
 

Kāpēc mēs darām to ko mēs darām?  

Svētku rīkošanas pieredze Vidzemē  
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Vecpiebalga, 2014.gada 21.martā  





 

Projekta mērķis  

     celt, paaugstināt un gūt labumu, izmantot metodes un 

rezultātus, iepriekšējo projektu politikas, stratēģijas un 

iniciatīvas kultūras, mantojuma un ilgtspējīga tūrisma 

attīstības stratēģijas jomā, kā arī nodot labas prakses 

piemērus starp projektā iesaistītajiem reģioniem Eiropas 

mērogā, kā svarīgu pievienoto vērtību efektīvākai reģiona 

politikas formulēšanai un īstenošanai, kā arī veicināt 

Lisabonas un Gēteborgas stratēģiju īstenošanu 

 



 

Kam jābūt pasākumā no klienta uztveres viedokļa?  

 Pērk pārdzīvojumu un veiksme ir tiem, kas sasaucas ar klienta 

dzīves vērtību 

 

 Pasākums ir viņa izpratnes līmenī  

 

 Saprast ko grib konkrētais klients, lai justos labi 

 

 Pozitīvā pieredze uz sevi: viņš var dziedāt, dejot un viņam tas 

padodas  

 

 Kultūrpolitiskā atbildība arī pret saviem radiem, draugiem – viņi 

ir skatītāji  

 



4 baudu 
paradigma  

Psihiskā  

Sociālā  

Ideoloģiskā  

Fiziskā  



Fiziskā bauda 

Fiziskās sajūtas patērējot un esot konkrētā vietā 

Vai jūtos komfortabli?  

Ergonomika. Kur sēdēt? Kā?  

Siltums, aukstums, ūdens ko padzerties – paņemt, nopirkt 

Vai vide līdzdarbojas?  

Kā es tur nokļūstu? Pieejamība. 

 

 

Psihiskā bauda  

Viss kas saistīts ar prātu. Saturs  

Kas patīk vienam, tas  nepatīk citam  

Pamatdoma un pasākuma žanrs  

Jebkurš produkts viegli saprotams, uztverams 

Domāt par papildus informāciju  

Arī piedāvājuma maiņa izsit no līdzsvara un reizēm var zaudēt klientu 

Nevis tikai pasākums, bet viss ap pasākumu 

 

 

 

 



Sociālā bauda  

Ļoti svarīga  

Var spēlēties ap to. Attiecības. Ģimene. Draugi 

Patīk mākslinieks 

Lielāks akcents uz tiem, kam nepatīk mākslinieks 

Tendēt uz tiem, kas meklē izklaidi, bet nezin ko izvēlēties 

Pozitīvā pieredze  

Sociālekonomiskais statuss( abonoments, ID)  

Regulārais klients  

Būt pirmizrādē  

 

Ideoloģiskā bauda  

Saistīta ar vērtībām 

Piederīgs konkrētai videi ( Positivus, Kalnciema kvartāls) 

Perfekts produkts 

Klienta uzticēšanās    

 

 

 



Kultūras norise 

Dramaturģiski veidots notikums, kurš pauž organizētāja, rīkotāja mērķus un 

vēstījumu un iedarbojas uz izraudzīto mērķauditoriju 

 

Bez kultūrpolitikas mērķiem ir arī iekšējie, subjektīvie mērķi:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Arī vietas ietekme uz apmeklētāju. Ārējā forma.  

 
Un katram atšķirīgs piegājiens  

 

Piesaistīt  Pelnīt  



Kultūras norišu vadība  

Nosaka mērķus un kulminācijas punktus 

 

 

Ja Tev nav mērķa, tad agri vai vēlu nāksies īstenot cita mērķus (publika 

ievirza pa savam) 

 

DRAMATURĢIJAI JĀBŪT MAINĪGAI!!! 

Tik inovatīvi cik iespējams, tik tradicionāli cik nepieciešams.  

 

 

AR PRĀTU UN SIRDI!  

30% fakti, 70 % emocijas  

 

 



Cēsu 800-gades svinības 



 
 
 
Programmas  īstenošanai   formulēti trīs galvenie  virzieni 

 

Pasākuma norišu vietu un vietu, kuras vēlēsies apmeklēt viesi 

sakārtošana 

 

Identitāte, atpazīstamība, informācijas pieejamība 

 

Kultūras, izglītības un sporta pasākumi .  

 



Cēsīm 800                          

Īpaši svētki mūsdienīgā,  

      tūristu iecienītā pilsētā 

          ar 800 gadu senu vēsturi 

             un  unikālu kultūrvēsturisko 

                                    mantojumu   

 

Moto “ Tiksimies Cēsīs ”  

 

Cēsnieku un viesu, paaudžu un tautību, 

      tradīciju un jaunrades satikšanās  

 



Cēsis svin  



Siguldas  800-gades svinības 



 Siguldai 800 

Pasākumu un projektu kopums ar mērķi veicināt Siguldas 

novada attīstību,  veidot sakoptu vidi un daudzināt 

Siguldas tēlu gan Latvijā,  gan pasaulē, uzsverot 

Siguldas kā tūristu iecienītas,  iedvesmojošas un 

gleznainas pilsētas tēlu  

 

Veidojot svētkus Siguldā  

    vispirms tika meklēts atskaites punkts  uz ko balstīt  
svētku programmu 

 

Sigulda ir  pilsēta, kas atrodas skaistā vietā un to vajag  

izcelt, parādot dzīvi, kas saistīta ar šo laiku, ar 

cilvēkiem, kas veidojuši šo vietu  



Radoša komunikācija   



 Sigulda svin 



RĪGA 2014.GADĀ - 

EIROPAS KULTŪRAS GALVASPILSĒTA UN 

SIGULDA – VIENĪGAIS OFICIĀLAIS PARTNERIS 



 

