UNESCO nedēļa Latvijā 2015
12.–18. oktobrī jau piekto reizi Latvijā norit
UNESCO nedēļa, lai atzīmētu mūsu valsts
pievienošanos pasaules lielākajai izglītības,
zinātnes un kultūras organizācijai
UNESCO, kam šogad aprit 70. gadadiena.
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
(LNK) šajā gadā aicina stiprināt gan
individuālu cilvēku, gan institūciju
savstarpēju
sadarbību
Latvijas
vērtību stiprināšanā un vietējā
mantojuma izcelšanā, uzsverot, ka
mantojuma kopšana un saglabāšana
nākamajām paaudzēm ir viens no pamatbalstiem
sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai. UNESCO ideju īstenošana Latvijā nebūtu iedomājama bez UNESCO
LNK sadarbības partneru – skolu, bibliotēku, muzeju un citu organizāciju ieguldījuma vērtību saglabāšanā
un popularizēšanā. Tāpēc aicinām iesaistīties vai apmeklēt kādu no daudzajiem pasākumiem visā Latvijā!

Alojas novads

14. oktobrī Alojas pilsētas bibliotēka un Alojas muzejs rīkos atmiņu stāstu pēcpusdienu „Sens, tik sens ir tas stāsts”.
Pasākuma mērķis ir izzināt Alojas un tās apkārtnes vēsturi caur atmiņu stāstiem. Pasākuma dalībnieki tiks aicināti dalīties
atmiņās un stāstīt par tādām tēmām kā „Ko stāsta senā fotogrāfija?” (cilvēku, notikumu, vietas un laika atpazīšana) un „Es
dzīvoju un strādāju Alojā” (alojiešu atmiņu stāsti). Būs iespēja redzēt arī „Dzīvi uz kino lentes” – divus kinostāstus no
Alojas muzeja krājumiem – „Simts gadi pēc Ausekļa” un „Limbažiem 750”. Uz atmiņu stāstu pēcpusdienu aicināti gan
Alojas vecākās paaudzes iedzīvotāji, gan jaunieši, lai caur šiem vietējās vēstures izzināšanas stāstiem vecākā paaudze
jaunajiem tālāk nodotu vietējo kultūras mantojumu.
Pasākuma norises vieta: Alojas pilsētas bibliotēka.
Kontaktpersona: Sarmīte Frīdenfelde.
16. oktobrī Alojas pilsētas bibliotēka rīkos teatralizētu lasījumu pēc Raiņa lugas „Rīgas ragana” motīviem. 2015. gads ir
dzejnieku un literātu Raiņa un Aspazijas 150.gadadienas jubilejas gads. Tāpēc, lai izceltu, saglabātu un nākamajām
paaudzēm nodotu un skaidrotu abu pasaules mēroga radošo personību atstāto kultūrvēsturisko mantojumu, radošā
biedrība „Slepenie aģenti” Alojas Ausekļa vidusskolas 8.-12. klašu skolēnus aicina iesaistīties teatralizētā lasījumā,
kas notiks vēsturiskos kostīmos pēc Raiņa lugas „Rīgas ragana” motīviem.
Pasākuma norises vieta: Alojas Ausekļa vidusskola.
Kontaktpersona: Sarmīte Frīdenfelde.
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Baltinavas novads
14. oktobrī Baltinavas vidusskola sadarbībā ar Baltinavas Romas katoļu baznīcu, Baltinavas novada bibliotēku,
Baltinavas novada muzeju un Briežuciema pamatskolu rīkos pasākumu „Iepazīsti Baltinavas Romas katoļu baznīcu!”
Baznīca ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, kas atrodas Baltinavā. Pasākuma mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar
Baltinavas Romas katoļu baznīcas senajiem sakrālajiem mākslas darbiem, kas tapuši 17. un 18. gadsimtā, kā arī diskutēt
par to lomu un nozīmīgumu, saglabāšanas nepieciešamību un prezentēšanas iespējām. Pasākumā aicināti piedalīties arī
citi interesenti!
Pasākuma norises vieta: Baltinavas novada muzejs un Baltinavas Romas katoļu baznīca.
Kontaktpersona: Iveta Gabrāne, Antra Keiša.

Balvu novads

13. oktobrī plkst. 14.00 Balvu novada Briežuciema tautas nams rīkos meistardarbnīcu „Aušanas tradīciju apzināšana”.
Briežuciema aušanas darbnīcā aicināti visi interesenti, īpaši bērni un jaunieši, lai izzinātu senās aušanas prasmes, kas
novadā saglabātas no paaudzes paaudzē, un pieredzējušo audēju vadībā apgūtu jaunas iemaņas aušanas tehnikā.
Pasākuma norises vieta: Balvu novada Briežuciema pagasta Briežuciema aušanas darbnīca.
Kontaktpersona: Zita Mežale.
16. oktobrī sabiedriskā labuma organizācija „Tilžas rūķīši” sadarbībā ar Tilžas vidusskolas bibliotēku rīkos izzinošu
pasākumu par Tilžas evaņģēliski luterisko baznīcu, kura 2015. gada oktobrī svin savu 85. gadadienu. Pasākuma mērķis ir
apzināt kultūrvēsturisko mantojumu Tilžas pagastā un iepazīstināt Tilžas vidusskolas 6. klases audzēkņus ar Tilžas
evaņģēliski luteriskās baznīcas vēsturi un darbību. SLO „Tilžas rūķīši” dalībnieces – Tilžas evaņģēliski luteriskās baznīcas
draudzes locekles – dalīsies atmiņās un stāstos par īstenotajiem pasākumiem un aktivitātēm Tilžas draudzē, lai skolēnus
iepazīstinātu ar kultūrvēsturisko mantojumu Tilžas pagastā, kurā ir 4 konfesiju baznīcas, aicinot saglabāt arī pagasta
sakrālo vēsturi.
Pasākuma norises vieta: Tilžas vidusskolas bibliotēka.
Kontaktpersona: Astrīda Krainā (+371 26375017).

Brocēnu novads
UNESCO nedēļa Brocēnu vidusskolā tiks veltīta Brocēnu novada vērtību sarakstam.
13. oktobrī Brocēnu vidusskolā notiks audzināšanas stundas, kurās skolēnus aicinās izveidot vietējo vērtību sarakstu.
Pirms iniciatīvas, skolā fotoizstādē būs iespēja apskatīt starptautiski atzītos un nacionāli novērtētos valsts dārgumus un
vērtības. 14. oktobrī visa novada skolas skolēni skatīsies filmu „Ar domu par labāku pasauli”. UNESCO nedēļā turpināsies
arī ir Brocēnu novada apstiprināts projekts „Pēti! Apzini! Stāsti!”. Tā ietvaros Brocēnu vidusskolas skolēni apmeklēja un
fotografēja dažādas vietas novadā (Ozola saliņu, pilskalnu, Baltezeru) un sakopa apkārtni. Projekta ietvaros tiks veidota
fotoizstāde un informācija tiks apkopota avīzē, kurā būs lasāmi nostāsti un intervijas par minētajām vietām, kā arī
skatāmas fotogrāfijas. UNESCO nedēļā plānota arī aktivitāte „Vēstules uz bērza tāss – toreiz un tagad”. Tās ietvaros
skolēni lasīs „Vēstules uz bērza tāss” un vēlāk arī rakstīs vēstules cits citam ar roku uz vēstuļpapīra, veidos arī savu
izstādi par vēstulēm uz bērza tāsīm.
Norises vieta: Brocēnu vidusskola, Brocēni.
Kontaktpersonas: Mairita Neilande un Laura Miķelsone.
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Carnikavas novads
13. oktobrī Carnikavas Novadpētniecības centrs (CNC) sadarbībā ar Carnikavas pamatskolu rīko pasākumu „Nēģis –
Carnikavas simbols un labklājības avots”. Pasākums paredzēts Carnikavas pamatskolas 7. klašu skolēniem, lai
padziļinātu viņu izpratni par nēģu dzīves ciklu, zvejas metodēm pirms 100 gadiem un tagad, kā arī nepieciešamību
aizsargāt un pavairot šo unikālo seno ūdens iemītnieku. Izglītojošajā pasākumā piedalīsies SIA “Leste” zvejnieks un
zinātniskā institūta BIOR pārstāvis.
Pasākuma norises vieta: Carnikavas Novadpētniecības centrs (Jomas iela 7, Carnikava).
Kontaktpersona: Maija Sarkane, CNC vadītāja.
19. oktobrī Tautas nams „Ozolaine” sadarbībā ar Carnikavas Novadpētniecības centru rīko pasākumu „Dievaines”.
Pasākums būs kā senču piemiņas daudzinājums, lai stiprinātu dzimtu saknes un spēku caur atmiņām un nostāstiem,
pieminēšanu un godināšanu. Pasākumā plānota arī vakarēšana, kurā uzstāsies Ādažu kultūras centra tradīciju kopa
“Ābols” un Carnikavas folkloras kopa “Cēlāji”.
Pasākuma norises vieta: Carnikavas Novadpētniecības centrs (Jomas iela 7, Carnikava).
Kontaktpersona: Alīse Vorobeja, TN “Ozolaine” vadītāja

