Projekts „Sadarbība kultūras norišu sekmēšanai Latvijas –
Lietuvas pārrobežas reģionos”, LLIII-142
Latvijas - Lietuvas sadarbības programma
Prioritāte /
II Prioritāte - Aktīvu un ilgtspējīgu sabiedrību attīstība
Atbalsta virziens (mazu projektu iespēja)
Projekta
Sadarbība kultūras norišu sekmēšanai Latvijas –Lietuvas
nosaukums
pārrobežas reģionos
Projekta īsais
Culture cooperation
nosaukums
Nozare
Kultūra, kultūrizglītība
Iesniedzējs
Šauļu attīstības aģentūra
Projekta partneri LV – Zemgales plānošanas reģions
LT – Paņevežu koledžas Rokišķu filiāle
Mērķa grupa

Esošās
problēmas
apraksts

Pamatojums

Vietējās pašvaldības
Kultūras iestāžu darbinieki
Tautas mākslas kolektīvu vadītāji un dalībnieki
Pārrobežas reģionu iedzīvotāji (netiešā)
2009.gadā pēc administratīvi teritoriālās reformas Zemgalē
izveidotas 22 pašvaldības (20 novadi un 2 lielās pilsētas).
Pirms reformas bija 97 vietējās pašvaldības, kas apvienotas 5
rajonos un viena lielā pilsēta. 2009.gada 6.jūnijā notika pirmās
vēlēšanas jaunajās administratīvajās teritorijās.
Rajoni tiek likvidēti 2009.gada beigās savu darbību pārtrauc.
Līdz ar to izveidojusies situācija, kad rajonu kultūras nodaļas,
kas iepriekš rūpējās par kultūras pasākumu organizēšanu, ir
likvidētas un jaunajām pašvaldībām jāuzņemas kultūras
veicināšanas funkcijas nodrošināšana bez pietiekošas
pieredzes un institucionālās sistēmas. Jaunizveidotās
pašvaldības sastopas ar problēmām jaunās pārvaldes
struktūras izveidē samazināta finansējuma apstākļos.
Zemgalē ir 100 kultūras nami un pagastu kultūras darba
organizatori, to paspārnē darbojas tautas mākslas kolektīvi.
Vienlaikus, pilnvērtīgas kultūras dzīves veidošanai reģionā
traucē vienotas koordinācijas sistēmas trūkums.
Lai risinātu esošās problēmas vietējā un reģionālā līmeni ir
nepieciešams organizēt:
- profesionālās pilnveides pasākumi kultūras darbiniekiem,
- pieredzes apmaiņu;
- kopīgi organizēt pasākumus,

kas uzlabos kultūras dzīvi pārrobežu reģionos, līdz ar to
paaugstināsies sociālā un ekonomiskā aktivitāte.
Projekta mērķi
Vispārīgais mērķis
Aktīvas un ilgtspējīgas sabiedrības attīstība tuvinot
kaimiņus kultūras sadarbības jomā Latvijas – Lietuvas
reģionos
Specifiskais mērķis
- Attīstīt sadarbību kultūras un kultūrizglītības jomā starp
pašvaldībām un kultūras iestādēm veidojot kopīgus
pasākumus un gūstot savstarpēju pieredzi
- Paaugstināt kultūras darbinieku kvalifikāciju Latvijas –
Lietuvas pārrobežu reģionos
- Bagātināt kultūras dzīvi Latvijas – Lietuvas pārrobežu
pašvaldībās.
Projektā
plānotās
aktivitātes /
sadalījums pa
komponentēm
(WP)

WP1 Projekta vadība un publicitāte
- Projekta vadības nodrošināšana
- Publicitātes pasākumi (publikācijas presē un TV vai
rādio)
WP2 Kultūrizglītība
- Mācību programmas sagatavošana un lektoru izvēle;
- Kultūras darbinieku profesionālās pilnveides semināri
(par pasākumu režiju un kultūras menedžmentu
pašvaldību kultūras namu darbiniekiem un kultūras
darba organizatoriem)
WP3 Kopīgi kultūras pasākumi
- Tautas mākslas festivālu organizēšana Latvijā un
Lietuvā (Koktēlniecības plenērā Salduve pilskalnā
Lietuvā, un tautas mākslas festiāls Zemgalē „Tautu vārti
vaļā vērti”);
- Repertuāra izvēle un programmas sagatavošana;
- Kolektīvu atlase;
- Jauna repertuāra apguve kolektiviem;
- Sadraudzības koncerti;
- Kopīgas mārketinga aktivitātes;
- CD ieraksts, ar Zemgales un Ziemelļietuvas dziesmām
par maizes tēmu, DVD izrādes ieraksts).

Projekta rezultāti

-

Apmācīti 351 kultūras darbinieki;
Sagatavotas 9 preses relīzes un sagatavota informācija
interneta mājas lapā www.zemgale.lv
Noorganizēti 2 starptautiski tautas mākslas festivāli
Zemgalē un Šauļos);
Noorganizēti 3 kultūras sadraudzības pasākumi –
koncerti;
papildināts repertuārs 5 koriem un 5 deju kolektīviem
ņemot vērā senās Baltu tradīcijas un pārrobežu
sadarbību;
Uzlabojusies kultūras apmaiņa 25 tautas kolektīviem;
Ierakstīts 1 DVD ar amatierteātra izrādi un izformāciju

Īstenošanas laiks
Budžets

par Zemgales amatierteātriem;
Ierakstīts 1 DC ar Zemgalei un Ziemeļlietuvai
raksturīgām folkloras dziesmām „Maize ir kā pasaule”
Ierakstīti un paŗraidīti 2 sižeti radio
Noorganizēta kultūras konference 100 dalībnieki

03.01.2011.-29.06.2013. (30 mēneši)
Zemgales plānošanas reģiona aktivitāšu izmaksas:
kopā 84 450 EUR;
Kopējās projekta izmaksas 225 418,28 EUR;

