UNESCO NEDĒĻA LATVIJĀ 2016
MĒS MAZA CILTS,
MĒS BŪSIM LIELI TIK, CIK MŪSU GRIBA.
(RAINIS)

CILDINĀSIM LATVIJAS DĀRGUMUS!

Pirms 25 gadiem, 1991. gada 14. oktobrī, oficiālā valsts uzņemšanas ceremonijā UNESCO galvenajā mītnē Parīzē tika
ienests Latvijas karogs. Ar šo svinīgo brīdi Latvija tika uzņemta lielajā pasaules valstu saimē, kas toreiz bija svarīgs solis,
lai par Latvijas valsti daudz vairāk uzzinātu plašā starptautiskā sabiedrība. Arī gatavojoties Latvijas valsts dibināšanas
100. gadadienai, ir svarīgi prast stāstīt par sevi un cildināt to, kas vieno tautu, stiprina piederību, raksturo tradīcijas,
vēsturi, valsts un sabiedrības attīstību. Viens no UNESCO darbības uzdevumiem Latvijā ir izcelt vērtības, kas stiprina
valstiskumu un piederību, un rast jaunus veidus, kā par tām stāstīt sabiedrībai, sekmējot arī to, ka šīs vērtības kļūst par
ilgtspējīgas attīstības sastāvdaļu.
Aicinām piedalīties kādā no UNESCO nedēļas tēmām veltītajiem pasākumiem visā Latvijā!
Alsungas novads
13. oktobrī plkst. 13:00 Alsungas vidusskolā cildinās suitos un visā Latvijā pazīstamo tautas muzikantu Nikolaju Heņķi,
atzīmējot viņa 150. gadadienu. Pasākumā plānots atcerēties un pieminēt viņa ieguldījumu tautas mākslas attīstībā.
Pasākuma mērķauditorija – Alsungas vidusskolas skolēni no 1. līdz 12. klasei. Pasākumā piedalīsies koklētāji, dūdinieki,
plānoti danči un dziesmas. Kā ciemiņi aicinātas folkloras kopas „Kursīši” no Kuldīgas un „Krētainie suiti” no Basiem.
Adrese: Skolas iela 11, Alsunga
Kontaktpersona: Ligita Stašaite
Baldones novads
11. oktobrī plkst. 15:00 Baldones novada dome aicina ikvienu interesentu piedalīties atvērtajā sarunu pēcpusdienā “Zirgu
tramvajs - Trulīts”. Tās mērķis ir diskutēt par tūrisma maršruta izveidi pa bijušā „Trulīša” ceļu, kā arī tā turpmāko attīstību.
„Baldones kūrorta viesus no 1863. gada, kad tika izbūvēta Ikšķiles dzelzceļa stacija, līdz 1915. gadam uz Baldoni no
Ikšķiles atveda diližanss. Pēc I Pasaules kara, 1921. gada vasarā, Latvijas valdība piešķīra 150 000 rbļ. esošās dzelzceļa
līnijas rekonstrukcijai. Paņemot sliedes no dažiem vāciešu ierīkotā ceļa atzarojumiem, izveidoja šaursliežu (600mm) zirgu
dzelzceļa līniju no Daugavas krasta (Vēveriem) līdz Baldones sanatorijai (Ķeguma prospektam).Rudenī divi mazi vagoniņi
ar vaļējiem logiem, zirga vilkti, ripoja pa sliedēm no Baldones pa Ķeguma prospektu aptuveni 12 km līdz Daugavai precīzi Vēveru mājām. Tālāk cilvēkus celtuves prāmis pārcēla otrā krastā. Bija dzimis vēsturiskais Baldones-Ikšķiles zirgu
tramvajs, tautā saukts par „Trulīti””.
Uz diskusiju par šo unikālo mantojumu īpaši aicināti Baldones, Ikšķiles un Ķekavas pašvaldības vēstures cienītāji un citi
interesenti.
