
 
Kultūras vēstnieku forums  

KULTŪRAS LĪDERĪBA LATVIJAS REĢIONOS 
 
Forumu vada Jolanta Borīte, Latvijas kultūras vēstniece, kultūras centra 

“Siguldas Devons” direktore 

  

10:00-10:30 FORUMA ATKLĀŠANA 

Eva Juhņēviča, Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāre  

Signe Pujāte, Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore, Latvijas kultūras 

vēstniece 

 

10:30 – 12:30  

Latvijas kultūras vēstnieku kustība vakar, šodien, rīt 
Signe Pujāte, Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore, Latvijas kultūras 
vēstniece 

Kultūras politikas prioritātes 2021. - 2027. gadam 
Uldis Zariņš, Kultūras ministrijas Valsts sekretāra vietnieks kultūrpolitikas 
jautājumos 

Kopienu Līderi. Igaunijas, Lietuvas un  Lielbritānijas  pieredze 
Zane Matesoviča, British Council pārstāvniecības Latvijā direktore  

21. gadsimta kultūras līderība 
Dace Melbārde, Eiroparlamenta deputāte, LKV kustības aizsācēja 

 
12:30-13:30 PUSDIENAS 

13.30 -15.30  GRUPU DARBS 

  
1. grupa 

Kas ir kopienu līderība - tās izpausmes, nozīme, uzdevumi Kultūras vēstnieku kustības 
kontekstā 

VADA:  

Kristīne Ļeontjeva, British Council pārstāvniecības Latvijā projekta “Active citizens” 

(Darbīgās kopienas) vadītāja 

Inga Krišāne, Projekta Skola2030 vecākā eksperte mācību jomā Kultūras izpratne un 

pašizpausme mākslā, vispārējās izglītības mācību priekšmeta Teātra māksla autore, XII 

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncepcijas autore, režisore, Latvijas 

kultūras vēstniece 

 
2. grupa 

Radošums izaugsmei, sadarbībai un attīstībai lokālā un globālā līmenī 

VADA:  
Ilona Bičevska, biedrības "Avantis" radošā direktore, biedrības "Young Media Sharks"  
izveidotāja, Latvijas kultūras vēstniece 
Vita Brakovska, Biedrības ZINIS valdes priekšsēdētāja 



 
3. grupa 

Pārmantojamība un jauniešu iesaiste 

VADA:  
Inese Šubēvica, Biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija” vadītāja, jaunatnes politikas 
eksperte 
Atis Ķeņģis, Biedrības "Piedzīvojuma Gars" valdes loceklis, grupu un individuālais treneris, 
Biedrības "Latvijas skautu un gaidu centrālās organizācijas" valdes loceklis, uzņēmējs SIA 
"Aguacate" priekšsēdētājs, organizāciju attīstības treneris, Latvijas kultūras vēstnieks  

 
4. grupa 

21. gadsimta Kultūras līderu kompetences un kā tās attīstīt 
VADA:  

Dace Melbārde, Eiroparlamenta deputāte, LKV kustības aizsācēja 

 

15:30 – 17:00 LATVIJAS KULTŪRAS VĒSTNIEKU PIEREDZES STĀSTI 

 Daina Vanaga, biedrība "Ziemupīte" 

 Ilze Bumbiere, Abgunstes muiža 

 Vilhelmīne Jakimova, Preiļu Galvenā Bibliotēka 

 Jolanta Sausiņa, Āraišu ezerpils muzejs  

 Lauma Celma, biedrība "Sadarbības platforma" 

 

17:00 – 18:00 NOSLĒGUMS 

 

19:00 Lielajā zālē filma “Nebeidzamā  dzeja” 

Režisors  Alehandro Hodorovskis Francija/Čīle,  2016, 128  min 
Neraugoties uz tēva sašutumu, pagājušā gadsimta 40. gados Hodorovskis pamet mājas, lai īstenotu 
sapni kļūt par dzejnieku. Viņš iepazīstas ar māksliniekiem, kas reiz kļūs par literatūras dižgariem. 
Ieslīguši poētisku eksperimentu pasaulē, viņi visi dzīvo tā, kā tikai retais jelkad atļāvies dzīvot: 
jutekliski, autentiski, brīvi un traki. Sirreālā vizuālajā valodā pasniegta oda skaistuma un iekšējās 
patiesības meklējumiem. Filma saņēmusi skatītāju balvu Sanfrancisko starptautiskajā kino festivālā, 
kā arī nominācijas Lokarno un Minhenes kinofestivālā. 

Filma spāņu valodā ar subtitriem latviešu valodā 
Foruma dalībniekiem ieeja bez maksas   

 

Foruma laikā apskatāma izstāde “Komponists Alfrēds Kalniņš”  

 

                  
 

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem.  


