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UNESCO 70. gadadienai veltītā konference 
2015. gada 15.-16. oktobris 

 

Kuldīga 
 

Informācija konferences dalībniekiem 
 

12.–18. oktobrī UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) jau piekto reizi rīkos UNESCO nedēļu, lai atzīmētu Latvijas 
pievienošanos pasaules lielākajai izglītības, zinātnes un kultūras organizācijai UNESCO, kas šogad atzīmē 70. gadadienu. 
UNESCO darbs Latvijā ir izcelt šīs vērtības un rast jaunus veidus, kā par tām stāstīt sabiedrībai, nodrošinot, ka tās kļūst 
par katras kopienas ilgtspējīgas attīstības sastāvdaļu.  
 
Šajā gadā viens no UNESCO LNK darbības vadmotīviem ir vietējo vērtību izzināšana un atpazīstamības veicināšana, kā 
arī savstarpējas sadarbības stiprināšana ar UNESCO LNK tīkliem un partnerinstitūcijām visā Latvijā. Tāpēc UNESCO 
nedēļā UNESCO LNK rīko svinīgu konferenci, kuras ietvaros notiks UNESCO LNK publikācijas „Radoša kultūras 
mantojuma komunikācija vietējā sabiedrībā” prezentācija. 
 

Konferences mērķis 
 

Diskutēt par veiksmīgu praksi, kā radoši komunicēt un izcelt kultūras mantojumu vietējā sadarbībā, kā arī veicināt 
UNESCO LNK tīklu sinerģiju turpmākām iniciatīvām, īpaši tādām, kas saistītas ar UNESCO programmu un tēmu 
aktualizēšanu vietējā mērogā. 
 

Konferences mērķauditorija 
 

UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskolas, UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībnieki, UNESCO programmā 
„Pasaules atmiņa” iesaistītās institūcijas, kā arī atsevišķi sadarbības partneri. Kopā ap 100 dalībnieku no visas Latvijas. 
 

Konferences norises vieta un laiks 
2015. gada 15.–16. oktobris, Kuldīga.  
 
 

Kuldīga un UNESCO   
Kuldīga UNESCO kontekstā ir viena no īpašajām vietām Latvijā, kas, sekojot UNESCO idejām un vērtībām, īsteno dažāda 
veida praksi, lai ar izglītības, zinātnes un kultūras palīdzību vecinātu sabiedrības, kultūras un dabas mantojuma ilgtspējīgu 
attīstību.  

Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā 2011. gadā ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā. Šī 
vieta ir izcils un unikāls paraugs cilvēka un dabas rādītai kultūrainavai. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums un 
Kuldīgas bērnu un jauniešu centrs aktīvi darbojas UNESCO Asociēto skolu projekta skolu tīklā. Kuldīgas novadā ir 
bagātīgs nemateriālais kultūras mantojums. Tajā atrodas arī daļa suitu kultūrtelpas, kas 2009. gadā tika iekļauta UNESCO 
Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā. Kuldīgā atrodas arī viena no 33 
UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībniecēm – Kuldīgas Galvenā bibliotēka.  

 Pasākuma formāts 
 

Konferences pirmā diena tiks veltīta pieredzes apmaiņai ar Kuldīgas institūcijām, kas savā darbībā aktīvi iesaistās 
UNESCO programmu un iniciatīvu īstenošanai. Plānota ekskursija pa Kuldīgu, radošās darbnīcas un saviesīgs vakara 
pasākums, lai izzinātu un iepazītu ne vien Kuldīgas krāšņo kultūras mantojumu, bet arī izceltu katra konferences 
dalībnieka pārstāvētā novada kultūras mantojuma unikalitāti. 
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Otrā konferences diena tiks organizēta divās daļās un tiks veltīta sadarbības tēmai un publikācijas „Radoša kultūras 
mantojuma komunikācija vietējā sabiedrībā” prezentācijai. Pirmajā daļā būs iespēja noklausīties izzinošas prezentācijas 
un pieredzes stāstus, kas iekļauti publikācijas „Radoša kultūras mantojuma komunikācija vietējā sabiedrībā” saturā. Otrajā 
daļā konferences dalībnieki tiks aicināti uz darba grupām, kurās no dažādiem aspektiem radošā veidā tiks izcelti institūciju 
savstarpējas sadarbības jautājumi.  