Cēsu novads
12. oktobrī Cēsu Pilsētas vidusskola rīkos pasākumu „Pie mums Latvijā rudens un … Dzejas dienas”. Kultūras
biedrība “Harmonija” ar savu darbību, izdodot Cēsu novada literātu dzejas grāmatas un kopkrājumus, aicina rūpēties un
būt nomodā par Latviju. Katram latvietim jādara viss iespējamais, lai mūsu tauta būtu vienotāka. Jāizjūt atbildība ne tikai
par mūsu fiziski izmirstošo tautu, bet jānosargā sava valoda, kultūra. Jauniešiem ir iespēja Dzejas mēnesī iepazīties ar jau
zināmu novada autoru dzeju – Valdi Atālu, Ilgu Bērzu, Agru Dagi, Evu Dortāni, Adīnu Ķirškalni – un arī ar savu vienaudžu
radošo devumu, jo krājumos ir publicēti gan profesionālu literātu, gan amatieru dzejoļi, gan skolu jauniešu pirmie
mēģinājumi. Pasākumu vadīs Anita Janelsiņa.
Pasākuma norises vieta: Cēsu Pilsētas vidusskola.
Kontaktpersona: Ineta Lāce-Sējāne.
13. oktobrī Cēsu Pilsētas vidusskolā rīkos aktivitāti „Intelektuālais kazino”. Tās mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar
Latvijas kultūras vēsturi. Skolēni spēlēs izveidotu spēli „Vai tu pazīsti Latviju?”. Tās laikā tiek uzdoti jautājumi par Latviju
un dažādiem faktiem.
Pasākuma norises vieta: Cēsu Pilsētas vidusskola.
Kontaktpersona: Ineta Lāce-Sējāne.
14. oktobrī Cēsu Pilsētas vidusskola rīkos pasākumu „Laime”. Pasākumā tiks runāts par laimi, par to, ka visi cilvēki ir
vienādi, jo visi vēlas būt Laimīgi. Tomēr cilvēki ir arī atšķirīgi, jo daži gaida Laimi pašu atnākam, bet citi domā, kā Laimei
pietuvoties ar savām apzinātām darbībām. Ņemot vērā dažādos cilvēku tipus, pasākuma dalībnieki centīsies atbildēt uz
jautājumiem „Kā kļūt laimīgam?”, „Kā apzināties savu piederību?”.
Pasākuma norises vieta: Cēsu Pilsētas vidusskola.
Kontaktpersona: Ineta Lāce-Sējāne.
No 12. līdz 16. oktobrim UNESCO nedēļās ietvaros Latvenergo koncerna Enerģētikas muzejs AS „Sadales tīkls”
Ziemeļu reģiona Cēsu nodaļas administratīvajā ēkā aicina īpaši cēsiniekus un ikvienu interesentu izzināt E. Krauca
fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcijas “Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita 1936.–1940.” 700 attēlu izlasi ceļojošā
izstādē „Ķeguma HES - Latvijas enerģētikas lepnums”. Izstāde apskatāma darba dienās no plkst. 8.00 -16.00.
Izstādes vieta: AS “Sadales tīkls” Ziemeļu reģiona Cēsu nodaļa Saules iela 2, Cēsis.
Kontaktpersonas: Helēna Blumberga (+371 29150614) un Ginta Zālīte (+371 27897835).
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Daugavpils pilsēta
16. oktobrī Daugavpils Vienības pamatskolā notiks nodarbība „Senču gudrība latviešu tautas pasakās”. Tās laikā
skolēni iepazīsies ar vērtībām vairākās latviešu tautas pasakās, apmeklēs arī skolas bibliotēkā izveidoto grāmatu izstādi
„Latviešu tautas pasakas – kultūras mantojuma sastāvdaļa”. Nodarbībā piedalīsies 5. klases skolēni, bet UNESCO
nedēļas laikā iespēja aplūkot grāmatu izstādi būs visiem skolēniem.
Nodarbības norises vieta: Daugavpils Vienības pamatskolas bibliotēka.
Kontaktpersona: Jeļena Celma.
16. oktobrī Daugavpils Vienības pamatskola rīkos radošu darbnīcu 2.a klases skolēniem „Latgales keramika – mūsu
novada kultūras mantojums”, kas norisināsies Daugavpils Māla mākslas centrā. 2.a klases skolēni iepazīsies ar
Latgales māla veidošanas tradīcijām, aplūkos skaistos traukus, keramikas figūras, kā arī paši radošajā darbnīcā Latgales
keramiķu vadībā strādās ar mālu. Pēc nodarbības skolēnu veidotās figūras un trauki tiks apdedzināti krāsnī. Bērni vēlāk
varēs saņemt savus veidojumus un priecāties par savu radošo darbu.
Nodarbības norises vieta: Daugavpils Māla mākslas centrs.
Kontaktpersona: Inna Bicāne.
17. oktobrī Daugavpils Vienības pamatskolā skolēniem tiks rīkota viktorīna par vērtībām un tēliem latviešu tautas
folklorā. Aktivitātē piedalīsies sākumskolas skolēni, kuri apgūst fakultatīvās nodarbības par latviešu tautas tradīcijām un
latvisko dzīvesziņu. Bērniem būs iespēja paust savas zināšanas par folkloru, radoši darboties un iet rotaļās.
Aktivitātes norises vieta: Daugavpils Vienības pamatskolā.
Kontaktpersonas: Eleonora Smirnova, Iveta Lukaševiča.
21. oktobrī UNESCO nedēļas tēmas ietvaros Daugavpils Vienības pamatskola organizēs pasākumu „Dainu skapis –
pasaules kultūras mantojuma sastāvdaļa”. Aktivitātē piedalīsies 7. klašu skolēni. Skolēni iepazīsies ar Dainu skapi, tā
tapšanas vēsturi un nozīmi latviešu tautas dziesmu sistematizēšanā un saglabāšanā. Skolēni veiks arī interaktīvus
uzdevumus par latviešu tautasdziesmām.
Aktivitātes norises vieta: Daugavpils pilsētas bērnu bibliotēka „Zīlīte”.
Kontaktpersona: Inese Geiba.
22. un 23. oktobrī UNESCO nedēļas tēmas ietvaros Daugavpils Vienības pamatskolas skolēniem notiks nodarbības,
kurās 3. klašu skolēni ceļos pa tautas dziesmu taku „Ar lepnumu dziesmu kamolīti ritinu”.
Aktivitātes norises vieta: Daugavpils pilsētas bērnu bibliotēka „Zīlīte”.
Kontaktpersonas: Eleonora Smirnova, Iveta Lukaševiča.
No 12. līdz 16. oktobrim Daugavpils 7. pirmsskolas izglītības iestāde UNESCO nedēļas ietvaros aktualizēs tēmu
„Dainu skapis. Krišjānim Baronam – 180.” 12. oktobrī plānota prezentācija „Dainu skapis. Krišjānim Baronam – 180.”, kas
tiks papildināta ar latviešu tautasdziesmu izpildījumu un latviešu tautas rotaļām ar tautasdziesmu vārdiem. No 13. līdz 15.
oktobrim plānota latviešu tautasdziesmu vizuāli mākslinieciskā atainošana. Savukārt 16. oktobrī bērni veidos paši savu
Dainu skapi (bērnu darbu izstāde), kas tiks papildināta ar vecāku un bērnu latviešu tautasdziesmu skaitīšanu un latviešu
tautas rotaļām ar latviešu tautasdziesmu vārdiem.
Norises vieta: Daugavpils 7. pirmsskolas izglītības iestāde.
Kontaktpersona: Mudīte Ozola (+371 65448206).
14. oktobrī Daugavpils pilsētas 2.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde rīkos izglītojošu aktivitāti „Izzinot Latgales
plašumus”. Izglītojamie dosies ekskursijā uz Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, apmeklēs ekspozīciju
„Daugavpils novada kultūrvēsture”, kurā interaktīvā veidā mēģinās izpētīt un atpazīt viņiem zināmo Daugavpils novadu
dažādos laika periodos sākot ar 9.g.t.p.m.ē līdz mūsdienām.
Pasākuma norises vieta: Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejs.
Kontaktpersona: Zane Isajeva.
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No 12. līdz 16. oktobrim Daugavpils pilsētas 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde rīkos pasākumu „Dinaburgas
cietoksnis”. Daugavpils pilsētas 4.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē UNESCO nedēļas laikā plānotas izzinošas
aktivitātes un pasākumi, kas iepazīstinās bērnus ar Daugavpils pilsētas kultūrvēsturisko vietu – Dinaburgas cietoksni.
Plānotas radošas darbnīcas bērniem „Burvju cietoksnis”, radošo darbu izstādes „Dinaburgas cietoksnis”, bērnu tematiskās
pēcpusdienas „Dinaburga”. Bērniem tiks lasīta Alekseja Guzika grāmata „Dinaburgas cietokšņa pasakas”.
Aktivitāšu norises vietas: Daugavpils pilsētas 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils.
Kontaktpersona: Lilita Pudāne (+371 29504223).
No 12. līdz 18. oktobrim Daugavpils pilsētas 9.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde rīkos aktivitāti „Daugavpilstoreiz un tagad”. UNESCO nedēļas ietvaros bērni tiks iepazīstināti ar Daugavpils pilsētas vēsturi un to, kāda pilsēta ir
mūsdienās. Tiks organizētas tematiskās nodarbības, pēcpusdienas, pārrunas, izstādes un foto galerijas. Pasākumā tiks
iesaistīti bērnu vecāki un vietējās organizācijas.
Aktivitāšu norises vietas: Daugavpils.
Kontaktpersona: Anita Laurena.
No 12. līdz 18. oktobrim Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestāde aicinās 6-7 gadus vecus bērnus
iesaistīsies akcijā „Es pie Daugavas”. 15. oktobrī Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā ekspozīcijā
„Daugavpils novada daba” bērni iepazīs novadam raksturīgākos floras un faunas pārstāvjus Daugavas ielejā, iepazīsies ar
dažādiem dabas „retumiem”, atklās daudzus dabas noslēpumus un iegūs jaunas zināšanas par Latvijas dabu. UNESCO
nedēļas laikā bērni kopā ar vecākiem iepazīs Daugavu un tās krastus dažādās vietās Daugavpils novadā.
Aktivitāšu norises vietas: Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, Daugavas loki, Daugavpils novads.
Kontaktpersona: Inese Kapteine (+371 26533231, inese.kapteine@inbox.lv)