Norises vieta: māja „Pārupes”, Baldones pagasts., Baldones novads,
LV- 2125, 2.stāva sēžu zāle
Kontaktpersona: Pauls Grants (29323110)

Brocēnu novads
UNESCO nedēļā Brocēnu vidusskolā plānotas daudzveidīgas aktivitātes – „UNESCO Latvijas dārgumu cildināšana” un
izstāde (angļu valodas stundās vidusskolēni meklēs UNESCO sarakstos un reģistros iekļauto 14 Latvijas vērtību līdzību ar
citiem pasaulē atpazīstamiem objektiem, liecībām un tradīcijām, pēc tam veidos izstādi par padarīto), aktivitāte „Brocēnu
novada „Mantojuma skapis”” (skolēni veidos Brocēnu novada „Mantojuma skapi”, kurā apkopos Brocēnu novada vērtības),
individuālais „Mantojuma skapis” (audzināšanas stundās veidos individuālo „Mantojuma skapi”, rezultātus apkopos skolas
mājas lapā), izstāde par Latvijas mantojumu UNESCO (skolā nedēļas laikā būs skatāma izstāde par Latvijas mantojumu
UNESCO, pēc tam veidos konkursu, lai apzinātu, ko skolēni ir uzzinājuši par UNESCO mantojumu) un konkurss par
Brocēnu novada īpašajiem cilvēkiem (skolēni piedalīsies novada konkursā par Brocēnu novada īpašajiem cilvēkiem,
veidojot par viņiem aprakstus, filmas utt.).
Norises vieta: Ezera iela 6, Brocēni
Kontaktpersona: Mairita Neilande (29140627)
Daugavpils
14. oktobrī plkst. 17.00 Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta Jaunatnes nodaļa organizēs
jauniešu mākslas izstādi „Piemineklis tagadnei”. Jauniešu nodaļa aicina pilsētas jauniešus dalīties ar savām pārdomām
par mūsdienu Daugavpils vērtībām – cilvēkiem, vietām, pasākumiem, tradīcijām, u.c., kas viņus iedvesmo, kā arī iztēloties
modernu pieminekli, kas atgādinātu gan vietējiem, gan pilsētas viesiem, ka pilsētai ir ar ko lepoties te un tagad. Savas
idejas jaunieši aicināti vizualizēt (zīmējumos, instalācijās, rokdarbu darinājumos, utt.) un iesniegt kopā ar darba aprakstu
Jaunatnes nodaļā. Pēc darbu apkopošanas notiks izstāde un veiksmīgāko autoru apbalvošana. Izstādes laikā tiks
organizētas darbnīcas un ierīkotas atpūtas zonas.
Norises vieta: Jauniešu neformālās izglītības centrs, Varšavas iela 45, Daugavpils
Kontaktpersonas: Artjoms Pučinskis (65422304, 27028209), Renāte Koroļkova (65422306)
14. oktobrī plkst. 16:00 Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā atklās izstādi III „Starptautiskais tekstilmākslas
simpozijs”. Simpozija laikā starptautiski atzīti mākslinieki radīs unikālus laikmetīgās tekstila un šķiedru mākslas darbus,
veidojot starptautiskās komunikācijas platformu tekstila mākslas nozarē. Simpozijs ir jauna tradīcija Rotko centrā,
aktivizējot tekstila jomas mākslinieku iekļaušanos mākslas procesos starptautiski. Tekstila tradīcijas Latgalē izsenis
raksturīgas ar savu īpašo kolorītu un praktisko pielietojamību, kas gadu laikā mainījies, no amatniecības izaugot par
mākslas/dizaina vērtībām. Simpozijs tradicionāli ir forma, kurā top jauni darbi, lieliska platforma komunikācijai savā starpā
un ar vietējiem iedzīvotajiem, tekstilmākslas interesentiem par aktuālo un svarīgo, ko iespējams paust tekstila un šķiedru
mākslas valodā. Tekstilmākslas simpozijā piedalās 9 mākslinieki, no kuriem 2 ir Latvijas pārstāvji. Tekstilmākslas
simpozija laikā norisinās arī publiskas meistarklases. Simpozija noslēgumā būs simpozija laikā tapušo darbu izstāde
Rotko centrā.
