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Latvijas Kultūras darbinieku biedrība

LKDB darbības virzieni:

 Metodiskā vadība, informācijas apmaiņa, 

konsultēšana

 Tālākizglītība un profesionālā pilnveide

 Līdzdalība nozares kultūrpolitikas veidošanā 

un ieviešanā

 Starptautiskā sadarbība un pieredzes 

apmaiņa



Līdzdalība nozares kultūrpolitikas 
veidošanā un ieviešanā

 Latvijas Nacionālā kultūras centra darba 

grupas ietvaros, sadarbībā ar LKDB valdi un 

juristi Guntu Laizāni izstrādāts likumprojekts 

“Par Kultūras centriem” (2016)

 Latvijas Nacionālā kultūra centra darba 

grupas ietvaros izstrādāti priekšlikumi 

Profesiju klasifikatorā (2016)

 Izstrādāts likumprojekts “Par kultūras

centriem” (2017)



Līdzdalība nozares kultūrpolitikas veidošanā 
un ieviešanā

• Dalība Latvijas Nacionālajā kultūras padomē 

• Dalība Dziesmu un deju svētku mākslinieciskajā 

padomē 

• Dalība likumprojekta „Par nemateriālo kultūras 

mantojumu” darba grupā 

• Dalība LNKC darba grupā par pašvaldību 

kultūras centru darbības attīstības 

nodrošināšanu



Metodiskā vadība, informācijas apmaiņa, 
konsultēšana

 Regulāri tiek sniegtas konsultācijas un 

nodrošināta LKDB valdes regulāra sadarbība ar 

pašvaldību kultūras nodaļu  un kultūras 

institūciju speciālistiem

 Sadarbībā ar LNKC izstrādāti metodiskie 

materiāli

 Regulāri tiek īstenots profesionālās pilnveides 

projekts „Pavasara  skola” un  „Rudens skola” 

Mazsalacas Kultūras novada centrā, kultūras 

centru  vadītājiem, kultūras darba 

organizatoriem pašvaldībās



PROJEKTI

 Sagatavots un iesniegts projekts ES Interreg

programmā, atbalstīts 1. kārtā, nav saņēmis 

atbalstu 2. kārtā, tiks iesniegts atkārtoti (2017)

 Iesniegti un atbalstīti projekti VKKF:

➢ LKDB darbības nodrošināšana 2015., 2016., 2017. 

gadā

➢ ENCC Kultūras centru gadatirgus Rīgā (2015)

➢ Baltijas valstu kultūras centru ekspertu forums 

(2016)

➢ Kultūras centru forums VEF Kultūras pilī 2017. gada 

4.decembrī



Starptautiskā sadarbība un pieredzes 
apmaiņa

 Sadarbībā ar Eiropas Kultūras 

centru organizēts Kultūras projektu 

gadatirgus Rīgā „Mūsdienu 

sabiedrības saknes: kultūras centru 

loma” (15 dalībvalstis)

• Kopš 2014. gada regulāra 

sadarbība ar Eiropas Kultūras 

centru asociāciju (ENCC), dalība 

Dānijas Kultūras centru asociācijas 

projektā „RECcORD” un ENCC 

forumos Eiropā



Starptautiskā sadarbība un pieredzes apmaiņa

❖ Sadarbībā ar LNKC, ENCC, Lietuvas Kultūras 
centru asociāciju un Igaunijas Kultūras centru 
asociāciju organizēts Baltijas valstu kultūras 
centru un pašvaldību kultūras ekspertu forums 
(2016)

❖ Kopš 2016.gada notiek regulāra sadarbība ar 
Lietuvas kultūras centru asociācijas un Igaunijas 
Kultūras centru asociācijas pārstāvjiem



Starptautiskā sadarbība un pieredzes apmaiņa

LKDB kā partnerorganizācija  2017. gada 

1.oktobrī uzsākusi līdzdalību Eiropas Savienības 

programmas «Erasmus plus» divu gadu projektā:

Stratēģiskā partnerība, lai pilnveidotu profesionālās 
vidējās izglītības pasākumu menedžmenta apmācības
programmas

Projekta dalībvalstis: Lielbritānija, Vācija, Latvija, 
Spānija, Slovēnija



Starptautiskā sadarbība un pieredzes apmaiņa 

o Dalība grāmatas «Vital Village» sagatavošanā 

o Izdevējs- Hildshaimas Universitāte sadarbībā ar 

Eiropas Kultūras centru tīklojumu (2017)

o Ditas Pfeiferes raksts «Kultūrpolitika reģionālajai 

attīstībai»



Paldies par uzmanību!