14. oktobrī plkst.13.00 Daugavpils 16. vidusskola un Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”
atklās izstādi, īstenojot iniciatīvu „ATRODI -> UZZINI -> ATTĒLO -> UZZINI -> ATRODI”. UNESCO nedēļā mākslas skolas
audzēkņi zīmēs dažādas Daugavpils vēsturiskās celtnes un veidos izstādi no 40 darbiem. Izstādes atklāšanā Daugavpils
16. vidusskolas skolēni stāstīs klātesošajiem par 5 – 10 attēlotajām ēkām, skaidros to kultūrvēsturisko nozīmi, atklās
personīgo attieksmi, asociācijas un emocijas.
Pasākuma norises vieta: Daugavpils 16. vidusskola.
Kontaktpersona: Regīna Urbanoviča, Ieva Reitāle (+371 20217462).

Grobiņas novads
No 12. līdz 18. oktobrim Grobiņas novada dome rīkos pasākumu „UNESCO nedēļa Grobiņas sākumskolā un
Grobiņas ģimnāzijā”. Nedēļas ietvaros 1.–4. klašu audzēkņiem būs iespēja apmeklēt Grobiņas bibliotēku, kur vairāk
var uzzināt par pašu Grobiņas pilsētu. 13. oktobrī pie 5., 10. un 11. klašu audzēkņiem viesosies UNESCO LNK Kultūras
sektora vadītāja Ieva Švarca, lai pastāstītu par UNESCO darbības mērķiem un vīziju. 14. oktobrī pie 6. klašu audzēkņiem
viesosies Liepājas muzeja muzejpedagogi ar nodarbībām par arheoloģiju.
Aktivitāšu norises vietas: Grobiņas sākumskola, Grobiņas ģimnāzija, Grobiņas bibliotēka, Grobiņa.
Kontaktpersona: Ilze Kārkliņa (ilze@grobinasnovads.lv, +371 26486189).
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Gulbenes novads
13. oktobrī Druvienas pamatskola organizēs radošo dienu „Ceļā no Miķeļiem uz Mārtiņiem”. Radošās dienas ietvaros
vietējiem iedzīvotājiem notiks koncerts, kurā folkloras pulciņa dalībnieki ar pašdarinātiem mūzikas instrumentiem (koklēm,
ritma instrumentiem u.c.) spēlēs un dziedās Druvienā un Vidzemē pierakstītas tautas dziesmas, kā arī mācīs latviešu
tautas rotaļas. Tiks organizētas arī radošās mācību stundas, kurās skolēni mācīsies gatavot sadzīves priekšmetus no
otrreizējās pārstrādes materiāliem, rotās tos ar latvju ornamentālajām zīmēm. Notiks arī radošās amatniecības darbnīcas
skolēniem, jauniešiem, pieaugušajiem – klūdziņu pīšana, kokapstrāde, aušana, ziepju izgatavošana, mandalu aušana.
Radošos darbus vēlāk varēs apskatīt skolā.
Aktivitāšu norises vietas: Druvienas pamatskola.
Kontaktpersona: Jolanta Zirne.
13. oktobrī plkst. 13:00 Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs sadarbībā ar Druvienas veco skolu muzeju,
Druvienas pagasta pārvaldi, Druvienas pamatskolu un Druvienas kultūras namu organizēs pasākumu “Meklējiet
rakstos!” Meklējiet Druvienā...”, kura laikā Druvienas vecajā skolā – muzejā atkal pēc pusgadsimta varēs apskatīt Jāņa
Misiņa darba kabinetu. Pasākuma laikā būs iespēja dzirdēt Inetas Mačas stāstījumu par novadnieka, mākslinieka Jūlija
Straumes rakstiem sietspiedes tehnikā. Interesenti tiks aicināti doties ekskursijā pa muzeju un klausīties Ligitas
Zvaigznekalnes stāstījumu par Jāni Misiņu.
Pasākuma norises vieta: Druvienas vecā skola – muzejs.
Kontaktpersona: Ligita Zvaigznekalne.

13. oktobrī plkst.15.00 Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma
centrs” rīkos semināru – diskusiju „Kultūrvēsturiskais mantojums Gulbenes novadā”. Seminārā būs iespēja dzirdēt Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas valsts inspektores Sarmītes Dundures priekšlasījumu „Kultūrvēsturiskais
mantojums Gulbenes novadā”, kā arī K. Valdemāra pamatskolas direktores Ērikas Ivanovas priekšlasījumu „K.Valdemāra
pamatskola - vēstures izziņas avots”.
Pasākuma norises vieta: K. Valdemāra pamatskola, Beļavas pagasts, Gulbenes novads.
Kontaktpersona: Iveta Kovtuņenko (+371 29131404).

