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UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas
darba plāns 2020. gadam
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija īstenos darbības stratēģijā 2014.-2021. gadam noteiktos rīcības virzienus un uzdevumus, atzīmēs
Apvienoto Nāciju organizācijas 75. gadadienu, kā arī Starptautisko augu veselības gadu un starptautiskās svinamās dienas.
1.prioritārais rīcības virziens - Aizsargāt, attīstīt un nodot nākamajām paaudzēm mantojumu
Nr.p.k.

Aktivitātes

Norises laiks

Iesaistītās institūcijas

Izsludināt pieteikšanos UNESCO Pasaules mantojuma Janvāris – Novembris
Latvijas nacionālajam sarakstam un izvērtēt iesniegtās
nominācijas.
Iesaistīties informatīvu materiālu sagatavošanā par UNESCO Janvāris–Decembris
Pasaules mantojuma vietu „Strūves ģeodēziskais loks”.

Latvijas pašvaldības, muzeji, NVO, kultūras un
dabas mantojuma institūcijas.

3.

Līdzdarboties
nomināciju
“Grobiņas
arheoloģiskais Janvāris–Decembris
ansamblis” un “Kuldīga (Goldingen) – pirmā KurzemesZemgales hercogistes galvaspilsēta” sagatavošanā.

4.

Organizēt un piedalīties starptautiskajā konferencē Janvāris - Aprīlis
“Dziesmu un deju svētku tradīcijas izpratne un sabiedrības
vērtība Baltijas valstīs”.

5.

Sadarboties ar suitu kopienu, atbildīgajām valsts institūcijām Janvāris–Decembris
un nozares ekspertiem suitu kultūrtelpas memoranda
īstenošanā.

Gobiņas un Kuldīgas novada pašvaldību pārstāvji,
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, vietējie
un starptautiskie mantojuma eksperti, UNESCO
Pasaules mantojuma centrs.
Baltijas valstu komiteja Dziesmu un deju svētku
tradīcijas saglabāšanai un attīstībai, Latvijas
Nacionālais kultūras centrs, Lietuvas Nacionālais
kultūras centrs, Igaunijas Dziesmu un deju svētku
fonds.
Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālais kultūras
centrs, biedrība „Etniskās kultūras centrs „Suiti”,
suitu pašvaldības.

1.

2.

1

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas
Strūves ģeodēziskā loka pašvaldības.

aģentūra,

Apstiprināts ar 2020. gada 28. februāra UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Asamblejas lēmumu Nr.3

Nr.p.k.
6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

Aktivitātes

Norises laiks

Rīkot semināru tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībbibliotēkām Marts
par bioloģiskās daudzveidības un nemateriālā kultūras
mantojuma mijiedarbību kopienas dzīvē.
Organizēt Latvijas Stāstnieku konferenci.
Decembris
Koordinēt bibliotēku tīkla „Stāstu bibliotēkas” darbību,
kā arī organizēt metodiskus seminārus un nodrošināt
līdzdalību reģionālajos pasākumos.
Rīkot lekcijas UNESCO asociētajās skolās par UNESCO
programmas “Pasaules atmiņa” starptautiskajā un
nacionālajā reģistrā iekļautajām nominācijām.
Rīkot semināru atmiņu institūciju pārstāvjiem par
programmas UNESCO programmas “Pasaules atmiņa”
darbību, starptautiskajā un nacionālajā reģistrā iekļautajām
nominācijām.
Koordinēt UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas
nacionālā reģistra darbību.
Izplatīt izglītojoši informatīvus materiālus un iesaistīties
kapacitātes celšanas aktivitātēs par UNESCO 1970. gada
Konvencijas par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas,
izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliegšanu un novēršanu
ieviešanu Latvijā.
Sniegt konsultācijas projekta “Kompetenču pieeja mācību
saturā” vidējas izglītības mācību satura veidotājiem
priekšmeta “Kultūras izpratnes un pašizpausme” par
mantojuma izpēti, apzināšanu un laikmetīgu interpretāciju.

Janvāris–Decembris

Tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībbibliotēkas, Latvijas
stāstnieku asociācija, Latvijas Nacionālais kultūras
centrs.
Latvijas Stāstnieku asociācija, Latvijas Nacionālais
kultūras centrs.
Tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībbibliotēkas, Latvijas
stāstnieku asociācija.

Janvāris–Decembris

Atmiņas institūcijas, UNESCO asociētās skolas
Latvijā.

Oktobris

Atmiņas institūcijas.

Janvāris–Decembris

Atmiņas institūcijas.

Janvāris–Decembris

Valsts administrācijas skola

Janvāris–Decembris
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Iesaistītās institūcijas
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Nr.p.k.
14.

Aktivitātes

Norises laiks

Papildināt un popularizēt interneta vietņu UNESCO Latvijas Janvāris–Decembris
Dārgumi http://unesco.lv/latvijasdargumi un UNESCO
programmas „Pasaules atmiņa” www.atmina.unesco.lv
saturu.

Iesaistītās institūcijas
Atmiņas institūcijas, UNESCO asociētās skolas
Latvijā, tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībbibliotēkas,
UNESCO katedras Latvijas augstskolās.

