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•Kultūras līderība 21.gadsimtā

•21.gs. kultūras līderu īpašības, kompetences

•21.gs. izaicinājums:

- cits skatījums uz resursu ierobežotību

Tēmas



7.Pasaules kultūras samita (2016) atziņas

IFACCA.org

Pirms samita “Krustcelēs? Kultūras līderība 21.gadsimtā” tika veikta
pasaules kultūras organizāciju pārstāvju aptauja.

88% aptaujāto uzskata, ka kultūras līdera loma pēdējo 10 gadu laikā ir 
mainījusies globālo pārmaiņu rezultātā!

World Summit on Arts and Culture - http://2016.artsummit.org/en/

http://2016.artsummit.org/en/


7.Pasaules kultūras samita (2016) atziņas

Pārmaiņu iemesli:

- Plašāka kultūras sektora dalībnieku daudzveidība 

- Mazāk pieejamo resursu, kas liek domāt par inovatīviem finansēšanas 
modeļiem 

- Sociālo mediju uzlikta prasība pēc pastāvīgas redzamības un 
sabiedriskām attiecībām 

Mainījusies izpratne par līderi un tam nepieciešamajām prasmēm un 
kompetencēm

World Summit on Arts and Culture - http://2016.artsummit.org/en/

http://2016.artsummit.org/en/


7.Pasaules kultūras samita (2016) atziņas
• Šodienas kultūras līderus ne tik daudz nosaka viņu amati vadošās 

struktūrās, bet drīzāk spēja definēt vīziju un īstenot pārmaiņas.

Līderim ir vīzija un piemīt spēja to komunicēt. Bieži vien vīzija ir 
unikāla un transformatīva vai izsaka stabilitāti un noteiktību pārmaiņu 
laikos.

• Kultūras līderība – atbildība ne tikai par vietējo sabiedrību, bet arī par 
globālo sabiedrību. Māksla un kultūra sociālo pārmaiņu veikšanai.

• Līderi kā pārmaiņu aģenti – iedvesmojoši, inovatīvi, dinamiski, 
eksperimentāli, iedrošinoši un motivējoši. Ciešā saiknē ar vietējo 
sabiedrību bez pārākuma apziņas. Ar spēju parādīt kultūras lomas 
nozīmi sabiedrībā. 



21.gadsimta kultūras līderis

• Kultūras līderis klausās, uzņemas risku un apsver jaunus sadarbības 
un līdzdalības modeļus. Saprot mākslinieku vajadzības. 

• Respektē un novērtē dažādību. Zina, kā sabalansēt konfliktējošus 
uzskatus un iesaistīt dažādu viedokļu paudējus. 

• Respektē tradīcijas, bet skatās nākotnē.

• Zina, kā strādāt ar cilvēkiem, mudinot īstenot labāko, palīdz attīstīties 
radošām idejām. Empātija. 

• Kultūras līderība var būt dalīta! – ne tikai vienpersonīgi iemiesota. 



Kultūras līderi (Č.Lendrijs)

• Kultūras vadītājiem no vienkāršiem
stratēģiem jāpārtop par vizionāriem. 

Kamēr stratēģi komandē un pieprasa, 
vizionāri aizrauj un ved sev līdz. Viņiem
jāspēj uzburt plašāku ainavu, kurā
organizācijai nākotnē jāiekļaujas. Plašā
ainava neizbēgami iekļauj sevī stāstu –
stāstu, kas atbild par jautājumu uz
identitāti: kas es esmu, no kurienes
nāku, kādai gupai piederu, kas dzīvē
patiess un skaists



Kultūras līderi (Č.Lendrijs)

Kultūras vadītājiem jāsniedz atbildes, kas skar personiskas, sociālas un 
morālas izvēles. Stāstu vajadzētu caurvīt skaidrojumam par to, kādai
jābūt viņa vadītajai institūcijai un kā to panākt.

Kultūras organizācijām jāspēj pievērst sev uzmanība, ja tās grib
sacensties ar stāstiem, ko stāsta iepirkšanās un izklaides centri, 
tematiskie parki vai televīzija.