 

Programmas projekts 
Datums/laiks Norise 

15. oktobris 

10:00 Izbraukšana no Rīgas  
(Pils laukums 4, Rīga) 

13:00 

 

- Dalībnieku ierašanās Kuldīgā 
- Reģistrācija 
- Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma sveiciens konferences dalībniekiem  

 

(Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 2. stāvā, Liepājas iela 31, Kuldīga) 

14:00 

 

Pusdienas 
(Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 1. stāvā, Liepājas iela 31, Kuldīga) 

15:00 Ekskursija pa Kuldīgu/UNESCO saistītām vietām un institūcijām 

17:00 Tematiskas aktivitātes un radošās darbnīcās  
(Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Liepājas iela 31, Kuldīga) 

19:00 Vakariņas  
(Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 1. stāvā, Liepājas iela 31, Kuldīga) 

20:00 Vakarēšana un danči ar folkloras kopu 
(Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 2. stāvā, Liepājas iela 31, Kuldīga) 

16. oktobris 

9:00 Brokastu kafijas pauze 
(Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 1. stāvā, Liepājas iela 31, Kuldīga) 

9:45 
Konferences dalībnieku reģistrācija 
 

(Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 2. stāvā, Liepājas iela 31, Kuldīga) 

10:00 

Konferences atklāšana 
- Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Daces Cines uzruna un 

muzikāls sveiciens no skolas 
- Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas Ingas Bērziņas ievadvārdi 
- UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas prezidentes, kultūras ministres  

Daces Melbārdes uzruna un sertifikātu svinīgā pasniegšana UNESCO ASP jaunajām 
dalībskolām 

(Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 2. stāvā, Liepājas iela 31, Kuldīga) 
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10:30 

Atklāšanas paneļsesija 
 

- „Ieskats UNESCO sadarbības tīklu vēsturē”  
/Dagnija Baltiņa, UNESCO LNK ģenerālsekretāre/ 

- UNESCO ASP skolas pieredze 
- UNESCO ASP skolas pieredze 
- UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībbibliotēkas pieredze 

UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībbibliotēkas pieredze 
- Atmiņas institūcijas pieredze 
- Atmiņas institūcijas pieredze 
- Pašvaldības pieredze 
- Pašvaldības pieredze 

12:45 Pulcēšanās uz kopbildi 

13:00  Pusdienas  
(Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 1. un 2. stāvā, Liepājas iela 31, Kuldīga) 

 

14:00 Ievads par sadarbību un savstarpēju komunikāciju  

 
14:15 

 

Darbs grupās  

15:30  Grupu darba prezentācijas un secinājumi 

16:30 Konferences noslēgums – ceļa vārdi un UNESCO 70. gadadienas kliņģeris 

17:00 Konferences dalībnieku izbraukšana uz Rīgu 

 
Konferences organizatori 
 

UNESCO LNK sadarbībā ar Kuldīgas novada domi, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu, Kuldīgas bērnu un 
jauniešu centru un Kuldīgas Galveno bibliotēku. 

 
Dalības pieteikšana konferencei  
 

Konferencei pieteikties aicināti UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībnieki, UNESCO ASP dalībskolu pārstāvji, 
UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” īstenošanā iesaistīto institūciju pārstāvji, kā arī sadarbības partneri, kas aktīvi 
iesaistās UNESCO programmu un iniciatīvu īstenošanā. 
 

Lai pieteiktu savu dalību konferencē, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu un līdz šī gada 2. oktobrim nosūtīt uz  
e-pastu: programmas@unesco.lv.  
 
Pieteikuma anketa atrodama šī apraksta beigās. Jautājumu gadījumā sazinieties ar UNESCO nedēļas koordinatori  
Eviju Maļkeviču (e.malkevica@unesco.lv, 67325109). 
 
 
 
 

mailto:programmas@unesco.lv
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Praktiskā informācija dalībniekiem 
 

Transports 
Konferences dalībnieku ērtākai nokļūšanai uz Kuldīgu, 15. oktobrī UNESCO LNK organizē kopīgu transportu. Izbraukšana 
plānota plkst. 10:00 no Pils laukuma 4, Rīgā. Pēc konferences 16. oktobrī tiek organizēts transports arī nokļūšanai uz 
Rīgu. Izbraukšana no Kuldīgas plānota plkst. 17:00. Dalībniekiem, kas plāno doties ar organizēto transportu, lūdzam to 
norādīt dalībnieka pieteikuma anketā.  
 

