UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas

DARBĪBAS STRATĒĢIJA
2022.–2029. gadam
UNESCO Latvijas Nacionālās
komisijas darbības stratēģija
2022.–2029. gadam ir vidēja
termiņa plānošanas dokuments,
kas ir sagatavots atbilstoši
UNESCO vidēja termiņa
stratēģijai 2022.–2029. gadam
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MĒRĶI

ILGTSPĒJĪGAI

ATTĪSTĪBAI

FUNKCIJAS
Iesaiste politikas
dokumentu izstrādē
un UNESCO standartu
aktualizēšana nacionālās
attīstības plānošanā

UNESCO programmu
īstenošana Latvijā

Sabiedrības informēšana
par UNESCO darbību

MISIJA – stiprināt izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas
lomu valsts un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā, valstiskuma stiprināšanā,
demokrātisko vērtību īstenošanā un nabadzības mazināšanā, kā arī sekmēt
sabiedrības labklājību, tās locekļu līdztiesību un savstarpēju cieņu Latvijā.

Sadarbības un jaunu
partnerību veidošana

Starptautiskās sadarbības
veicināšana un Latvijas
pārstāvniecība UNESCO
starpvaldību institūcijās
un starptautiskos
pasākumos

VĪZIJA – UNESCO Latvijas Nacionālā komisija ir institūcija, kas stiprina
starpinstitucionālo sadarbību un sniedz ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā
UNESCO darbības jomās nacionālā un starptautiskā līmenī.

STRATĒĢISKIE MĒRĶI

1) Nodrošināt kvalitatīvu,
taisnīgu, iekļaujošu izglītību
un veicināt mūžizglītības
iespējas visiem, tostarp
mazinot nevienlīdzību un
sekmējot mācīšanos un
radošumu sabiedrībā – jo īpaši
digitālajā laikmetā.

2) Veicināt sabiedrības
ilgtspējīgu attīstību un vides
aizsardzību, izceļot zinātnes,
tehnoloģiju, inovāciju un
dabas mantojuma nozīmi.

3) Veidot iekļaujošu, taisnīgu
un mierpilnu sabiedrību,
veicinot vārda brīvību,
kultūras daudzveidību,
globālā pilsoniskuma izglītību
un mantojuma aizsardzību.

4) Stiprināt tehnoloģisko vidi,
kas kalpo cilvēcei, krājot
zināšanas un pilnveidojot
prasmes un ētikas standartus.

• Veicināt radošu un inovatīvu
pieeju un labās prakses
piemēru popularizēšanu,
lai nodrošinātu izglītības un
zinātnes ilgtspējīgu attīstību
un bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanu.

• Sekmēt UNESCO kultūras
konvenciju atpazīstamību
un izpratni par kultūras
daudzveidību un mantojuma
saglabāšanu.

• Sekmēt informācijas
pieejamību un stiprināt
medijpratības un
informācijpratības prasmes.

RĪCĪBAS VIRZIENI
• Nodrošināt, ka tiek aktualizēti
UNESCO stratēģiskie
ietvardokumenti, kas orientēti
uz nākotnes izglītību.
• Veicināt UNESCO LNK
sadarbības tīklu iesaisti
kvalitatīvas un iekļaujošas
izglītības īstenošanā.

• Veicināt starpinstitucionālo
sadarbību, kas sabiedrībā
stiprina vārda brīvību un
demokrātijas procesus.

• Veicināt UNESCO izstrādāto
ētikas standartu un normu
ievērošanu, risinot tehnoloģiju
un digitālās transformācijas
radītos izaicinājumus.

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI
Pasākumu skaits, kuros
nodrošināta Latvijas
pārstāvniecība UNESCO

Nacionālie un
starptautiskie pasākumi
UNESCO programmās

Institūciju skaits, kas
iesaistās UNESCO LNK
pasākumos

Latvijas pieteikumi
starptautiskiem UNESCO
sarakstiem un tīkliem

Dalība politikas
plānošanā UNESCO
mandāta jomās

UNESCO LNK Stratēģijas īstenošana notiek mijiedarbībā ar mērķgrupām: valsts institūcijām un pašvaldībām, nozares nevalstiskajām organizācijām, privāto
sektoru un ekspertiem, UNESCO LNK sadarbības tīkliem, sabiedrību kopumā un UNESCO LNK darbiniekiem.