Norises vieta: Mihaila iela 3, Daugavpils
Kontaktpersona: Baiba Priedīte (65430273)

12. oktobrī Daugavpils pilsētas 2.speciālā pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi dosies izzināt vietējo kultūras
mantojumu izglītojošā ekskursijā „Podniecība kā latviskās identitātes dārgums”. Pirmsskolas izglītojamie dosies uz
Daugavpils mālā mākslas centru, lai iepazītos ar latviešu tradicionālo amatniecības prasmi - podniecību. Bērni piedalīsies
profesionāla keramiķa meistarklasē, mēģinās iejusties amatnieka lomā, kā arī izprast amatniecības nozīmi latviešu
vēsturē.
Norises vieta: 18.Novembra iela 8, Daugavpils
Kontaktpersona: Zane Isajeva (26635337)

No 10. līdz 14. oktobrim, UNESCO nedēļas ietvaros, Daugavpils pilsētas 4.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē
tiks organizēti dažādi pasākumi par tēmu „Mana pilsēta-Daugavpils” – dzimtās pilsētas iepazīšanai (vēsture, pilsētas
nozīmīgās un skaistākās vietas). Tiks organizētas tematiskās pēcpusdienas, radošās darbnīcas, izstādes un foto galerijas
„Mana Daugavpils”.
Norises vieta: Podnieku iela 1, Daugavpils
Kontaktpersona: Lilita Pudāne
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UNESCO nedēļā Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestāde īstenos projektu „Es Latgalē - Latgale manī”.
Plānots, ka tajā piedalīsies aptuveni 120 dalībnieki – bērni vecumā no 5-7 gadiem, viņu vecāki un 15 pedagogi. Projekta
ietvaros tiks veidots kopīgais „Mantojuma skapis”. Projekta ietvaros plānots izpētīt sešas tēmas – „Latgales nemateriālais
kultūras mantojums” (folklora, valoda, tradīcijas), „Latgales ievērojamākās vietas”, „Latgales tautastērps”, „Latgaliešu
kulinārais mantojums”, „Ievērojamākie Latgales cilvēki” un “Latgales amatniecība”.
Norises vieta: Muzeja iela 9, Daugavpils
Kontaktpersona: Inese Kapteine (26533231)
UNESCO nedēļā Daugavpils 10. vidusskola organizēs tematiskās klases stundas 1.-12. klašu skolēniem par UNESCO
programmu „Pasaules atmiņa”, kā arī mācību stundu ietvaros cildinās UNESCO Latvijas dārgumus, izmantojot materiālus
no „UNESCO mantojuma skapja”. Tāpat 5.-6. klašu skolēniem tiks organizēta zīmējumu izstāde „Uzzīmē latviešu tautas
dziesmu”.
Norises vieta: Tautas iela 11, Daugavpils
Kontaktpersona: N. Rimoviča (65476149)
UNESCO nedēļā Daugavpils 16. vidusskola organizēs aktivitāšu ciklu „Mantojuma skapis Latgales novadā”. Tā ietvaros
no 10.-14. oktobrim 1.-12. klašu audzēkņiem tiks rīkotas klases stundas par tēmu „Nacionālā savdabība mūsu novadā”.
13. oktobrī vidusskolēniem notiks viktorīna par tēmu „Vienoti dažādībā.” Savukārt 14. oktobrī skolēni piedalīsies pilsētas
pasākumā – jauniešu mākslas izstādē „Piemineklis tagadnei.”
Norises vieta: Aveņu iela 40, Daugavpils
Kontaktpersona: J. Bernāne
UNESCO nedēļā Daugavpils 17. vidusskolā tiks organizēts aktivitāšu cikls „Latvijas un pasaules kultūras mantojuma
skapis”. Tā ietvaros 8.-10. klašu skolēni veidos izstādi par Latvijas un pasaules kultūras mantojumu, kā arī prezentēs
savus darbus kopīgā pasākumā.
Norises vieta: Valmieras iela 5, Daugavpils
Kontaktpersona: Jānis Punculis
UNESCO nedēļā Daugavpils Saskaņas pamatskolā tiks organizētas daudzveidīgas aktivitātes „UNESCO Latvijas
dārgumu cildināšana”, kuru ietvaros notiks gan tematiskās stundas, gan arī tikšanās ar Daugavpils pilsētā un novadā
atpazīstamiem cilvēkiem, kuri stāstīs par Latgales dārgumiem un UNESCO mantojumu. Mācību stundas tiks veltītas
tādām tēmām kā „Pasaules reliģijas”, „UNESCO Pasaules mantojums”, „Latvijas dārgumi - Daugavas loki” un „Mana
Latgale”. 13. oktobrī tiks organizēta tikšanās ar ES struktūrfondu informācijas centra informācijas vadības speciālistu O.