Iecavas novads

16. oktobrī Edvarta Virzas Iecavas bibliotēka un biedrība „RaDam” organizē izstādes „Krāsu priekā caurvīts mūžs”
atklāšanu. Izstādē būs apskatāmi novadnieka Kārļa Jakaiša (1904.-1967.) izsūtījumā Sibīrijā uz koka kastīšu sāniem un
kartona vākiem tapušie darbi. Izstādes atklāšanā piedalīsies Kārļa Jakaiša meita Daina Rudzīte, kas dalīsies atmiņās par
savu tēvu un dzimtas saknēm.
Pasākuma norises vieta: Edvarta Virzas Iecavas bibliotēka.
Kontaktpersona: Anda Rācenāja.
14. oktobrī Iecavas novada Bērnu bibliotēka rīkos Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas Letonika projekta „Zudusī
Latvija” prezentāciju. Prezentāciju un stāstījumu sagatavoja Bauskas Centrālās bibliotēkas galvenā bibliogrāfe Laimdota
Ozoliņa. Pasākumā piedalīsies Iecavas internātpamatskolas 6. klašu skolēni un vēstures skolotāja Sanita Kozlova.
Izglītojošā pasākuma mērķis ir veicināt Iecavas vēstures un kultūras mantojuma izzināšanu.
Pasākuma norises vieta: Iecavas novada Bērnu bibliotēka.
Kontaktpersona: Ludmila Šteinberga.
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15. oktobrī Iecavas novada Zorģu bibliotēka rīkos atmiņu stāstu vakaru kopā ar televīzijas raidījuma „Savai zemītei”
ilggadējo vadītāju Dainu Bruņinieci. Uz pasākumu aicināts ikviens interesents, lai kopā ar Dainu Bruņinieci attītu „atmiņu
spoli”.
Pasākuma norises vieta: Iecavas novada Zorģu bibliotēka.
Kontaktpersona: Aina Ezergaile (+371 63946735).

Jēkabpils novads
No 12.–15. oktobrim Jēkabpils pilsētas bibliotēka skolēniem organizēs interaktīvu stundu „Pilsētas kultūrvēsturiskais
mantojums MAN un TEV”. Stundas pamatskolas vecākajām klasēm par vietējās vēstures izzināšanas tēmu tiek rīkotas ar
mērķi vairot zināšanas par vietējo kultūras mantojumu caur novadpētniecību. Stundas laikā tiks demonstrēta prezentācija
ar vēsturiskām bildēm un būs klausāms stāstījums par Jēkabpils cilvēkiem, vietām, notikumiem. Interaktīvās stundas laikā
būs arī konkursi un praktiski uzdevumi. UNESCO nedēļā šādas interaktīvas stundas plānotas Jēkabpils vakara
vidusskolā, Jēkabpils 3. vidusskolā un Jēkabpils pamatskolā.
Stundu norises vieta: Jēkabpils pilsētas mācību iestādes.
Kontaktpersona: Renāte Lenša (+371 65237392).
No 12.–16. oktobrim Jēkabpils pilsētas bibliotēka sadarbībā ar biedrību „Jēkabpils mantojums” skolēniem rīkos
stundas „Jēkabpils mantojums laiku lokos”. Stundās skolēniem būs iesēja skatīt prezentāciju ar vēsturiskām kartēm,
bildēm un klausīties stāstījumu par to, kā cauri laiku lokiem veidojusies Jēkabpils pilsēta. UNESCO nedēļā stunda
„Jēkabpils mantojums laiku lokos” notiks Jēkabpils Agrobiznesa koledžā, Jēkabpils vakara vidusskolā, Jēkabpils 3.
vidusskolā, Jēkabpils 2. vidusskolā un Jēkabpils Valsts ģimnāzijā.
Stundu norises vieta: Jēkabpils pilsētas mācību iestādes.
Kontaktpersona: Renāte Lenša (+371 65237392).
15. un 16. oktobrī Ābeļu pamatskola rīkos folkloras ekspedīciju un sarunu pēcpusdienu ar Ābeļu pagasta vēsturnieku
Arnoldu Jakubovski. Ābeļu pamatskolas skolotāji un skolas folkloras kopas „Mikālēni” dalībnieki dosimies pie pagasta
vecākajiem iedzīvotājiem, lai izvaicātu un apzinātu vietējās folkloras tradīcijas, kā arī cita mutvārdu mantojumu.
Aktivitātes norises vieta: Ābeļu pamatskola, Ābeļu pagasts.
Kontaktpersona: Iveta Bērziņa.

Jūrmalas pilsēta
15. oktobrī Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Dubultu bērnu bibliotēkā notiks pasākums „Mans Rainis”. Pasākuma laikā
skolēni tiks iepazīstināti ar tēmu „Rainis un Jūrmala”. Bērni tiks iepazīstināti arī ar Raiņa bērnu dzeju. Pasākumā katrs tiks
aicināts uzzīmēt sava mīļākā dzejoļa plakātu. Radītie darbi tiks apkopoti izstādē bibliotēkas telpās, uz kuru aicināts ikviens
interesents.
Pasākuma norises vieta: Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Dubultu bērnu bibliotēka.
Kontaktpersona: Inguna Radziņa.
13. oktobrī plkst.14:30 Jūrmalas Centrālā bibliotēka rīkos pasākumu „Jūrmala – Raiņa vasaras pilsēta”. Pasākuma laikā
plānota Slokas pamatskolas 7.–9. klašu audzēkņiem paredzēta ekskursija gida pavadībā pa renovēto Aspazijas māju –
muzeju. Notiks arī Ritas Riekstiņas priekšlasījums „Jūrmala – Raiņa vasaras pilsēta”, kam sekos diskusija par Raiņa un
Aspazijas dzīvi Jūrmalā.
Pasākuma norises vieta: Aspazijas māja (Z.Meierovica prosp.18/20, Dubulti).
Kontaktpersona: Rita Riekstiņa (+371 26471632).
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Ķeguma novads
15. un 16. oktobrī plkst. 15.00 Latvenergo koncerna Enerģētikas muzejs interesentiem piedāvās iespēju izzināt
UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā iekļauto nomināciju „Eduarda Krauca fotonegatīvu
uz stikla pamatnes kolekcija – Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita 1936.-1940.”, apmeklējot ekspozīciju un krātuvi
Ķegumā (Ķeguma prosp. 7/9, Ķeguma novads). Līdzās Ķeguma HES būvniecības vēstures izziņai, būs iespēja uzzināt arī
par E. Krauca atstāto mantojumu, kā arī tā laika unikālu dzīvās vēstures lielinieku, noskatoties dokumentālo filmu
„Aculiecinieks”. Filma „Aculiecinieks” ir Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliera K.Dumbrāja (dzimis 1918.gadā) atmiņas par
Ķeguma HES celtniecību. Iepriekš sazinoties, ir iespējami arī citi apmeklējuma laiki. Organizētajām apmeklētāju grupām
ekspozīcijā Ķegumā, kurās ir vairāk par 10 dalībniekiem, nepieciešams iepriekš atsūtīt dalībnieku sarakstu.
Vieta: Latvenergo koncerna Enerģētikas muzejs (Ķeguma prosp. 7/9, Ķeguma novads).
Kontaktpersonas: Helēna Blumberga (+371 29150614) un Ginta Zālīte (+371 27897835).

Ķekavas novads
16. oktobrī plkst. 10:00 Baložu pilsētas bibliotēka rīkos pasākumu „Latviešu strēlnieki Nāves salā”. Tā būs tikšanās ar
vēsturnieku, atvaļināto pulkvedi, grāmatas “Latviešu strēlnieki Nāves salā 1916” autoru Jāni Hartmani, kurš ir erudīts
strēlnieku kara gaitu zinātājs. 2016. gadā Nāves salas notikumiem apritēs 100 gadu, tā atrodas Ķekavas novadā.
Pasākums veltīts jauniešu patriotiskajai audzināšanai, vēsturiskā mantojuma apzināšanai.
Pasākuma norises vieta: Baložu kultūras nams.
Kontaktpersona: Dainuvīte Markelova.
Vairāk informācijas: http://parkulturu.lv/afisas/tiksanas-ar-vesturnieku-gramatas-latviesu-strelnie

Kuldīgas novads

13. oktobrī Profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”
rīkos pasākumu „Satiec savu meistaru!”. Aktivitātē piedalīsies Kuldīgas novada pirmsskolas izglītības iestāžu „Bitīte” un
„Ābelīte” audzēkņi, kuri Karjeras dienu ietvaros iepazīsies gan ar seno Baltijas skolotāju semināra ēku, gan ar tehnikuma
darbību un tehnikumā apgūstamajām profesijām. Aktivitātes dalībniekus Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma
pedagogi un studenti iepazīstinās ar veselīga uztura pamatprincipiem, ar dažiem latviešu ēdieniem, kā arī darbu koka
apstrādes darbnīcā. Pēc tam dalībnieki kopā ar studentiem gatavos zaļos kokteiļus, ceps sklandu raušus un darbosies
galdnieku darbnīcā.
Pasākuma norises vieta: Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums.
Kontaktpersonas: Astrīda Zeile, Zanda Šlegelmilha.