Galvenais izaicinājums dalībai 

 

 

 

 Ilgtspējīga  kultūras nozares  attīstība 

 

 Iedzīvotāju  aktīva līdzdalība 

 

  Sociāli kvalitatīva dzīves un darba vide 

 

 Savu interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana   



Izaicinājumi 

 

Paplašināt kultūras pieejamības robežas un iniciēt jaunu pilsoniskās 

saskarsmes formu rašanos, lai sasniegtu jaunas auditorijas , iesaistītu 

esošās un nodrošinātu to līdzdalību kultūras procesos, jaunā kvalitātē 

aktivizējot saziņu kultūras interešu grupās 

 

Veidot jaunu izpratni par kultūru, saprotot to plašāk par konkrētu kultūras 

nozaru attīstību , paplašinot robežas un parādot kultūras un radošuma 

klātbūtnes efektivitāti ikvienā jomā kā spēju radīt pievienoto vērtību un 

veidot pozitīvu ietekmi uz cilvēkiem, ekonomiku, dažādiem  novada un 

sabiedrības attīstības aspektiem , cilvēci kopumā.  

 

Veidot vienotu diskusiju interešu grupās nozaru, teritoriālo, sociālo, 

kompetences barjeru pārvarēšanai un uzdevumu kopīgai risināšanai, 

kopējas atbildības un rīcības platformas veidošanai lokālā un  reģionālā  

sadarbības līmenī, esošo organizāciju ietvaros( uzņēmumu apvienībās, 

pētniecības un ražojošo uzņēmumu klāsteros), kā arī attīstot jaunu 

starpnozaru sadarbības tīklu izveidi.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Infrastruktūras attīstīšana  

 

Visu to personu mobilitāte, kas strādā kultūras 

jomā  

 

 

Mākslas darbu un kultūras un mākslas 

produktu starptautiska aprite  

 

Starpkultūru dialogs  

 



15 PASĀKUMU CIKLS 

2014.GADA JANVĀRIS  – 2015.GADA JANVĀRIS 

 



10 PASĀKUMU NORISES VIETAS SIGULDĀ 



AIZRAUJ MŪZIKĀ 

•XXII STARPTAUTISKIE SIGULDAS OPERMŪZIKAS 

SVĒTKI 

•XI KREMERATA BALTICA FESTIVĀLS 

•MUZIKĀLĀS BROKASTIS 

•V BLŪZA SVĒTKI 

 



•ZIEMAS FESTIVĀLS UN III LATVIJAS ZIEMAS OLIMPIĀDE 

•XXIII LATVIJAS RITEŅBRAUCĒJU VIENĪBAS VELO 

BRAUCIENS 

AIZRAUJ ELPU 



AIZRAUJ SENATNE 

1593. GADA GRĀMATAS «RĪGAS KARALISKĀS 

PILSĒTAS VIDZEMĒ GODĀTĀS RĀTES ATJAUNOTAIS 

SVĒTKU UN TĒRPU NOLIKUMS» faksimilizdevuma 

atvēršana 

 

TURAIDAI 800 

 

 

 

 

 

 

                                                



•DABAS KONCERTZĀLE 

 

•VASARAS SAULGRIEŽI 

 

•IZLAIDUMS BRĪNUMSKAPĪ 

AIZRAUJ KOPĀ 



LAIKMETS AIZRAUJ  

•NATURE. URBAN. FUTURE. 

•ALTERNATĪVAIS FLĪĢELIS 





 

Pasākumu ietekme uz kultūras mantojumu ( 

ZEN)  

 

                              Galvenās tēmas 

 

 

•No „nulles ietekmes” līdz pozitīvām sekām 

 

•Pasākumu un vietējās/reģionālās attīstības stratēģiju sasaiste  

    ( vietu brendings)  

 

•Inovāciju un zināšanu apmaiņa ( pasākums kā iespēja testēt inovatīvas 

idejas) 

  

•Atpazīšana un akreditācija  (tematiskās akreditācijas sistēma ilgtspējīgiem 

pasākumiem un festivāliem, balstīta uz esošo pieredzi labās prakses atpazīšanai 

konkrētās jomās (piem. atkritumu šķirošana, enerģijas patēriņš utt.) 



  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūra kā komunikācijas platforma nulles 

politikas ieviešanā.   



 

 
Siguldas 

Opermūzikas 

svētki  



Pasākumi Vidzemē   

Simjūda 

tirgus   

Bānīša svētki  

Gaisa 

balonu 

svētki  

Izvēlies 

Piebalgu  
Laba Daba 

Cēsu 

mākslas 

festivāls  

Ziemeļlivonijas 

festivāls  

 

Jūras svētki   

Plostnieku 

svētki  



Ekspresaptauja  

Manā pilsētā  

Pilsētas svētki Limbažos, Starptautiskā muzeju nakts, Novada 

Dziesmu un deju svētki, Ziemeļlivonijas festivāls Ainažos, Jūras 

svētki  

 

 

Apmeklēju  

Simjūda tirgus Valmierā, Masku festivāls Salacgrīvā,  Cēsu mākslas 

festivāls, Izvēlies Piebalgu , Šubertiāde jeb mazie Opersvētki 

Ungurmuižā , Priekuļu novada svētki 

 

TOP 3 Vidzemē  

POSITIVUS, Siguldas opermūzikas svētki, Cēsu mākslas festivāls 



Kultūras mantojuma attīstība  











Kāpēc ? Kāpēc? Kāpēc ?  



 

 

 

 

Veiksmi realizēt radošas 

ambīcijas !  


