektora pārstāvji no Valmieras,
Alūksnes un Valkas 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.
Apmācību seminārs Vidzemes kultūras
organizācijām ir turpinājums biedrības
"Culturelab" iepriekš veidoto izglītojošo
semināru ciklam Vidzemes reģiona kultūras
organizācijām.
Papildus informācija:
www.culturelab.com
Agnese Grunte, biedrība "Haritas”
agnese.grunte@gmail.com

Apmācības tiek īstenotas ar Valmieras
novada fonda un LR Kultūras ministrijas
atbalstu un tiek piedāvātas bez maksas.
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6.novembris
Valmieras integrētā bibliotēka, Cēsu iela 4, Valmiera

SADARBĪBAS MĀKSLA
NOVADA KOPĪGO KULTŪRAS
VĒRTĪBU STIPRINĀŠANĀ
SEMINĀRA PROGRAMMA

10:00 – 10:30 Ievads. Sistēmu mijiedarbība.
10:30 – 11:00 Sadarbības nozīme un partnerības māksla,
iespējas un ieguvumi.
11:00 – 11:30 Kultūras mantojums, vietējo kultūras vērtību
nozīme ilgtspējīgā attīstībā.
11:30 – 11:45 Kafijas pauze
11:45 – 13:00 Novada kultūras vērtību kartēšana
13:00 – 13:30 Pusdienu pauze
13:30 – 14:00 Veiksmīga kopprojekta pazīmes.
14:00 – 15:00 Novada kopprojekta idejas attīstīšana.
15:00 – 16:15 Ārējā finansējuma ieguves iespējas
kopprojektiem. Kopsavilkums.
APMĀCĪBU VADĪTĀJI

Ilona Asare (mg.art.) studējusi Eiropas kultūras plānošanu
De Montfort universitātē Lielbritānijā. Srādājusi pie Cēsu
kultūrpolitikas un Cēsu – Eiropas Kultūras galvaspilsētas 2014
pieteikuma izveides. Pieredze starptautisku kultūras projektu
vadībā un finanšu līdzekļu piesaistē kultūras pasākumu
īstenošanai un kultūras menedžmenta apmācību vadīšanā.
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. Studē doktorantūrā.
Biedrība „Culturelab” (kultūras laboratorija) ir nevalstiska
organizācija, kuras galvenie darbības virzieni ir kultūrpolitikas
norišu Latvijā un Eiropā neatkarīga analīze un pētniecība;
kultūras sektora informēšana par kultūrpolitikas aktualitātēm;
apmācību programmu par kultūras organizācijām aktuālām
tēmām izstrāde un izglītojošo semināru organizēšana;
konsultatīvais atbalsts reģionālajām nevalstiskajām kultūras
organizācijām.