Zuģicki par Daugavpils pilsētas un novada materiālā un nemateriālā kultūras objektiem, bet 14. oktobrī ar Latgales tūrisma
aģentūras „TAKA” pārstāvi R. Gradovski par Daugavas lokiem. UNESCO nedēļā plānota tikšanās arī ar bijušo Latvijas
Tautas frontes priekšsēdētāju un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pētnieka asistentu Daini Īvānu par tēmu „Baltijas
ceļa ideja”.
Norises vieta: Saules iela 7, Daugavpils
Kontaktpersona: Dace Plociņa (29361065)
13. oktobrī Daugavpils Vienības pamatskolā visās klasēs plānots rīkot audzināšanas stundas par tēmu „UNESCO
Latvijas dārgumu cildināšana”. Katra klase ir izvēlējusies kādu no UNESCO Latvijas dārgumiem, par kuru audzināšanas
stundās cildinās un centīsies par to uzzināt ko vairāk. Izvēlēto UNESCO dārgumu vidū ir „Dainu skapis”, „Baltijas dziesmu
un deju svētku tradīcija”, „Daugavas loki”, „Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss”. Audzināšanas stundu mērķis ir cildināt
vērtības, kas vieno tautu, raksturo tradīcijas, palīdz dziļāk izprast tautas vēsturi, veidot skolēnu personības identitāti. Tiks
izcelta arī UNESCO loma Latvijai nozīmīgu vērtību izcelšanā un saglabāšanā. Kopējā plānotā mērķauditorija – ap 370
skolēniem.
Norises vieta: Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils
Kontaktpersona: Maija Baklāne
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UNESCO nedēļā Daugavpils Krievu vidusskola – licejs mācību stundu ietvaros organizēs vairākas aktivitātes, kas
veltītas UNESCO Latvijas dārgumiem, kā arī vietējā kultūras mantojuma izzināšanai.
- 10. oktobrī 8. klases skolēniem tiks rīkota interaktīvā ģeogrāfijas stunda „UNESCO: fakti, cipari, objekti”, kuras
laikā būs iespējas uzzināt par organizācijas vēsturi, mērķiem un uzdevumiem. Skolēni salīdzinās Latvijas
objektus UNESCO mantojuma sarakstā ar līdzīgiem objektiem Eiropā.
- 12. oktobrī ģeogrāfijas stundā 9. klasē tiks rīkota virtuālā ekskursija „UNESCO mantojums Latvijā”: Strūves
ģeodēziskais loks un citi objekti. Tās laikā skolēni tiks informēti par UNESCO mantojumu Latvijā, par
nozīmīgākajiem dabas objektiem starptautiskajā un nacionālajā UNESCO mantojumu sarakstā. Pēc tam plānota
saruna – diskusija „Kāpēc tas ir mantojums? Šo objektu nozīme pasaulē un Latvijā”, kam sekos aptauja „Ar
kādiem objektiem var papildināt šo sarakstu, kāpēc?”.
- 13. oktobrī angļu valodas stundā 12. klašu skolēniem tiks rīkota diskusija „Globālie izaicinājumi mūsdienu
pasaulē”. Tās laikā īpaši tiks skatīti globālie ekoloģiskie izaicinājumi. Skolēni grupās pētīs izvēlēto problēmu,
mēģinot noteikt tās aktualitāti Latvijā.
- 14. oktobrī cildinās vienu no UNESCO Latvijas dārgumiem – Rīgas vēsturisko centru. Plānota diskusija par to,
kas ir Rīgas vēsturiskais centrs, kāpēc tas jāsaglabā, kādi līdzīgi dārgumi ir pasaulē, un kur?