2.prioritārais rīcības virziens - Veicināt saikni starp zinātni un sabiedrību un veidot ētisku un iekļaujošu zinātnes politiku ilgtspējīgai attīstībai
Nr.p.k.
1.

2.
3.

Aktivitātes

Norises laiks

Koordinēt L’OREAL BALTIC programmu “Sievietēm zinātnē” 27. janvāris–9. jūnijs
un rīkot noslēguma ceremoniju un tikšanos ar Baltijas valstu
Zinātņu akadēmiju un UNESCO nacionālo komisiju
pārstāvjiem.
Popularizēt UNESCO ziņojumu par robotikas ētiku.
Marts - Novembris
Iesaistīties Zinātnieku nakts programmas veidošanā UNESCO Septembris
asociētajām skolām.

Iesaistītās institūcijas
L’OREAL Baltic, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
Zinātņu akadēmijas, Lietuvas un Igaunijas
UNESCO nacionālās komisijas.
Augstākās mācību iestādes, UNESCO asociētās
skolas Latvijā.
Rīgas Tehniskā universitāte, UNESCO asociētās
skolas Latvijā.

3.prioritārais rīcības virziens - Iedrošināt mācāmos būt radošiem un atbildīgiem savas valsts un pasaules pilsoņiem
Nr.p.k.
1.

Aktivitātes

Norises laiks

Rīkot ANO 75. gadadienai veltītas aktivitātes (tostarp Marts –Aprīlis
seminārus, tiešsaistes forumus u.c.) UNESCO asociēto skolu
skolēniem par Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, tostarp
nodrošināt jauniešu delegācijas dalību UNESCO Igaunijas
Nacionālās komisijas rīkotajā ANO modelēšanas spēlē.
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Iesaistītās institūcijas
UNESCO asociētās skolas Latvijā.
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Nr.p.k.

Aktivitātes

Norises laiks

2.

Rīkot starptautisko izglītības akciju “Pasaules lielākā mācību Septembris–Decembris
stunda” Latvijas skolās.

3.

Koordinēt UNESCO asociēto skolu tīkla darbību.

4.

Koordinēt UNESCO publikācijas izdošanu latviešu valodā par Janvāris–Marts
globālā pilsoniskuma un ilgtspējīgas attīstības tēmām.
Atbalstīt aktivitātes un pasākumus UNESCO Baltijas jūras Janvāris–Decembris
projektā, kas orientēti uz Ilgtspējīgas attīstības mērķu
īstenošanu.

5.

Janvāris–Decembris

Iesaistītās institūcijas
Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Platforma
attīstības sadarbībai, Ekoskolu programma,
Latvijas izglītības iestādes.
UNESCO asociētās skolas Latvijā.
UNESCO asociētās skolas Latvijā.
Valsts izglītības satura centrs, Baltijas jūras
projekta dalībskolas.

4.rīcības virziens - Veicināt vārda brīvību, daudzveidīgas mediju vides attīstību un pieeju informācijai un zināšanām
Nr.p.k.
1.

2.
3.

Aktivitātes

Norises laiks

Koordinēt Zviedru institūta izstrādātās rīkkopas skolotājiem Janvāris-Aprīlis
“Fake ≠Fact” izmantošanu Latvijas skolās par jauniešu
avotkritikas prasmju uzlabošanu dažādu informācijas kanālu
izmantošanā.
Koordinēt ceļojošās izstādes „Fake ≠Fact Info Lab” Janvāris-Aprīlis
eksponēšanu izglītības iestādēs un bibliotēkās Latvijā.
Iesaistīties Eiropas Digitālās nedēļas, Eiropas Medijpratības Marts-Oktobris
nedēļas un Pasaules Medijpratības un informācijpratības
nedēļas aktivitātēs.
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Iesaistītās institūcijas
UNESCO Medijpratības un informācijpratības
katedra
Latvijas
Universitātē,
Zviedrijas
vēstniecība Rīgā, UNESCO ASP skolas, Latvijas
Kultūras akadēmija.
UNESCO Medijpratības un informācijpratības
katedra
Latvijas
Universitātē,
Zviedrijas
vēstniecība Rīgā, Latvijas Nacionālā bibliotēka.
Latvijas
Informācijas
un
Komunikācijas
tehnoloģijas asociācija, Vides aizsardzības un
reģionālās
attīstības
ministrija,
UNESCO
Medijpratības un informācijpratības katedra
Latvijas Universitātē.
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5.rīcības virziens - Veidot izglītības sistēmu, kas veicina kvalitatīvu mūžizglītību un mācīšanās iespējas visiem, un veidot nākotnes izglītības
dienaskārtību
Nr.p.k.
1.
2.

Aktivitātes

Norises laiks

Koordinēt konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” darbu un Aprīlis, Oktobris
organizēt sanāksmes.
Rīkot globālā izglītības monitoringa ziņojuma par iekļaujošo II pusgads
izglītību atklāšanu Latvijā.

Iesaistītās institūcijas
Konsultatīvā padome “Izglītība visiem”, Izglītības
un zinātnes ministrija.
Konsultatīvā padome “Izglītība visiem”, Izglītības
un zinātnes ministrija.