Liepājas novads
No 12. līdz 16. oktobrim UNESCO nedēļas ietvaros Liepājas 3. pamatskolā notiks daudzveidīgas aktivitātes, kas
veltītas UNESCO tēmām un UNESCO sarakstos un reģistros iekļautajam mantojumam.
Nodarbības un informatīvie pasākumi, kas saistīti ar „UNESCO Latvijas dārgumiem” un UNESCO vēsturi:
„UNESCO Latvijas dārgumi” – skolas radio pārraide, kuru sagatavos paši skolēni, un viņi paši stāstīs par
UNESCO Latvijas dārgumiem;
„UNESCO vēsture” – informatīvas prezentācijas, video demonstrēšana, tiks veidots stends, kas veltīts UNESCO
Latvijas dārgumiem;
Mācību ekskursijas un audzināšanas stundas, kuru laikā skolēni atraktīvā, radošā veidā uzzinās par UNESCO
Latvijas dārgumiem.
„Arheoloģija - senatnes vēstniece” – sadarbībā ar Liepājas muzeju tiks organizēta nodarbība par arheoloģiju kā
par zinātnes nozari, kura cieši saistīta ar UNESCO Latvijas dārgumiem un UNESCO Pasaules mantojuma
Latvijas Nacionālajā sarakstā iekļauto „Grobiņas arheoloģisko ansambli”.
Baltijas Dziesmu un deju svētku tradīcija – skolēni uzzinās par Dziesmu un deju svētku aizsākumiem, vēsturi un
tradīcijām, dziedās latviešu tautas dziesmas.
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Dainu skapis – skolēni iepazīsies ar latviešu tautas dainām, skandēs latviešu tautas dziesmas, varēs izveidot
savu Dainu skapi.
Latvijas Nacionālā bibliotēka – skolēni Liepājas bibliotēkā izzinās Latvijas Nacionālās bibliotēkas iespējas un
pieejamo informāciju.
Grobiņas arheoloģiskais ansamblis – skolēni apmeklēs Grobiņas arheoloģisko ansambli un izzinās par vikingiem,
par viņu dzīvesveidu un tradīcijām. Iepazīsies ar ansambļa objektiem – Skābaržkalnu un Livonijas ordeņa
pilsdrupām. Kā arī skolēniem būs iespēja apskatīt Liepājas muzeja ekspozīcijas par atbilstošo laika periodu.
Rīgas vēsturiskais centrs (jūgendstils Rīgā un Liepājā) – skolēni uzzinās par Rīgas vēsturisko centru, tajā skaitā
par jūgendstilu un izpētīt un nofotografēt arī savas dzimtās pilsētas jūgendstila ēkas un tās elementus.
Baltijas ceļš – skolēni uzzinās par Baltijas ceļa notikumiem un lomu Latvijas vēsturē.
Strūves ģeodēziskais loks - skolēni uzzinās par Strūves ģeodēziskā lokā vērtību un par ģeodēziskā loka punktiem
Latvijā.
Daugavas loki – skolēni iepazīsies ar dabas daudzveidību un tiks sniegta informācija par šo UNESCO
mantojumu.
Raiņa un Aspazijas savstarpēja sarakste – izmantojot interneta resursus un dokumentus, skolēni uzzinās par
dzejnieku dzīvi un daiļradi.
UNESCO izceltās un citu ievērojamu cilvēku atzīmējamās gadadienas:
UNESCO gadadienas – UNESCO svinamo datumu un tēmu izzināšana, atzīmēšanas mērķu iepazīšana.
100 gadi no ārsta P. Erliha miršanas dienas – skolēnus iepazīstinās ar P. Erliha dzīves gaitu, sasniegumiem un
atklājumiem medicīnā.
Raiņa un Aspazijas 150. gadadiena - skolēnus iepazīstinās ar Raiņa un Aspazijas bērnu dzeju. Nodarbību laikā
arī paši skolēni deklamēs dzejoļus.
UNESCO 70. gadadiena
Skolēniem no 12. līdz 16. oktobrim informātikas stundās būs iespēja izzināt UNESCO un izveidot savu infografiku, kas
veltīta UNESCO 70. gadadienai.
Nedēļas ietvaros skolēni iesaistīties arī UNESCO LNK akcijā „Kļūsti par „UNESCO Latvijas dārgumu” fotoreportieri”.
Skolēni tik aicināti veidot fotoreportāžas par kādu no UNESCO mantojuma vietām Latvijā vai ar šo mantojumu saistītām
institūcijām, kas līdzdarbojas UNESCO programmu īstenošanā.
Aktivitāšu norises vietas: Liepājas 3. pamatskola, Liepājas muzejs, Liepājas bibliotēka, Grobiņa, atsevišķas vietas Latvijā.
Kontaktpersona: Jeļena Kovzeļeva.

Limbažu novads
No 12. līdz 23. oktobrim UNESCO nedēļas ietvars Limbažu 3. vidusskola organizēs kopīgas interaktīvas spēles
veidošanu par savu novadnieku – Baumaņu Kārli. Iedvesmojoties no UNESCO LNK, SIA „Outloud”, Valsts izglītības
satura centra un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas kopīgi veidotās interaktīvās spēles „Jāzeps Vītols: personība,
dzīve un darbi", kas tika izveidota komponista 150. jubilejai 2013. gadā, arī Limbažu 3.vidusskolas 11.klase plāno veidot
līdzīgu spēli, tikai savu novadnieku Baumaņu Kārli, kura 180. dzimšanas diena tika atzīmēta 2015.gada 11.maijā.
Baumaņu Kārlis allaž tiek pieminēts tikai kā Latvijas valsts himnas „Dievs svētī Latviju" autors. Nepelnīti maz zināms par
Baumaņu Kārli kā jaunlatviešu sabiedriskās kustības darbinieku, kā vienu no pirmajiem latviešu komponistiem un latviešu
profesionālās mūzikas pamatlicējiem, arī kā dramaturgu un dzejnieku. Tāpēc, atsaucoties UNESCO LNK aicinājumam –
apzināt un izcelt vietējo kultūras mantojumu, UNESCO nedēļā tiks uzsākts aktīvs darbs pie novadnieka Baumaņu Kārļa
mantojuma izpētes. Spēles gatavošanas laikā plānota sadarbība gan ar Limbažu muzeju, gan Limbažu Galveno
bibliotēku.
Aktivitātes norises vieta: Limbažu 3. vidusskola.
Kontaktpersona: Daiga Rudzīte, Ilze Ungure.
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Madonas novads
14. oktobrī Lazdonas pagasta bibliotēka rīkos pasākumu „Rainis - Madonas novadā”. UNESCO nedēļas ietvaros
bibliotēkā tiks organizēta tematiska stāstu pēcpusdiena, kas veltīta Raiņa 150. gadadienai, kurā centrālais stāsts būs par
Raiņa saistību ar Madonas novadu. Pasākumā aicināta piedalīties Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja
literatūras sektora vadītāja Dace Zvirgzdiņa. Pasākuma dalībnieki tiks iepazīstināti ar UNESCO darbības nozīmīgumu
kultūras mantojuma saglabāšanā.
Pasākuma norises vieta: Lazdonas pagasta bibliotēka.
Kontaktpersona: Lilita Gluščuka.
No 13. līdz 16. oktobrim Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs aicina ikvienu interesentu uz izzinošu un
izglītojošu aktivitāti „Kas ir kultūras mantojums?”. UNESCO nedēļā Madonas muzejs aicinās skolēnus un pieaugušos
iepazīties ar UNESCO izcelto kultūras mantojumu un UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā
reģistrā iekļautajām nominācijām.
Muzejā notiks:
Prezentācijas, kas iepazīstinās ar UNESCO, ar šīs organizācijas uzdevumiem, mērķiem un Latvijas kultūras
mantojumu UNESCO sarakstā;
Aktivitātes skolēniem, kas dažādām vecuma grupām izskaidros jēdzienus – kultūras mantojums, UNESCO,
UNESCO Latvijas dārgumi u.t.t.;
Notiks arī ikmēneša senioru pasākums no cikla „Dzīves un mākslas krāsās”, kura laikā tā dalībniekus iepazīstinās
ar UNESCO Latvijas kultūras mantojumu, kā arī būs iespēja dzirdēt muzeja vadošā pētnieka Induļa Zvirgzdiņa
stāstījumu par “Strūves ģeodēzisko loku”.
Aktivitāšu norises vieta: Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs (Skolas iela 10a, Madona).
Kontaktpersona: Līvija Zepa, direktore.

