
            
  

 

 
 
 
 

 
 

Profesionālās pilnveides kurss 

Latvijas kultūras vēstnieki 2020 
 

Latvijas kultūras vēstnieki ir ikgadēja kultūras līderības kursu programma, ko piedāvā Latvijas 
Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar domnīcu “CultureLab” vietējo kultūras līderu izaugsmei, 
palīdzot izprast kultūru kā nozīmīgu resursu vietējās sabiedrības un vietas attīstībai. Kursu programma 
rīkota jau septiņus gadus, un līdz šim ir atzinīgi novērtēta no dalībnieku puses. 
 
Kursu programmas mērķis: 
veicināt Latvijas kultūras organizāciju vadītāju un kultūras projektu attīstāju profesionālo izaugsmi un 
sadarbību, sniegt iedvesmu pārmaiņu īstenošanai vietējā sabiedrībā caur kultūras un mākslas 
aktivitātēm. 
 
Kultūras vēstnieki jeb kopienu kultūras līderi palīdzēs apzināties kultūru kā būtisku izaugsmes resursu 
savā kopienā, stiprinās valsts un lokālās piederības apziņu, veidos izpratni par atvērtu kultūras 
identitāti un mobilizēs pozitīvām pārmaiņām saliedētas sabiedrības veidošanā. 

 
Kursu programmas dalībnieki: 25 cilvēki - 
Latvijas kultūrizglītības iestāžu, kultūras centru, muzeju, bibliotēku un nevalstisko organizāciju vadītāji 
un darbinieki, kas ieinteresēti sabiedriski nozīmīgu radošo projektu īstenošanā savā kopienā vai 
apkaimē. 
 
Plānotais kursu norises laiks - 6 dienas (akadēmisko stundu skaits – 48 h): 

1) 19.-20.oktobris (ZEIT Līgatnē),  
2) 2.-3.novembris (ZEIT Līgatnē),   
3) 26.novembris Rīgā, 
4) 3.decembris Rīgā - noslēguma diena: projektu ideju prezentācijas un sertifikātu saņemšana. 

 
Kursu programmas tēmas: 
 

I Kultūra, identitāte un vietrade                
Kultūra un identitāte 21.gadsimta pasaulē un Latvijā. 
Kultūras ieguldījums sabiedrības izaugsmē. 
Līdzdalības mākslas projekti un radoša sabiedrības iesaistīšana. 
Vietas identitāte un kultūras vērtības.   
Vietas kultūras vērtību kartes veidošana. Kultūras mantojuma un tradīcīju iedzīvināšana. 
 
II Kultūras līderība. Radošo ideju attīstīšana un īstenošana savā kopienā 
Kultūras līderība un 21.gadsimta kultūras līderim nepieciešamās prasmes. 
Auditorijas attīstības izaicinājumi. 
Radošo ideju attīstīšanas metodes. Cits skatījums uz resursu ierobežotības problēmu.  
Dizaina domāšanas pielietošana kultūras piedāvājuma veidošanā. 
Personīgā laika un enerģijas menedžments. 

 
III Nākotnes projektu plānošana un argumentēšana           
Veiksmīgu kultūras projektu pieteikumu veidošana. 

https://www.zeit.lv/kontakti
https://www.zeit.lv/kontakti


Argumenti kultūrai. 
Lielpasākumu satura veidošana un vadīšana. 

 
IV Sabiedriski nozīmīgu kopprojektu ideju attīstīšana 

 
Kursu programmas metodes 
Mācību programmā ietvertas gan lekcijas, gan interaktīvas apmācību metodes - grupu uzdevumi un 
refleksija, aktīvi iesaistoties kopīgajā mācību procesā visiem dalībniekiem. 
Mācību programmā izmantotas Britu padomes izglītības programmu „Starpkultūru vēstnieki” un 
„Darbīgās kopienas” metodes.  
 
Kursu vadītāji un lektori: 
Kultūras vēstnieku kustības iniciatore un kultūras līderības tēmu vadītāja – Eiropas parlamenta 
deputāte Dace Melbārde. 
Mācību programmas vadītāja - domnīcas “Culturelab” vadītāja Ilona Asare. 
Vieslektori – režisore Krista Burāne, kultūras reģionālo projektu attīstītāja Jolanta Borīte, lielpasākumu 
producente Diāna Čivle, personīgās izaugsmes konsultanti, dažādu radošo kopienu mākslas projektu 
iniciatori u.c. zinoši un aizraujoši nodarbību vadītāji. 
Precizētā mācību programma tiks nosūtīta dalībniekiem pirms mācību sākuma. 

 
Dalībnieku ieguvumi: 

- labāka izpratne par kultūras nozīmi vietas un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā,  
- prasmes vietējo kultūras vērtību apzināšanā, kartēšanā un attīstīšanā, 
- zināšanas par dažādām koprades un ideju ģenerēšanas metodēm,  
- prasmes radošu kopienas sadarbības projektu veidošanā un vadīšanā, 
- individuālo kultūras līderības prasmju attīstīšana; 
- iespēja veidot ilgtermiņa projektus sadarbībā ar līdzīgi domājošiem, gūstot iedvesmu 

turpmākam darbam. 
 
Kursu dalībniekiem būs iespēja iesaistīties Latvijas kultūras vēstnieku sadarbības tīklā  kopīgu iniciatīvu 
un projektu veidošanai. 
 
Dalība kursos bez maksas! Nosacījumi kursu dalībniekiem: 

1. Jāpiedalās visās nodarbībās 6 dienu garumā. 
2. Jābūt gataviem nodarbību starplaikā iepazīties ar nodarbību tēmām saistīto literatūru un 

veikt nelielus mājas darbus. 
 

Programmas noslēgumā dalībnieki saņems Latvijas Nacionālā kultūras centra apliecību, kas apliecina 
kursu programmas apguvi. 
 
Dalībnieku pieteikšanās un atlase 
1. Dalība kursu programmā jāpiesaka, aizpildot dalībnieka anketu līdz 2020.gada 4.oktobrim. 
2. Dalībnieku pieteikumus izvērtēs kursu programmas īstenotāju pārstāvji no Latvijas Nacionālā 
kultūras centra un organizācijas „CultureLab”, balstoties dalībnieku anketās atspoguļotajā motivācijā, 
un apstiprinājumu par dalību mācību programmā nosūtīs dalībniekiem līdz 2020.gada 7.oktobrim. 
3. No vienas organizācijas var pieteikt ne vairāk kā vienu dalībnieku. 
 
Organizatoriskie jautājumi: 
1. Kursu dalībniekiem tiek nodrošināta uzturēšanās apmācību norises vietās (nakšņošana dalībniekiem 
plānota 2-3 vietīgās istabās). 
2. Kursu dalībniekiem tiek nodrošināti visi nepieciešamie mācību materiāli. 
 
Kursu programmas veidotāji: Latvijas Nacionālais kultūras centrs ar LR Kultūras ministrijas atbalstu un 
domnīca „CultureLab”. 
Papildus informācija: Aiga Vasiļevska, e-pasts Aiga.Vasilevska@lnkc.gov.lv, tel.nr.67228985.  
Ieva Hmieļevska, e-pasts ieva@culturelab.com, tel.nr.26596186. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_eywJqeLpb6zr-9bwkKFkmUhSf0kE3WEd7cGjsEjgK9tqFg/viewform
https://www.lnkc.gov.lv/
https://culturelab.com/
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