Seminārs
“Karjeras iespējas mākslas un kultūras nozarē”
2019. gada 22. janvārī no plkst.12.00 -17.00
Daugavpils Universitāte, Parādes iela 1a, 130. auditorija,
Daugavpils

Mērķis: Iepazīstināt izglītības iestāžu karjeras atbalsta speciālistus, skolotājus un
skolēnus ar darba un karjeras izaugsmes iespējām mākslas un kultūras nozarē, sniegt
informāciju par izglītības apguves iespējām Latvijā.
Semināru organizē: Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras
atbalsta departaments, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar Daugavpils
Universitāti.
PROGRAMMA
12.00 – 13.00

Izstāde “Izglītības piedāvājums kultūras nozarē un jomās Latvijā ”

13.00 – 13.10

Semināra atklāšana
VIAA IKAD Karjeras atbalsta nodaļas pārstāvis

13.10 – 13.25

Daugavpils kultūras dzīves aspekti. Kultūras nozares nozīme,
nepieciešamība un iespējas pilsētas kultūrvides veidošanā.
Profesionāla kultūras pasākumu organizēšana pilsētas, reģiona un
valsts līmenī. Izaicinājumi un iespējas
Daugavpils Kultūras pārvaldes vadītājas vietniece Vita Viļevko,
Latviešu kultūras centra vadītājas vietniece Sandra Maskaļova

13.25 – 13.40

Darbs sabiedrisko attiecību un reklāmas jomā
RISEBA Mārketinga un komunikācijas nodaļas vadītāja Sanita Bučiniece

13.40 – 14.00

Augstākā izglītība audiovizuālajā mākslā Latvijā
Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālās Filmu skolas vadītājs Jānis
Putniņš

14.00 – 14.20

Karjeras iespējas audiovizuālās mediju mākslas jomā
RISEBA Audiovizuālās mediju mākslas katedras vadītājs Jānis Holšteins

14.20 – 14.35

Mākslas projektu vadīšana un menedžments – izglītības un darba
iespējas
Daugavpils Universitātes pārstāvis

14.35 – 14.50

Interesantais un aizraujošais profesijā - starpkultūru attiecību
menedžeris
Daugavpils Universitātes profesionālās maģistra studiju programmas
“Starpkultūru attiecības” absolventes Daugavpils Baltkrievu kultūras
centra (BKC) kultūras pasākumu organizatore Irina Apeināne un BKC
vadītājas vietniece Dagnija Litvinovska

14.50 – 15.20

Pārtraukums

15.20 – 15.40

Kultūras menedžments nozares ikdienas realitātē:
- mediju producēšana,
- tehniskā producēšana,
- mūzikas un skatuves mākslas menedžēšana
Latvijas Kultūras koledžas Attīstības un projektu vadības nodaļas vadītāja,
Erasmus+ koordinatore Kristiāna Tumena, LKK Skatuves mākslu nodaļas
vadītājs Kārlis Anitens

15.40 – 16.40

“Radošuma meistarklases” (sarunas ar radošo industriju pārstāvjiem)
Signe Birkova – režisore
Kārlis Anitens- dramaturgs un režisors
Harijs Vucins – grupas “Elpa” menedžeris
Jānis Holšteins – mediju eksperts

16.40 – 17.00

Semināra noslēgums