Pļaviņu novads
12. oktobrī Pļaviņu novada bērnu bibliotēka rīkos pasākumu „Pa Jāņa Jaunsudrabiņa takām Pļaviņās”. Pasākums tiks
organizēts sadarbībā ar Pļaviņu novada muzeju un Pļaviņu novada ģimnāziju. Pasākumā piedalīsies Pļaviņu novada
ģimnāzijas 5.a klases skolēni, skolotājas A.Lasmane, I.Seipule, muzeja darbiniece I.Krastiņa un stāstniece M.Tropa.
Pasākums veltīts rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam, kuram tieši Pļaviņās vēl šodien atrodas viņa paša projektētā māja.
Pļaviņās rakstnieks 20. gadsimta 30. gados ir strādājis un dzīvojis. Pļaviņās ir uzrakstīti arī pazīstamie darbi „Aija”,
„Atbalss”, daļa „Baltās grāmatas.”
Pasākuma norises vieta: Pļaviņu novada muzejs.
Kontaktpersona: Gunta Grandāne.
No 12. līdz 16. oktobrim Pļaviņu novada ģimnāzijā skolēniem mācību procesa ietvaros tiks organizētas nodarbības par
vietējo kultūras mantojumu un vietējām vērtībām. Nodarbībās tiks akcentēti jautājumi par vietējo kultūras mantojumu un
kultūras darbiniekiem. Skolēni diskutēs, kas, viņuprāt, ir vietējās vērtības (piem., vietas, objekti, īpaši priekšmeti, cilvēki un
viņu darbi). Tiks aplūkots arī UNESCO Pasaules mantojuma un Pasaules mantojuma Latvijas nacionālais saraksts.
Pasākuma norises vieta: Pļaviņu novada ģimnāzija.
Kontaktpersona: Ilze Seipule.
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13. oktobrī Pļaviņu novada ģimnāzija sadarbībā ar Pļaviņu novada bērnu bibliotēku 9. klašu skolēniem rīkos mācību
stundu par Pļaviņu un to apkārtnes izcilākajiem kultūras darbiniekiem, literātiem, rakstniekiem un atpazīstamiem cilvēkiem,
kā arī par viņu atstāto kultūras mantojumu. Mācību stundā plānots stāstīt par Jāni Jaunsudrabiņu, Emīliju Prūsu, Pēteri
Lusti, Aleksandru Štrālu, Andreju Pormali.
Pasākuma norises vieta: Pļaviņu novada ģimnāzija.
Kontaktpersona: Ilze Seipule.
14. oktobrī Pļaviņu novada ģimnāzijā 10. un 11. klases skolēniem tiks organizēta tikšanās ar vietējo Pļaviņu novada
kultūras darbinieku, mākslinieku, ornamentālistu Uldi Beķeri. Tikšanās laikā Uldis Beķeris izglītos jauniešus par
etnogrāfiskajām zīmēm, latviešu ornamentiem, to lietojuma attīstību, rosinās domāt par daudzveidīgajām izteiksmes
iespējām, gleznojot rakstus.
Pasākuma norises vieta: Pļaviņu novada ģimnāzija.
Kontaktpersona: Ilze Seipule

Priekuļu novads
No 12. līdz 18. oktobrim Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde iesaistīsies UNESCO nedēļā ar iniciatīvu „Iepazīsti
Jāņmuižu!”. Nedēļas ietvaros tiks organizētas dažādas aktivitātes un pasākumi, lai nostiprinātu un papildinātu bērnu un
novada jauniešu zināšanas par Jāņmuižu, kā arī, lai rosinātu to ieraudzīt un iepazīt plašāk, daudzpusīgāk. Tiks veidota un
nostiprināta bērnu komunikācija ar ciema senioriem, lai sekmētu starppaaudžu dialogu par vietējo kultūras mantojumu un
uzturētajām tradīcijām.
Pasākumu un aktivitāšu mērķis ir stiprināt cilvēku piederības, atbildības, lepnuma un patriotisma izjūtu par Jāņmuižu.
UNESCO nedēļā tiks rīkota ekspedīcija „Iepazīsti Jāņmuižu!”, kur bērni sekos kartei un apmeklēs dažādas pieturvietas,
kurās uzzinās dažādas vēsturiski, ģeogrāfiski vai emocionāli būtiskas lietas par Jāņmuižu. Pieturvietās bērni veiks arī
dažādus tematiskus uzdevumus vai ies rotaļās. Notiks arī tikšanās pēcpusdiena ar ciema vecākā gada gājuma cilvēkiem,
kuri bērniem stāstīs un ar līdzi paņemtajām fotogrāfijām ilustrēs, kā šodien bērniem tuvās Jāņmuižas vietas izskatījušās
agrāk. Plānots, ka bērni arī uzņems Liepas jauniešu centra „Apelsīns” jauniešus un paši vadīs viņiem ekskursiju,
iepazīstinot ar Jāņmuižu. UNESCO nedēļas ietvaros bērni kopā ar vecākiem aicināti sev ērtā laikā izstaigāt Jāņmuižu,
bērni vecākiem aicināti stāstīt, ko jaunu uzzinājuši.
Aktivitāšu norises vieta: Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde, Jāņmuiža.
Kontaktpersona: Lilita Siņicina (+371 26409473).

Rīgas pilsēta

No 12. līdz 18. oktobrim Bērnu un jauniešu centra "IK Auseklis" Minimotomuzejs UNESCO nedēļas ietvaros
piedāvās iespēju centra darba laikā iepazīt tā interesanto ēkas vēsturi, izzinot stendos apkopotās vēstures liecības „Ēkas
vēsture: Rīgā, Silciema ielā 3”. Aicināts ikviens interesents!
Vieta: Rīga, Silciema iela 3.
Kontaktpersona: Olafs Šāvelis (+371 67181497).
No 12. līdz 17. oktobrim Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” rīkos fotokonkursu “Tā daļa
Rīgas”. Tehnikuma audzēkņi rīdzinieki aicināti piedalīties fotokonkursā un iesūtīt savas dzīves vietas tuvumā uzņemtas
fotogrāfijas (iela, interesanti objekti, apkārtējā ainava, skats pa logu, u.c.). Iesūtīto darbu parakstiem tiks izmantoti
fragmenti no Aleksandra Čaka dzejoļu krājuma „Mana paradīze”. Iesūtītos darbus vērtēs žūrija. Labāko darbu autori tiks
aicināti uz noslēguma pasākumu tehnikuma bibliotēkā ar Aleksandra Čaka dzeju, dziesmām un fotogrāfiju
demonstrējumiem. UNESCO nedēļā no 12. līdz 17. oktobrim skolēni aicināti iesūtīt savas fotogrāfijas. No 19. līdz 20.
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oktobrim notiks iesniegto darbu vērtēšana. Savukārt 21. oktobrī plānots noslēguma pasākums un konkursantu
apbalvošana.
Aktivitāšu norises vieta:
Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” (Nīcgales 26, Rīga) un Rīgas teritorija.
Kontaktpersona: Anita Zaļaiskalne.
No 12. līdz 16. oktobrim Rīgas 74. vidusskola rīkos aktivitāti „Līdz Rainim aizdomāt”. Tās ietvaros visas nedēļas garumā
notiks daudzveidīgi pasākumi:
”Kas zina, ko grib – spēj ko grib”(Rainis)
1.dienā 1.-12. klašu skolēniem plānotas tematiskās stundas par tēmu Dzejas dienu tradīcija Latvijā. Skolēni
sacerēs paši savus dzejoļus. Būs tikšanās ar rakstniekiem Paulu Bankovski un Andru Neiburgu. Dienas beigās
5.-12. klašu skolēnus paredzēts iesaistīt tēmas vizuālu stendu noformēšanā skolās foajē.
„Skaista mana valodiņa”
2.dienā 1.-12. klašu skolēniem plānota Raiņa dzejoļu izteiksmīga lasīšana. Katrā klasē skolēni tiks izvirzīti
izteiksmīgās runas konkursam. Tiks veidota arī ziedu kompozīcija „Veltījums Rainim”.
„Viss pāriet–viss – bet neizzūd it nekas, un labie darbi atmaksājās – visi...”(Rainis)
3.dienā 1.-5. klašu skolēniem plānots aktualizēt tēmu „Putni un dzīvnieki Raiņa dzejā”, savukārt 6.-9. klašu
skolēniem – tēmu „Pastāvēs, kas pārvērtīsies”. Skolēni izvēlēsies Raiņa aforismus, dzejas nosaukumus un
rakstīs radošos darbus. 11. un 12. klašu skolēniem plānoti Raiņa darbu radošie tulkojumi.
„Aiz melnām rakstu rindiņām...”
4.dienā 1. un 2. klašu skolēniem plānots glītrakstīšanas konkurss „Pārraksti Raiņa dzejoli”. Skolēniem plānoti
radošo darbu uzdevumi par tēmu „Mana Raiņa grāmatiņa”. Paredzēta arī grāmatu izstāde skolās foajē.
„Iet diena, nakts un seko rīts-kas padarīts, tas padarīts” (Rainis)
5.dienā 1.-12. klašu skolēniem plānots izteiksmīgās runas konkurss.
Aktivitāšu norises vieta: Rīgas 74. vidusskola.
Kontaktpersona: Ludmila Oļševska.