UNESCO nedēļas laikā ētikas un sociālo zinību stundās 3.- 5. klašu skolēni tiks aicināti diskutēt par to, ko nozīmē
mantojums, vai ir svarīgi saglābāt mantojumu, kas jāsaglabā dzimtajā pilsētā un valstī. Tiks organizēta arī radošā darbnīca
„Mans mantojuma skapis”, kurā skolēni izgatavos un aprakstīs lietas, kuras viņi uzskata par mantojumu. Skolas bibliotēkā
tiks rīkota arī izstāde „ Mans mantojuma skapis”, notiks veiksmīgāko darbu prezentācija un skolēnu apbalvošana. Tiks
rīkotas radošās darbnīcas un sarunas ar skolēniem „ Kas ir mantojums”, kuru laikā tiks veidoti individuālie mantojuma
skapji.
Norises vieta: Tautas iela 59, Daugavpils
Kontaktpersona: Marina Drozda
Dagdas novads
UNESCO nedēļas ietvaros Dagdas vidusskolā 6.–12. klašu audzēkņi un viņu skolotāji veidos savu „Mantojuma skapi”.
Tāpat tiks cildināti UNESCO Latvijas dārgumi, īpaši UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā iekļautie
Daugavas loki un UNESCO Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvajā sarakstā iekļautā
vērtība – Baltijas dziesmu un deju svētku tradīcija.
Norises vieta: Mičurina iela 3a, Dagda
Kontaktpersona: Irēna Maļkeviča
Grobiņas novads
11. un 13. oktobrī Grobiņas sākumskolā un Grobiņas ģimnāzijā plānotas Liepājas muzeja muzejpedagoģijas
nodarbības arheoloģijā. To ietvaros tiks sniegts ieskats Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes 1. kursa
studentu lauku darbu prakses rezultātos, kas norisinājās 2016. gada vasarā Grobiņā. Plānota prezentācija par UNESCO
un Grobiņas arheoloģisko ansambli.
Norises vieta: Skolas iela 1, Grobiņa
Kontaktpersona: Linda Leja
12. oktobrī plkst. 12.00 Grobiņas novada Bārtas muzejā, Tukuma muzejs organizēs stāstījumu par Sibīrijā rakstītām
vēstulēm uz bērza tāss, to sūtītājiem un saņēmējiem. Stāstījums būs kā papildinājums Tukuma muzeja ceļojošajai izstādei
„Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”, kas veidota, izmantojot 10 reālu cilvēku rakstītas vēstules uz bērza tāss, kas
2009. gadā iekļautas UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā. (2013. gadā nominācija
papildināta ar 24 vēstulēm). Sibīrijā rakstītajām vēstulēm uz bērza tāss ir simboliska nozīme Latvijas vēsturē, jo tās ir
padomju laikmeta liecība, kura raksturo Latvijas 20. gadsimta vēsturē traģiskākos mirkļus: arestus un deportācijas, kas
kvalificējami kā noziegumi pret cilvēci. Pasākumā aicināti visi interesenti, īpaši skolēni.
Norises vieta: Bārtas muzejs, Grobiņas novads
Kontaktpersona: Zinta Paševiča
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Jēkabpils un Jēkabpils novads
12. oktobrī plkst.16:00 Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvalde, Jēkabpils pilsētas bibliotēka sadarbībā ar
biedrību „Jēkabpils mantojums” organizēs diskusiju „Kultūrvēsturiskie dārgumi Jēkabpilī cauri laikiem”. Uz pasākumu
īpaši aicinātas biedrības, pašvaldības pārstāvji, arhitekti un ikviens interesents, lai apmainītos viedokļiem, kas ir
kultūrvēsturiskais mantojums Jēkabpilī, kā arī, kas katram ir mantojums, ar kuru ir vēlme dalīties un lepoties pasaulē.
Sarunas mērķis ir saskatīt pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma objektu plašo daudzveidību un izprast to vērtību.
Pasākums notiks Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Izstāžu un tikšanās zālē (Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils). Savukārt
14. oktobrī plkst. 17:00 notiks lekcija „Daugava. Ūdensceļš. Kultūrvēsture” – aizmirsto kultūrvērtību atcerēšanās kopā ar
prof. Dr. hist., Dr. habil. art., LZA akadēmiķi Juri Urtānu. Pasākuma laikā būs iespējams uzzināt daudz interesantu faktu
par Daugavu, tās vērtību un nozīmi gan pilsētas dzīvē, gan Latvijā, tādā veidā cildinot arī vienu no vērtībām, kas iekļauta
UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā – Daugavas lokus jeb aizsargājamo ainavu apvidu
“Augšdaugava”. Lekcijas laikā plānots aizdoties arī līdz Daugavas dambim, lai stāstīto varētu ieraudzīt arī realitātē.
