
                             

Kultūras darbinieku tiešsaistes mācību semināri 

Kultūras un cilvēciskais pieskāriens tiešsaistē: jaunas iespējas uzrunāt un 
iesaistīt plašu auditoriju kultūras un izglītības projektos 

 

PROGRAMMA 

2020. gada 11. maijs 

13.00–14.30 Atklāšanas vebinārs 

 Aktualitātes un prioritātes Eiropas kultūras telpā un kultūras līderība 
krīzes laikā. Dace Melbārde, Eiropas Parlamenta deputāte  

 Mācību semināru “Kultūras un cilvēciskais pieskāriens tiešsaistē: 
mērķi un norise”. Lauma Žubule, neformālās izglītības trenere, 
organizāciju un personāla psiholoģe 

 Kultūras pakalpojumu grozs #Ēkultūra, aktuālie digitālie resursi un E-
pakalpojumi. Uldis Zariņš, Kultūras ministrijas valsts sekretāra 
vietnieks 

 Neirozinātne par cilvēciskumu – pamata principi emociju, atvērtības, 
neverbālās komunikācijas iesaistīšanā digitālajā vidē un dalīšanās ar 
savu pieredzi plašas auditorijas sasniegšanai un kultūras 
pakalpojumu attīstīšanai. Zuarguss Zarmass, emocionālās 
inteliģences treneris 

15.00 Dienas uzdevums – iepazīšanās un digitālās komunikācijas veidošana 
(pieejams no plkst. 15.00, izpildāms 24h laikā). Uzdevuma veikšana aizņem 
10–30 min. 

12. maijs 

15.00  Dienas mācību video un uzdevums (pieejams no plkst. 15.00, 
izpildāms 24h laikā) 

Pašizziņa: Flow metode komunikācijā, dzīvē, kultūrā un tās nozīme 
tiešsaistes komunikācijas veidošanā, tiešsaistes viedokļu apmaiņā un 
plašu auditoriju sasniegšanā 

13. maijs 

15.00  Dienas mācību video un uzdevums (pieejams no plkst. 15.00, 
izpildāms 24h laikā) 

“Spēļošanās principi”: skatuviskums, būšana kopā, jautājumi, nosacījumi, 
radošums, vizualizācijas un šo principu iespējošana un specifika digitālajā 
vidē 

14. maijs 

13.00–14.30 Vebinārs  

 Radošums projektu veidošanā digitālajā vidē 

 Tehnoloģiju iespējas ideju īstenošanai 

15.00 Dienas uzdevums (pieejams no plkst. 15.00, izpildāms 24h laikā) 
Komandu veidošana un efektīva sazināšanās kādā no digitālajiem 
instrumentiem 



                             

15. maijs 

15.00 Dienas mācību video un uzdevums (pieejams no plkst. 15.00, izpildāms 24h 
laikā) 

 Empātija: saprast “savu skatītāju” – auditoriju digitālajā vidē un 
viņu sajūtas Flow 

 Noskaidrot “savu skatītāju” vajadzības, intereses, iespējas 

 Labākie kanāli, kuros uzmeklēt savu auditoriju un noturēt to ilgstoši 

 Sazināšanās ar savu komandu digitālajā vidē un pirmo ideju 
ģenerēšana 

16. un 17. maijs – brīvās iedvesmas dienas 

18. maijs 

13.00–14.30  

 

Vebinārs 

 Autortiesības un blakustiesības digitālajā vidē 

 Savu mērķu apzināšana, savu motīvu un “kāpēc?” izzināšana, 
tādējādi stiprinot tiešsaistes pakalpojuma ietekmi un noturību 

15.00 Dienas mācību video un uzdevums (pieejams no plkst. 15.00, izpildāms 24h 
laikā) 

 Komandas sadarbība tiešsaistē 

 Tiešsaistes idejas tālākie attīstības soļi 

19. maijs 

  Komandas darbs pie ideju attīstīšanas 

 Komandu konsultācijas ar ekspertiem 

15.00 Dienas uzdevums komandai (pieejams no plkst. 15.00, izpildāms 24h laikā) 

20. maijs 

 Radošās idejas tests – komandu prezentācijas 

 Variants A: Idejas mazā versija, lai gūtu atgriezenisko saiti un 
saprastu izaicinājumus un iespējas 

 Variants B: Lielā ideja 

 Variants C: Darbs pie idejas plāna, konsultējoties ar ekspertiem, 
padomdevējiem 

21. maijs 

13.00–14.30 Vebinārs 

 Pieredzes izvērtējums 

 Līderība, sadarbības empātija un stresa vadība projektu vadībā 

22. maijs 

13.00–15.00 Noslēguma vebinārs 

 Ideju prezentēšana un atziņu gūšana; 

 Svinīgais noslēgums 

 

 


