
 

 
 

 

Forums “Vai jaunietim vajag kultūru?” 
 

Norises vieta 

Kultūrvieta “Akustika”, 2. stāva zāle 

Tiešsaistē: facebook.com/vsmf.lv 

 

Norises laiks 

Trešdien, 1.martā, plkst. 9:30 – 13:30 

 

Digitālā transformācija ietekmē visas nozares un cilvēku ikdienu, darbu un saziņu. Kultūras, 

mākslas un radošās nozares nav izņēmums, jo līdz ar pārmaiņām ārējā vidē mainās arī cilvēku, īpaši 

jauniešu, vajadzības un paradumi.  

 

Bieži vien rodas priekšstats, ka jaunās paaudzes dzīvo tālos un nesasniedzamos digitālo mediju 

burbuļos, kuros lielāku nozīmi spēlē jaunākais Tik Tok video, nevis atzīta mākslinieka izstāde, kas 

nupat atklāta pilsētas centrālajā muzejā vai bibliotēkā. Vai mūsdienu jaunieti nekas vairs neinteresē? 

Vai kultūras norises zaudē savu aktualitāti? Vai kultūras sektora pārstāvjiem pienācis laiks veidot 

atraktīvu digitālu saturu un sadarboties ar influenceriem, lai sasniegtu jauniešu auditoriju? Vai 

mūsdienu jaunietim vispār vajag kultūru?   

 

Foruma laikā ieskatīsimies paaudžu plaisu jautājumos un caur dažādiem pozitīviem piemēriem 

kopīgiem spēkiem centīsimies atbildēt uz jautājumu, kā sasniegt un uzrunāt mūsdienu jaunieti.   

 

Forumu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ grantus. Forums ir daļa Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, 

nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”, kuras ietvaros tiek īstenots projekts Nr. 

EEZ/2022/2/14  “Valmieras Starptautiskā multimediju festivāla mākslas un izglītības programma 

jauniešiem” 2024. gadā.  

 

Reģistrēšanās dalībai aizpildot pieteikuma formu: https://ej.uz/6ibp 

 

Programma 

Moderators: Pauls Siliņš  

9:00     Dalībnieku reģistrācija 

9.30  Foruma atklāšana  

 

 Valmieras pašvaldības priekšsēdētājs Jānis Baiks  

Valmieras Starptautiskā multimediju festivāla idejas autores un producentes Elizabete 

Palasiosa un Marta Kontiņa  

 

Ievads saskarsmē ar jauniešu auditoriju – paaudzes portretējums un mainīgo paradumu analīze 

 

10.00 – 10.20   Vidzemes Augstskolas pētniece Anna Broka  

10.20 – 10.40    Sociālo mediju aģentūras “New Black” dibinātājs un vadītājs Artūrs Mednis  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/vsmf.lv
https://ej.uz/6ibp


Veiksmes stāsti no Latvijas un Norvēģijas 

 

10.40 – 11.40   Oslo centrālās bibliotēkas “Deichmann” pieredze, Bērnu un jauniešu rokmūzikas 

centra “Stovner Rockefabrikk” pieredzes stāsts, Demokrātiskas un vienlīdzību stiprinošas mūzikas 

sabiedrība “AKKS” pieredzes stāsts 

 

11:40 – 12:00  Māra Žeikare, Latvijas Laikmetīgās mākslas centra Izglītības projektu vadītāja un 

Artūrs Punte, skaņu mākslinieks, par pieredzi projektā "Mākslinieks ir klātesošs" 

 

12.00 – 12.30   Kafijas pauze  

 