Nakšņošana 
Konferences dalībniekiem, kas pieteikuma anketā atzīmējuši nepieciešamību pēc naktsmītnes, tiek nodrošināta viena 
guļas vieta 2-4 vietīgās Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas istabiņās. Naktsmītnes atrodas 3-
10 minūšu gājiena attālumā no konferences galvenās norises vietas.  
 

Ēdināšana 
Dalībniekiem, kuri plāno piedalīties abās konferences dienās, tiek nodrošinātas pavisam 4 ēdienreizes (pirmajā diena – 
pusdienas un vakariņas, otrajā dienā – brokastu kafijas pauze un pusdienas). Par individuāliem ēšanas ierobežojumiem 
lūgums informēt laikus, norādot tos dalībnieka pieteikuma anketā.  

Lietas, kas varētu noderēt, dodoties uz Kuldīgu 
15. oktobra vakara pasākumam aicinām ņemt līdzi savam novadam raksturīgas uzkodas, dziesmas, spēles rotaļas un labu 
garastāvokli.  

 
 
 
 
 

UZ TIKŠANOS KULDĪGĀ! 

 

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar UNESCO nedēļas koordinatori  
Eviju Maļkeviču (e.malkevica@unesco.lv, 67325109, mob. tel. 26187266)  
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UNESCO 70. gadadienai veltītā konference 
2015. gada 15.-16. oktobris 

Kuldīga 
 

Dalībnieka pieteikuma anketa 
Lūdzam aizpildītu anketu līdz š.g. 2. oktobrim elektroniski nosūtīt uz e-pastu programmas@unesco.lv.  

Pamatinformācija par dalībnieku 

Vārds, uzvārds  

Pārstāvošā institūcija  

Amats  

Novads/pilsēta  

E-pasts  

Tālrunis  

 

Dalība konferencē 

Lūdzu, atzīmējiet ar krustiņu (x), kurās konferences dienās plānojat piedalīties 

 Jā Nē  
 15. un 16. oktobrī   

Tikai 16. oktobrī   

 

Vai plānojat Kuldīgā piedalīties ekskursijā 15. oktobrī plkst. 15:00?   

 

Vai plānojat piedalīties tematiskajās darbnīcās 15. oktobrī plkst. 17:00?   

 

Vai nepieciešamas naktsmītnes (nakts no 15. uz 16. oktobri)?   

 

Transports un nokļūšana līdz Kuldīgai 

Lūdzu, atzīmējiet ar krustiņu (x), vai 15. oktobrī plānojat doties ar UNESCO LNK organizētu transportu 
no Rīgas (izbraukšana plkst. 10:00 no Pils laukuma 4, Rīgā)? 

Jā Nē 

  

 

Lūdzu, atzīmējiet ar krustiņu (x), vai 16. oktobrī plānojat doties ar UNESCO LNK organizētu transportu 
no Kuldīgas uz Rīgu (izbraukšana no Kuldīgas plkst. 17:00)? 

Jā Nē  

  

 

Ja uz konferenci plānojat savu individuālo maršrutu ar personīgo vai sabiedrisko transportu, lūdzu, 
norādiet dienu un laiku, kad plānojat ierasties Kuldīgā. 

 

 

Ēdināšana konferences laikā 

Lūdzu, atzīmējiet ar krustiņu (x) nepieciešamās ēdienreizes konferences laikā 

 Jā Nē 

15. oktobrī 

Pusdienas   

Vakariņas   

16. oktobrī 

Brokastis   

Pusdienas   

 

Lūgums informēt, ja ir kādi īpaši ēšanas ierobežojumi. 

 
 
 

 

Lūdzam aizpildītu anketu līdz š.g. 2. oktobrim elektroniski nosūtīt uz e-pastu programmas@unesco.lv. 
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar UNESCO nedēļas koordinatori Eviju Maļkeviču,  

rakstot uz e.malkevica@unesco.lv vai zvanot pa 67325109. 
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