Norises vieta: Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Izstāžu un tikšanās zāle, Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils
Kontaktpersona: Renāte Lenša (29554991)
Ābeļu pamatskolā veidos un caurskatīs vietējo „Mantojuma skapi” ar mērķi turpināt apzināt un iepazīt senos Sēļu
pilskalnus. Mantojuma apzināšana aizsākta jau iepriekš, ekskursijās apzinot un pētot Kaupres, Asotes, Dignājas, Jersikas
pilskalnu, Ormaņkalnu un vietējās amatu prasmes. Turpinot veidot „Mantojuma skapi”, plānota ekskursija arī uz Elkšņu
skolu, Elkšņu, Petruka un Kņāvu pilskalniem. Izpētē piedalās Ābeļu skolas skolēni, novada jaunieši, skolotāji un arheologs
Juris Urtāns.
Norises vieta: Bijusī Elkšņu skola, Elkšņu un Petruka pilskalni, Kņāvu pilskalns
Kontaktpersona: Iveta Bērziņa
Jelgavas novads
13. oktobrī plkst. 13:00 Šķibes pamatskolas bibliotēkā notiks pulciņa „Lasītprieks” un Bērnu žūrijas dalībnieku
pasākums, kurā viņi iepazīsies ar „UNESCO Latvijas mantojuma skapi” un digitālo karti „UNESCO Latvijas dārgumi”, īpaši
pievēršot uzmanību Dainu skapim, tiks skandētas tautasdziesmas un skolēni veidos individuālo “Mantojuma skapi”.
Savukārt no 11.-14. oktobra plānota gan informatīvu materiālu izstāde „Latviešu folklora un tradīcijas”, kurā skolēni varēs
iepazīt UNESCO Latvijas dārgumus, gan izstāde par folkloras un tautas mākslu „Mūsu mantojums – tautasdziesma”.
Norises vieta: Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts
Kontaktpersona: Inese Pokule
Jūrmala
No 11.–15. oktobrim Raiņa un Aspazijas vasarnīca aicina iesaistīties akcijā „UNESCO Latvijas dārgumu cildināšana”
Raiņa un Aspazijas savstarpējā sarakste. UNESCO nedēļas laikā Raiņa un Aspazijas vasarnīcas ekspozīcijā „Es un Tu”
tiks vadītas ekskursijas par dzejnieku saraksti (iekļauta UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā
reģistrā), kuras papildinās īpašas prezentācijas „Rainis – Aspazijai, Aspazija – Rainim” un „Aspazija / Rainis: dumpiniece /
humānists. Divu latviešu dzejnieku stāsts”. Īpaši aicināti skolu jaunieši, interesenti un ārzemju tūristi. Šīs akcijas laikā tiks
aktualizēta UNESCO loma un ieguldījums kultūras vērtību saglabāšanā un popularizēšanā.
Norises vieta: J. Pliekšāna iela 5/7, Majori, Jūrmala
Kontaktpersona: Astrīda Cīrule (27162891)
Kuldīga un Kuldīgas novads
12. oktobrī no plkst. 11:00 – 14:00 Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrā norisināsies radošā darbnīca „Pūralādes
cildināšana”, kurā bērni, jaunieši un citi interesenti varēs iepazīt Kuldīgas novada tautastērpu daudzveidību,
komplektēšanu un to detaļas. Radošās darbnīcas laikā bērniem būs iespēja izkrāsot attēlu ar Kuldīgas novada
tautastērpiem. Skolēni varēs arī pielaikot tautastērpus un fotografēties tajos, kā arī piedalīties aplikāciju darbnīcā, kurā tiks
veidots Kuldīgas novada tautastērpu apkaklīšu raksts. Tāpat „Pūralādes cildināšanas” laikā tiks demonstrēta prezentācija
par to, kas ir Kuldīgas novada BJC „Pūralāde”, kā arī kāda ir Kuldīgas novada tautastērpu daudzveidība.