No 12. līdz 14. oktobrim Rīgas Valda Avotiņa pamatskola – attīstības centrs rīkos akciju „UNESCO Latvijas dārgumu”
fotoreportieris. Rīgas Valda Avotiņa pamatskola – attīstības centrs piedalījās projektā „Fotogrāfijas mākslas pieejamība
jauniešiem ar speciālām vajadzībām”. Fotogrāfijas mākslas pamatus apguva arī pedagogi, kuri turpina apmācīt
izglītojamos ar speciālām vajadzībām. Aktivitātē piedalīsies skolotājas Rutas Nececkas audzēkņi ar fotogrāfijām par tēmu
„Vecpilsēta – Rīgas sirds”.
Akcijas norises vieta: Rīga, Vecpilsēta.
Kontaktpersona: Anna Arbidāne (annaarbidane@inbox.lv, +371 67843901).

15. un 16. oktobrī plkst. 15.00 Latvenergo koncerna Enerģētikas muzejs interesentiem piedāvās iespēju izzināt
UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā iekļauto nomināciju „Eduarda Krauca fotonegatīvu
uz stikla pamatnes kolekcija – Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita 1936.-1940.”, apmeklējot ekspozīciju un krātuvi
Rīgā (Andrejostas iela 8, Andrejsala). Muzejā būs iespēja izzināt ne tikai E. Krauca atstāto mantojumu, bet arī pieredzēt
dokumentārā mantojuma iedzīvināšanu caur cilvēku atmiņām un dzīves stāstiem, noskatoties dokumentālo filmu
„Aculiecinieks”. Filma „Aculiecinieks” ir Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliera K.Dumbrāja (dzimis 1918. gadā) atmiņas par
Ķeguma HES celtniecību. Iepriekš sazinoties, ir iespējami arī citi apmeklējuma laiki.
Vieta: Latvenergo koncerna Enerģētikas muzejs (Andrejostas iela 8, Andrejsala, Rīga).
Kontaktpersonas: Helēna Blumberga (+371 29150614) un Ginta Zālīte (+371 27897835).
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13. un 14. oktobrī Latvijas Nacionālais vēstures muzejs aicina skolu jauniešus pieteikties uz diviem lekciju cikliem:
6.–9. klašu skolēniem „Bērnu ikdiena Pieminekļu valdes 1924.–1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos”.
10.–12. klašu skolēniem „Tradicionālo prasmju un dzīvesveida dokumentēšana Pieminekļu valdes 1924.–1931.
gada ekspedīciju fotonegatīvos”.
6.–9. klašu skolēniem lekcijā tiks atspoguļota bērnu ikdiena, dzīvojot laukos, 20. gs. sākumā – ganu gaitas, bērni kā palīgi
mājas darbos, talkās, bērnu apģērbs, bērnu vieta maltīšu laikā pie pusdienu galda. Savukārt 10.–12. klašu skolēniem
lekcijā caur fotouzņēmumiem būs iespējams ielūkoties tradicionālajā dzīvesveidā Latvijas laukos 20. gs. sākumā. Būs
iespēja uzzināt ko vairāk par amatniecību, apģērbu izgatavošanas procesiem, mājas darbiem, ēdienu, dzērienu
gatavošanu, laukkopību, lopkopību, zvejniecību, talkām, ikdienas sadzīvi un svētku brīžiem.
17. oktobrī plkst. 12.00 Latvijas Nacionālais vēstures muzejs aicina ikvienu interesentu uz lekciju “Tradicionālo prasmju
un dzīvesveida dokumentēšana Pieminekļu valdes 1924.–1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos”. Lekcijas laikā Vēstures
departamenta galvenā krājuma glabātāja Gunita Baumane, demonstrējot plašu uzņēmumu klāstu, stāstīs par tradicionālo
dzīvesveidu Latvijas laukos 20. gs. sākumā. Fotouzņēmumos fiksētās ainas – amatniecība, laukkopība, lopkopība, talkas,
zvejniecība, ikdienas sadzīve un svētku brīži, tiks papildinātas ar Pieminekļu valdes etnogrāfisko ekspedīciju laikā
pierakstītiem ļaužu stāstiem par ieražām, tradīcijām un ikdienas darba ritumu gada garumā. Tādējādi būs iespējams
plašāk izzināt zudušo kultūrrealitāti Latvijas laukos. Pēc lekcijas apmeklētāji muzeja ekspozīcijā varēs apskatīt UNESCO
programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautās dokumentārā mantojuma liecības.
Aktivitāšu norises vieta: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs (Brīvības bulvāris 32, Rīga).
Kontaktpersona: Astrīda Burbicka (+371 67221357, astrida.burbicka@history-museum.lv).

Rundāles novads
15. oktobrī Pilsrundāles bibliotēkā notiks pasākums „Skolotāju stāsti”. Vietējie iedzīvotāji ir Rundāles novada dzīvās
vēstures glabātāji. Tāpēc bibliotēka atkal uzsāk savu stāstu vakaru sezonu, šoreiz ar skolotāju stāstiem, jo novada
Pilsrundāles ciematā ir Pilsrundāles vidusskola, kura piedalās UNESCO rīkotajās akcijās, un kurā strādājuši daudzi
godājami pedagogi, kas šobrīd atrodas pelnītā atpūtā.
Pasākuma norises vieta: Pilsrundāles bibliotēka.
Kontaktpersona: Aelita Ramane.

Salas novads
14. oktobrī plkst. 8.30 Salas bibliotēka Salas novada Sēlpils pagasta „Boļānos” skolēniem rīkos ekskursiju „Boļānu dainu
skapis – senču mantojums”. Skolēni dosies ekskursijā uz Salas novada Sēlpils pagasta bioloģisko apskates saimniecību
„Boļāni”, lai vēstures un dabas izziņas takās izzinātu saglabātās tradīcijas, prasmes un vietējo Sēlijas mantojumu.
Ekskursijas norises vieta: Bioloģiskā saimniecība „Boļāni”, Sēlpils pagasts, Salas novads.
Kontaktpersona: Ruta Lavrinoviča (+371 65237708).

No 12. līdz 19. oktobrim Salas bibliotēkā (Salas pagasts, Salas novads) būs apskatāma izstāde (fotogrāfijas,
iespieddarbi, atmiņu burtnīcas) „Salas novada vēsturiskais mantojums”.
Izstādes norises vieta: Salas bibliotēka.
Kontaktpersona: Ruta Lavrinoviča (+371 65237708).
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13. oktobrī plkst. 14.00 Salas bibliotēkā ikviens interesents aicināts iesaistīties radošā nodarbībā “Uzzīmē savu pili” un
noklausīties stāstījumu par Sēlpils viduslaiku pili.
Izstādes norises vieta: Salas bibliotēka.
Kontaktpersona: Ruta Lavrinoviča (+371 65237708).

