
            
  

 

 
 
 

 
Tālākizglītības programma 

Latvijas kultūras vēstnieki 2022 
 

Latvijas kultūras vēstnieki ir kultūras līderības izglītības programma, ko piedāvā Latvijas Nacionālais 
kultūras centrs sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju un domnīcu “CultureLab” reģionālo kultūras 
līderu izaugsmei, palīdzot izprast kultūru kā nozīmīgu resursu vietējās sabiedrības un vietas attīstībā. 
Izglītības programma tiek rīkota ik gadu kopš 2012.gada ar vairāk kā 200 programmas absolventiem, 
kas atzinīgi novērtējuši programmas piedāvātās iespējas profesionālai izaugsmei. 
 
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. 

 
Programmas dalībnieki:  

20 Latvijas kultūras centru, kultūrizglītības iestāžu un nevalstisko organizāciju vadītāji un darbinieki, 

kas ieinteresēti sabiedriski nozīmīgu radošo projektu īstenošanā savā kopienā vai apkaimē. 
Dalībnieku atlase notiek, balstoties dalībnieku atspoguļotajā motivācijā dalības pieteikumos. 
 
Programmas apjoms: 60 akadēmiskās stundas, tai skaitā 40 akad. h klātienes nodarbības, 20 akad. h 
stundas patstāvīgais darbs un darbs grupās. 
 
Klātienes nodarbības – 5 dienas: 

1) 9.-10.maijs ZEIT Līgatnē,  
2) 24.-25.maijs Rāmavas Depkina muižā,   
3) 8.jūnijā Rīgā Latvijas Kultūras akadēmijā. 
 

Programmas saturs 
Programmas saturu veido 3 galvenie tematiskie moduļi: 
 

I Kultūra, vieta, resursi un kopiena 
Tēmas: Kultūras ieguldījums sabiedrības izaugsmē. Vietas identitāte un kultūras vērtības. 
Kultūras mantojuma un tradīciju iedzīvināšana. Savas vietas kultūras vērtību kartes veidošana. 
Kopienas un līdzdalības māksla. 
 
II Ideju attīstība kultūrvietu un kopienu radošuma potenciāla realizācijai 
Tēmas: Pasākumu koncepcijas veidošana. Radoša ideju attīstība un sabiedrības iesaiste. Cits 
skatījums uz resursu ierobežotības problēmu. Veiksmīgu kultūras projektu pieteikumu 
veidošana. 
 

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


 
 
III Līderība un komandas vadība 
Kultūras līderība un 21.gadsimta kultūras līderim nepieciešamās prasmes. Komandas vadība. 
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.  
 
Programmas vadītāji un lektori 
Kultūras vēstnieku kustības iniciatore un kultūras līderības tēmu vadītāja – Eiropas parlamenta 
deputāte Dace Melbārde. 
Mācību programmas vadītājas – LKA Tālākizglītības centra un domnīcas “Culturelab” vadītāja Ilona 
Asare, Siguldas kultūras centra “Devons” vadītāja Jolanta Borīte. 
Nodarbību vadītāji un vieslektori – režisore Krista Burāne, kopienas teātru kustības vadītāja Ieva 
Niedre, lielpasākumu producente Diāna Čivle, Ideju un inovāciju institūta vadītāja Elīna Miķelsone, 
kultūras pasākumu producente Madara Gruntmane, horeogrāfe Olga Žitluhina, kultūrainavas pētniece 
Eva Koljera u.c. zinoši un aizraujoši nodarbību vadītāji. 
 
Precīzs mācību norises plāns tiks nosūtīts atlasītajiem 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. 
 
Programmas dalībniekiem būs iespēja iesaistīties Latvijas kultūras vēstnieku sadarbības tīklā (šobrīd 
vairāk kā 200 dalībnieki) kopīgu iniciatīvu un projektu veidošanai. 
 
Nosacījumi kursu dalībniekiem: 

1. Jāpiedalās visās nodarbībās 5 dienu garumā. 
2. Jābūt gataviem nodarbību starplaikā veikt mājas darbus patstāvīgi un sadarbībā ar kursa 

biedriem. 
 

Programmas noslēgumā dalībnieki saņems Latvijas Nacionālā kultūras centra apliecību, kas apliecina 
tālākizglītības programmas apguvi. 
 
Dalībnieku pieteikšanās un atlase 
1. Dalība programmā jāpiesaka, aizpildot dalībnieka ANKETU līdz 2022.gada 22.aprīlim. 
2. Dalībnieku pieteikumus izvērtēs kursu programmas īstenotāju pārstāvji no Latvijas Nacionālā 
kultūras centra, Latvijas Kultūras akadēmijas un organizācijas „CultureLab”, balstoties dalībnieku 
anketās atspoguļotajā motivācijā, un apstiprinājumu par dalību mācību programmā nosūtīs 
dalībniekiem līdz 2022.gada 29.aprīlim. Dalībnieku skaits ierobežots! 
3. No vienas organizācijas var pieteikt ne vairāk kā vienu dalībnieku. 
 
Dalības maksa 
Programmas norisi finansē LR Kultūras ministrija. 
Dalībnieka līdzfinansējums: 60 EUR (apmaksa jāveic pirms kursa nodarbību uzsākšanas). 
 

https://forms.gle/VkeqftiCQ3NBqQ8P8


Organizatoriskie jautājumi 
1. Kursu dalībniekiem tiek nodrošināta uzturēšanās mācību norises vietās (nakšņošana dalībniekiem 
plānota 2-3 vietīgās istabās). 
2. Kursu dalībniekiem tiek nodrošināti visi nepieciešamie mācību materiāli e-vidē. 
3. Nokļūšana mācību norisēs vietās jāorganizē katram dalībniekam patstāvīgi, transports netiek 
nodrošināts. 
 
Kursu programmas veidotāji: Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Latvijas Kultūras akadēmija un 
domnīca „CultureLab”. 
 
Papildu informācija: Una Arbidāne, e-pasts Una.Arbidane@lka.edu.lv, tel.nr. 26401649. 