6.rīcības virziens - Stiprināt sadarbību zinātnē un kultūrā miera, ilgtspējas un sociālās iekļaušanās veicināšanai un starpkultūru dialoga
sekmēšanai
Nr.p.k.
1.

2.

Aktivitātes

Norises laiks

Īstenot pieaugušo izglītības projektu “Bibliotēkas un
Marts-Septembris
sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli
paši” bibliotekāriem par Ilgtspējīgas attīstības mērķiem.
Rīkot semināru UNESCO asociēto skolu skolotājiem par Novembris
aktuāliem bioētikas jautājumiem dažādos mācību
priekšmetos, tādējādi iepazīstinot ar UNESCO Zinātnes
programmu.

Iesaistītās institūcijas
Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Bibliotekāru
biedrība, Latvijas bibliotēkas, Izglītības un
zinātnes ministrija.
UNESCO asociētās skolas Latvijā.

7.rīcības virziens – Padziļināt izpratni par radošumu un kultūru daudzveidības izpausmes veidiem
Nr.p.k.
1.

Aktivitātes

Norises laiks

Rīkot semināru UNESCO asociēto skolu skolotājiem, Maijs
aktualizējot 2005. gadā pieņemtās UNESCO “Konvencijas par
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Iesaistītās institūcijas
UNESCO asociētās skolas Latvijā.
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1.

2.

kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un
veicināšanu” jautājumus.
Atbalsts Latvijas ziņojuma sagatavošanā par UNESCO Janvāris - Aprīlis
2005. gada
Konvencijas
par
kultūras
izpausmju
daudzveidības aizsardzību un veicināšanu īstenošanu Latvijā.
Iesaistīties Eiropas Mākslas un kultūras izglītības Janvāris - marts
observatoriju tīkla koordinācijā Latvijā un sadarbībā ar tīkla
pārstāvjiem rīkot starptautisku konferenci “Mākslas
izglītības un kultūrizglītības ietekme: argumenti un
pierādījumi”.

Kultūras ministrija, nevalstiskās organizācijas, kas
pārstāv māksliniekus un radošas organizācijas u.c.
Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Universitātes
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte,
Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

Vispārējā darbība un līdzdalība starptautiskos pasākumos
Nr.p.k.

Aktivitātes

Norises laiks

1.

Sagatavot Latvijas pieteikumus UNESCO Līdzdalības programmai 2020.–2021. gadam.

2.

Sadarbībā ar Simtgades biroju koordinēt audiovizuālās izstādes „Latvijas kultūras Janvāris–Decembris
alfabēts” eksponēšanu Latvijā.
Rīkot UNESCO nedēļu Latvijā.
Oktobris

3.
4.
5.

Janvāris–Maijs

Izvērtēt un veikt nepieciešamās izmaiņas UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas iekšējos Pēc nepieciešamības
normatīvajos dokumentos.
Piedalīties dažāda līmeņa padomēs un darba grupās (Rīgas vēsturiskā centra Janvāris–Decembris
saglabāšanas un attīstības padome; Dziesmu un deju svētku padome; Nemateriālā
kultūras mantojuma padome; Nacionālā kultūras padome; Konsultatīvā padome „Izglītība
visiem”; Baltijas valstu komiteja Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanai un
attīstībai; Sadarbības padome Grobiņas novada arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai un
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11.

attīstībai; Dabas parka „Daugavas loki” konsultatīvā padome; Ziemeļvidzemes biosfēras
rezervāta konsultatīvā padome) u.c.
Sagatavot un izplatīt informāciju par UNESCO un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas
aktivitātēm.
Sagatavot un atjaunot informāciju UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas interneta
vietnēs
www.unesco.lv,
www.skolas.unesco.lv;
www.atmina.uneso.lv;
www.stastubibliotekas.com un sociālo tīklu profilos.
Piedalīties UNESCO Starpvaldību komitejā kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzībai
un veicināšanai 13.sesijā (Parīze, Francija)
Piedalīties UNESCO nacionālo komisiju Eiropas reģiona 5. konsultācijās (Lisabona,
Portugāle)
Piedalīties Pasaules preses brīvības dienai veltītajā konferencē „Journalism without Fear
or Favour” (Hāga, Nīderlande)
Piedalīties starpreģionālajās UNESCO nacionālo komisiju 7.konsultācijās (Lugano, Šveice)

12.

Piedalīties UNESCO Pasaules izglītības ilgtspējīgai attīstībai konferencē (Berlīne, Vācija)

13.

Piedalīties UNESCO 2003. gada Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma 4.-7. jūnijs
saglabāšanu Ģenerālās asamblejas 8.sesijā (Parīze, Francija)
Piedalīties UNESCO Pasaules mantojuma komitejas 44.sesijā (Fudžou, Ķīna)
29.jūnijs – 9.jūlijs

6.
7.

8.
9.
10.

14.
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Janvāris–Decembris
Janvāris–Decembris

11.-14. februāris
16.-19. februāris
22.-24. aprīlis
25.-29.maijs
2.-4. jūnijs