13. oktobrī plkst. 9:00 Salas bibliotēkā notiks pasākums „Latvju senie amati un darbarīki”. Pasākumā interesentiem būs
iespēja tikies ar Jēkabpils vēstures muzeja galveno krājuma glabātāju Ilutu Bērziņu. Būs iespēja dzirdēt lekciju un iepazīt
muzeja priekšmetus.
Izstādes norises vieta: Salas bibliotēka.
Kontaktpersona: Ruta Lavrinoviča (+371 65237708).

16. oktobrī plkst. 16.00 Salas bibliotēkā notiks pasākums „Laika saknes vērojot”. Tā būs tikšanās un saruna ar
septembrī iznākušās grāmatas par Salas novadu “Laika saknes vērojot” autori Ligitu Ābolnieci.

Pasākuma norises vieta: Salas bibliotēka.
Kontaktpersona: Ruta Lavrinoviča (+371 65237708).
No 12. līdz 18. oktobrim Sēlpils 1. bibliotēkā būs apskatāma izstāde „Sēlpils viduslaiku pils”. Interesentiem būs iespēja
aplūkot literāru izstādi par Sēlpils viduslaiku pili. Izstādi veido Sēlpils kultūras nams sadarbībā ar Sēlpils 1. bibliotēku.
Izstādes norises vieta: Sēlpils 1. Bibliotēka.
Kontaktpersona: Anita Gerasimova.

Talsu novads
14. oktobrī Sabiles vidusskola rīkos pārgājienu pa Sabiles kultūrvēsturiskajām takām. Sabiles pilsēta ir bagāta ar
kultūras un vēstures zīmēm un liecībām. Pārgājienu vadīs Talsu novadā un Kurzemē zināms gids Māris Lācis. Pēc
pārgājiena skolēni aprakstīs un vizualizēs redzēto.
Pasākuma norises vieta: Sabile.
Kontaktpersona: Dace Groskopa.

12. oktobrī plkst.13.00 Talsu novada muzejs apmeklētājiem piedāvā iespēju dzirdēt ventiņu stāstnieces Līgas Reiteres
stāstu par seno skolu “Kā mācījās Krišjānis Barons”. Līga Reitere stāsta par skolu 19.gs. un dižo kurzemnieku Krišjāni
Baronu.
Pasākuma norises vieta: Talsu novada muzejs.
Kontaktpersona: Daija Lēmane.

No 12. līdz 18. oktobrim Talsu novada muzejā būs apskatāmas UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas
nacionālajā reģistrā iekļautās Talsu muzejā glabātās Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss. Tiks Izstādītas 3 muzejā
glabātās kartītes. UNESCO nedēļā darbadienās, iepriekš sazinoties, ir iespēja noklausīties arī lekciju un prezentāciju par
Sibīrijā rakstītajām vēstulēm uz bērza tāss, ko glabā Talsu muzejs.
Pasākuma norises vieta: Talsu novada muzejs.
Kontaktpersona: Daija Lēmane.
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16. oktobrī Talsu Valsts ģimnāzijā notiks lekcija par UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā
reģistrā iekļautajām Sibīrijā rakstītajām vēstulēm uz bērza tāss.
Lekcijas norises vieta: Talsu Valsts ģimnāzija.
Kontaktpersona: Ilze Kļaviņa.

Tukuma novads

13. oktobrī Tukuma 2. pamatskola UNESCO nedēļas ietvaros iesaistīties muzeja izglītojošā programmā „Atpazīsti savu
pilsētu". Arī klases stundās klašu audzinātāji skolēnus iepazīstinās ar muzeja mājas lapā publicētajiem materiāliem.
Aktivitāšu norises vieta: Tukuma 2. pamatskola.
Kontaktpersona: Pārsla Ivane.
13. oktobrī Tukuma muzejā (Durbes pilī) būs tikšanās ar ekspozīcijas „Rainis un Durbes pils” autori Intu Dišleri. Durbes
pils ir ievērojama ne tikai ar klasicisma arhitektūru, vēsturiskajiem interjeriem un vācbaltu kultūrvēstures mantojumu, bet
arī ar to, ka tajā astoņus gadus (1929–1937) pastāvēja Raiņa muzejs, kura veidošanā piedalījies pats dzejnieks. Šis bija
pirmais Raiņa muzejs Latvijā. Ekspozīcija „Rainis un Durbes pils” veidota, lai ne tikai atklātu izcila dzejnieka saistību ar
Durbes pili, sniegtu ieskatu Raiņa muzeja veidošanā un iekārtojumā, bet arī rosinātu kaut nedaudz tuvināties laikmeta un
izcilas personības izpratnei. Ikviens interesents visas dienas garumā (no plkst. 10.00 - 17.00) aicināts doties ekspozīcijas
autores vadītās ekskursijās pa muzeju un klausīties stāstus par ekspozīcijas tapšanas ideju. Vairāk informācijas par
iespēju apmeklēt Durbes pili, kā arī pieteikšanās pa tālruni +371 63182391.
Tikšanās vieta: Durbes pils, Mazā Parka iela 7, Tukums.
Kontaktpersona: Inta Dišlere (+371 63182391).

Valmieras pilsēta
No 12. oktobra līdz 16. oktobrim Valmieras sākumskolā būs skatāma izstāde „Manas spilgtākās dziesmu un deju
svētku atmiņas”. Skolēni no 28. septembra līdz 12. oktobrim tika aicināti dalīties savās atmiņās par šīs vasaras Dziesmu
un deju svētkiem. Savus piedzīvojumus skolēni attēloja gan zīmējumos un kolāžās, gan stāstos, dzejoļos un pasakās.
Darbi tika noformēti uz A4 formāta lapām un iesniegti līdz 12. oktobrim. UNESCO nedēļā no šiem darbiem izveidota
izstāde, kuru ikviens interesents aicināts apskatīt skolas 2.stāvā.
Izstādes vieta: Valmieras sākumskola.
Kontaktpersona: Inese Zēģele.

No 9. oktobra līdz 11. oktobrim, ieskandinot UNESCO nedēļu, Valmieras pilsētā Vidzemes kultūras un mākslas
biedrība "Haritas" un Valmieras Integrētā bibliotēka rīkos Vidzemes stāstnieku festivālu „Stāsti krēslā”. Šogad pirmo
reizi, līdzās stāstnieku festivāliem Kurzemē un Zemgalē, kā arī stāstnieku saietiem Viļānos, Koknesē un starptautiskā
folkloras festivāla Baltica ietvarā, arī Vidzemē norisinās stāstnieku festivāls, un katram interesentam ir iespēja piedalīties
kādas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un tālāknodošanas tradīcijas aizsākumā. Festivāla laikā
interesentiem tiks piedāvāts iesaistīties dažādos pasākumos, kuros varēs klausīties vai stāstīt stāstus, kā arī mācīties
stāstu stāstīšanas prasmes. Festivāla mērķis: veicināt stāstniecības tradīciju kā nozīmīgas nemateriālā kultūras
mantojuma daļas saglabāšanu, attīstīšanu un tālāknodošanu nākamajām paaudzēm Latvijā, īpaši pievēršoties Vidzemes
reģionam. Vidzemes stāstnieku festivālam piešķirta UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas patronāža, jo

15

festivāls sasaucas ar tās darbības mērķiem – veicināt kultūras un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, zināšanu
sabiedrības veicināšanu un zināšanu pārnesi. Valmieras bibliotēka, kā aktīva UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas”
dalībniece, kopā ar Valmieras muzeju aktīvi piedalās festivāla organizēšanā un programmas īstenošanā.
Festivāla norises vieta: Valmiera.
Kontaktpersonas: Daiga Rokpelne, daiga.rokpelne@valmiera.lv.
Solveiga Boicova, Haritas; solveigakb@inbox.lv.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar UNESCO nedēļas koordinatori
Eviju Maļkeviču (programmas@unesco.lv, +371 67325109, mob. tel. +371 26187266)!
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