Darījumu līderis jeb menedžeris/ 
administrators (Dž.Holdens)

-Organizē

-Kontrolē

-Nosaka mērķus

-Nosaka kārtību

-Ievieš paredzamību

-Sasniedz garantētos rezultātus

-Motivē ar materiālām atlīdzībām

Darījumu līderis jeb menedžeris darbojas paredzami, visiem ir skaidri noteikumi 
un uzliktie ierobežojumi, taču šādā organizācijā ir grūti rasties radošiem 
risinājumiem; vadītājs organizācijas darbību sakārto, bet no riskiem izvairās. 
Darbinieki netiek iesaistīti un motivēti radoši izpausties. Labs menedžeris ne 
vienmēr ir labs līderis.



Pārmaiņu līderis (Dž.Holdens)

-Veido vīziju

-Iedvesmo, aizrauj

-Motivē

-Harizmātisks

-Piešķir organizācijai jaunu virzienu

-Rada izmaiņas, uzņemas riskus

-Apbalvo ar organizācijas panākumiem

Pārmaiņu līderis bieži vien ir harizmātiska personība, kas aizraujas ar savām idejām un 
spēj aizraut pārējos, var ieviest jauninājumus un pārmaiņas. Organizācijas darbinieki 
savukārt jūtas atkarīgi no neparedzamiem vadītāja – autoritātes lēmumiem. Viņu 
iespējamais intelektuālais un radošais ieguldījums ne vienmēr tiek pilnvērtīgi izmantots. 



Attiecību līderis (Dž.Holdens)

-Rada kopīgu vīziju

-Iedvesmo

-Motivē

-Komunicē, ir harizmātisks

-Dalās, iedrošina

-Rada uzticību un stabilitāti

-Apbalvo ar kolektīviem panākumiem

Klusā līderība, organizācijas intereses dominē
pār personīgajām.



5 nozīmīgākās kultūras līdera

kompetences/īpašības/prasmes.



Līdera īpašības (Pasaules kultūras samita aptauja)

Spēja komunicēt vīziju 36% Pozitīva attieksme 11%

Sadarbības gars 34% Integritāte 10%

Stratēģiskā domāšana 29% Risku uzņemšanās 10%

Radošums 25% Dažādības izpratne 10%

Zināšanas konkrētajā jomā 24% Pieticība 8%

Ieguldījums mērķa sasniegšanai 15% Ekspertīze 7%

Iedvesmojošs 14% Intuīcija 5%

Autentiskums 13% Pacietība 4%

Empātija 13%

Sapratne par mērķi (purpose) 13%



Līdera īpašības (Dž.Holdens)

Godīgums 89% Atbalstošs 35%

Tālredzīgs 71% Sadarbojas 25%

Iedvesmojošs 69% Uzņēmīgs 25%

Kompetents 68% Noteikts 25%

Inteliģents 48% Rūpējas 22%

Godprātīgs 39% Lojāls 18%

Mērķtiecīgs 36% Ar iztēli 17%

Plaši domājošs 35% Ambiciozs 16%



Ieteikumi kultūras līderiem(Dž.Holdens)
• Domājiet par līderību kā attiecībām! Jums jāuzņemas vadība, bet to 

nevar panākt, ja nav cilvēku, kas seko.

• Dalīta līderība ir efektīvāka - atbildība jādala ar citiem, un katram 
jādod iespēja radoši līdzdarboties.

• Aplieciniet citiem savu vajadzību pēc atbalsta!

• Atzīstiet savas un citu emocijas! Līderība nozīmē būt jūtīgam pret citu 
emocijām, emocijas savukārt sekmē radošas izpausmes.

• Komunicējiet! - nepaturiet pie sevis informāciju un lēmumus.

• Klausieties!

• Domājiet sadarbības tīklu, ne hierarhiju kategorijās!

• Centieties iesaistīt dažādus cilvēkus! Dažādība ir pamatā radošumam 
un novērš līdzīgu domājošo vienpusīgu pieeju.



Līdera pašvērtējums
Jautājumi par sevi:

• Vai es varu tikt galā ar sarežģītiem uzdevumiem?

• Vai es varu mierīgi uzņemt kritiku?

• Vai es varu pieņemt, ka mani vaino kāda pasākuma neizdošanās gadījumā?

• Vai var man uzticēties?

• Kā es tieku galā ar vilšanos?

• Vai es varu savaldīt savu temperamentu?

• Cik punktuāls es esmu?

• Vai esmu godīgs?

• Cik konsekvents es esmu?

• Vai esmu sagatavots argumentēt savu pārliecību?

• Vai varu pārliecināti runāt publikas priekšā?

• Cik labi izsakos rakstiski?



Līdera pašvērtējums

Jautājumi par sevi un citiem:

• Vai man patīk cilvēki?

• Vai man ir svarīgi, lai es patīku cilvēkiem?

• Vai es uztveru citus cilvēkus kā potenciālos partnerus vai kā 
konkurentus?

• Vai es jūtos komfortabli, sakot citiem, ko darīt?

• Vai citi cilvēki var man uzticēties?

• Vai esmu spējīgs kādu atbrīvot no viņa pienākumiem?

• Vai varu nostāties pret citu cilvēku pazemotājiem?



Līdera pašvērtējums
Jautājumi par nākotni:

• Vai esmu gatavs strādāt ilgas un neregulāras stundas?

• Vai saprotu, ka ieguvumi lielākoties nav finansiāli?

• Vai saprotu, ka viens no svarīgākajiem uzdevumiem būs sabalansēt 
personīgo dzīvi ar darbu?

• Vai esmu gatavs uzņemties riskus?

• Vai varu uzņemties atbildību?



Dž.Maksvels – 5 līderības pakāpes

John Maxwell. The 5 levels of Leadership -
http://www.johnmaxwell.com/blog/5-levels-of-leadership

1. Amata 
pozīcija

2. Uzticība
un cieņa

3. 

Labi
rezultāti
organizācijai

4. 
Ieguldījums
citu attīstībā

5. 
Reputācija
sabiedrībā

http://www.johnmaxwell.com/blog/5-levels-of-leadership


Vadītāja prasmju apvienojums (Č.Lendrijs)

Morālajām vadības prasmēm jāpalīdz izdarīt izvēles

Intelektuālajām – atrast oriģinālus risinājumus

Emocionālajām – iedvesmot

Efektīvas vadības pamatā uzdevums – radīt uzticību



Ej pie cilvēkiem. Dzīvo ar tiem. Mācies no tiem. 
Mīli tos. Sāc ar to, ko viņi zina. Būvē uz tā, kas 

viņiem ir. Bet ar labākajiem līderiem, kad darbs 
ir padarīts un uzdevums izpildīts, cilvēki teiks: 

«Mēs esam to paveikuši paši.»

Laodzi, 600 g.p.m.ē



Ja man būtu laiks, nauda, vairāk darbinieki, 
vairāk materiālie resursi… vai tad būtu labāki
rezultāti?

Cits skatījums uz resursu ierobežotības problēmu



Skots Sonenhains - Gudrā izaugsme
Stretching versus chasing, Scott 
Sonenshein

• Eksponenciāla izaugsme, tiekšanās
pēc ārējiem resursiem vs. efektīva, 
resursus taupoša izaugsme

• Grūti būt produktīviem un 
apmierinātiem, ja pastāvīgi sevi
salīdzinām ar citiem – vienmēr
kādam būs vairāk…



Cita pieeja – STRETCHING – skatāmies uz jau esošiem resursiem
un atrodam radošu pieeju to izmantošanai



STRETCHING  – cita veida domāšana, prioritātes un prasmes

• Vai vienkāršais pieņēmums, ka mēs varētu atrisināt savas problēmas, ja 
mums būtu vairāk resursu, ir pareizs?

Resursu pārbagātība var izraisīt resursu neefektīvu izlietošanu.

Vai varbūt varam esošiem resursiem izdomāt jaunu pielietojumu?



STRETCHING mindset / ilgtspējīgs domāšanas veids

1. Psychological ownership – sajūta, ka mums pieder lietas, vietas, procesi, un 
ka mēs varam noteikt, kā tos labāk izmantot

Kad Jūs izjutāt “īpašumtiesības” 
jeb “morālās tiesības” par kādu
publisku vietu, procesu?

Vai Jūs varat izdomāt jaunus
pielietojuma veidus?

Kā Jūs varat iedrošināt citus un 
“piešķirt īpašumtiesības” ?



STRETCHING mindset / ilgtspējīgs domāšanas veids

2. Frugality – taupība jeb gandarījums, ka resursus esam izmantojuši efektīvi

Shop your closet! – vispirms pameklē savā skapī!

Arī pārnestā nozīmē – kādas neizmantotas prasmes mūsu darbiniekiem, draugiem, 
ko varētu izmantot… Neizmantotie resursi?



STRETCHING mindset / ilgtspējīgs domāšanas veids

3. Trash into treasure – resursu otrreizēja izmantošana

Vai varam izmantot citiem nevajadzīgas lietas, kas mums var būt noderīgas?

Arī pārnestā nozīmē – mācīties
izmantot “atbirumus”:

Situāciju izvērtējums no 
ieguvumu puses – ja arī rezultāts
nebija apmierinošs, ko jaunu
procesā iemācījāties, uzzinājāt, 
kas varētu turpmāk noderēt

2 pieejas



STRETCHING mindset / ilgtspējīgs domāšanas veids

4. Embrace constraints – novērtē un svini ierobežojumus, jo tie paver iespējas
radošumam!

Phil Hansen – Embrace the 
shake! –

mākslinieka Fila Hansena
pieredze, kā negatīvu pieredzi un 
ierobežojumus pārvērst
ieguvumā
https://www.ted.com/talks/phil_
hansen_embrace_the_shake

You have to have limits to be 
limitless! – Lai mēs būtu
neierobežoti radīšanā, mums ir
nepieciešami ierobežojumi!

2 pieejas

https://www.ted.com/talks/phil_hansen_embrace_the_shake






STRETCHING mindset / ilgtspējīgs domāšanas veids

4. Embrace constraints – novērtē un svini ierobežojumus, jo tie paver iespējas
radošumam!

Ierobežošanas vingrinājumi - ja Tu pasaki NĒ!...

Laiks – ja risinājuma atrašanai būtu tikai 1 diena, 1 stunda, 5 min…

Nauda – ja budžets risinājuma atrašanai būtu 1000 EUR, 100 EUR, 10 EUR…

Resursi – ja būtu jāatrod risinājums, izmantojot tikai zīmuli, ja Tev būtu tikai
1-2 palīgi, ja Tev nebūtu pieejas internetam…

Spējas – ja būtu jāatrod risinājums aizsietām acīm; valstī, kuras valodu
nesaproti; ar 5gadīga bērna prasmēm un pieeju…



STRETCHING skills / ilgtspējīgai domāšanai nepieciešamās
prasmes

1. Knowing little about a lot – daudzpusīgas zināšanas

Iegūsti jaunas pieredzes, meklējot jaunus skatījumus!

Kā Tavu problēmu varētu atrisināt

- biologs,

- pedagogs,

- aktieris,

- mežizstrādes darbinieks,

- ķirurgs,

- 10gadīgs bērns…



STRETCHING skills / ilgtspējīgai domāšanai nepieciešamās
prasmes

2. Perform better without a 
script – sasniedz labāku
rezultātu bez detalizēta
plāna!

Nepieturies strikti pie 
plāna, atļauj nobīdes plānā, 
paturot prātā mērķi!

Robert Rodriguez Interview: How to Build a Indie 
Filmmaking Empire 

https://indiefilmhustle.com/robert-rodriguez-interview/


STRETCHING skills / ilgtspējīgai domāšanai nepieciešamās
prasmes

3. We are what we expect –
mēs esam tie, ko no mums 
sagaida

Vai mēs varam celt savas
ekspektācijas attiecībā pret
citiem?

Veicināt citus izmantot viņu
neizmantotās iespējas, attīstīt
spējas?



STRETCHING skills / ilgtspējīgai domāšanai nepieciešamās
prasmes

4. Power of unlikely 
combinations – neierasto
kombināciju spēks

Vai varat atrast jaunu
pielietojumu pakalpojumiem, 
lietām, budžetiem, 
dekonstruējot to funkcijas?



STRETCHING / ilgtspējīgs domāšanas veids

1. Morālās īpašumtiesības – sajūta, ka mums pieder lietas, vietas, procesi
un ka mēs varam noteikt, kā tos labāk izmantot

2. Taupība jeb gandarījums, ka resursus esam izmantojuši efektīvi

3. Otrreizēja resursu izmantošana – vai varam izmantot citiem
nevajadzīgas lietas, kas mums varētu būt noderīgas?

4. Ierobežojumi veicina radošumu – novērtē un svini ierobežojumus, jo tie 
paver iespējas radošumam!

IETEIKUMI
1. Rast nelielu ieskatu par daudzām lietām – daudzpusīgas zināšanas
2. Neturēties cieši pie plāna – sasniedz labāku rezultātus bez detalizēta

plāna!
3. Sagaidi no cilvēkiem vairāk – mēs esam tie, ko no mums sagaida
4. Atrodi citus veidus un mēģini savādāk – neierasto kombināciju spēks



Culturelab.com
Facebook.com/CulturelabLV