Norises vieta: 1905. gada iela 10, Kuldīga
Kontaktpersona: Agate Roga
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11. un 12. oktobrī plkst. 10:00 PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” cildinās dažādus amatus aktivitātē
„Satiec savu meistaru!”. Tajā piedalīsies Kuldīgas novada PII „Bitīte” un „Ābelīte” audzēkņi un skolēni no novada izglītības
iestādēm, 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, koka apstrādes pamatiem u.tml.
Norises vieta: Liepājas iela 31, Kuldīga
Kontaktpersona: Zanda Šlegelmilha
14. oktobrī Kuldīgas Centra vidusskola skolēniem organizēs orientēšanās spēli pa UNESCO Pasaules mantojuma
Latvijas nacionālajā sarakstā iekļauto Kuldīgas vecpilsētu Ventas senlejā. Spēlē piedalīsies vidusskolēni. Viņu uzdevums
būs atrast objektus pēc attēliem un ģeogrāfiskajām koordinātēm. Pie katra objekta būs jāveic arī speciāli uzdevumi.
10.,11.,13. oktobrī 5. klašu skolēniem Kuldīgas Novada muzejā tiks organizēta ekspozīcijas izzināšana par dažādiem
Kuldīgas novada iedzīvotāju vaļaspriekiem. Katrs skolēns apkopos informāciju par savas dzimtas hobijiem, vērtībām, ko
prezentēs novada mācības stundā. Savukārt 18. oktobrī no plkst. 14.00-15.00 Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā un
vecpilsētas centrā tiks organizēts pasākums „Kuldīgas vecpilsēta UNESCO priekšsarakstā”. Tā laikā būs iespēja dzirdēt
bibliotekāres Gitas Rebokas stāstu par seno Kuldīgas pilsētas vides plānojumu, kā arī iepazīties ar tematiskām grāmatām
un materiāliem par UNESCO.
Norises vieta: Kuldīgas pilsēta, Kuldīgas Novada muzejs, Kuldīgas galvenā bibliotēka
Kontaktpersonas: Iveta Eglīte, Antra Spuļģe un Sanita Ermane
10. oktobrī plkst. 8:15 un 9:55 V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā notiks mācību stundas ar nosaukumu „V.Plūdoņa Kuldīgas
ģimnāzijas skolēnu mantojuma skapis”. Klases stundās, sociālo zinību, kulturoloģijas un teātra sporta stundās, 7. -12.
klašu skolēni aizpildīs lapu „Mans mantojuma skapis”, uzrakstot savas vērtības, tādā veidā noskaidrojot ģimnāzijas
skolēnu identitāti, kas sastāv arī no dažādiem kultūras mantojumā balstītiem elementiem un vērtībām. Skolēni analizēs
savu vērtību sarakstu, atbildot uz jautājumiem, kāpēc tās ir nozīmīgas un kāpēc tās gribētu nodot nākamajām paaudzēm?
Izveidotās lapas tiks apkopotas un ar tām varēs iepazīties gan skolēni, gan skolotāji, gan vecāki.
Norises vieta: Piltenes iela 25, Kuldīga
Kontaktpersonas: Daina Grīna, Laila Zudāne, Gunta Upesdegle

Ķekavas novads
16. oktobrī plkst. 15.00 Ķekavas pagasta Kultūras centra Katlakalna Tautas nams organizēs pasākumu „Novadnieku
Stāstu vakars Gods godam pretī panāk”. Pasākumā ar stāstiem par novada celšanu, kopšanu un daudzināšanu
piedalīsies novada Goda cilvēki, Goda cilvēka titulam nosauktie un ieteicēji.
„Mēs novērtējam, atzīstam un daudzinām īpašas pasaules mēroga vērtības – mākslas darbus, vēsturnieku un citu
pētnieku atradumus, cilvēkdarba un tehnikas sasniegumus, kultūras vērtības. Arī it kā parastas lietas, kas laika gaitā
ieguvušas milzu nozīmi un kļuvušas neparastas, kā Vēstules uz bērza tāss. Tikpat svarīgi kā pamanīt un novērtēt kādu
vienu darbu vai vienu varonību, ir pašiem sevī nest un apkārtējos pamanīt un daudzināt tās cilvēciskās īpašības, kurām
pateicoties savulaik radās lietas, kas ieguva vērtību statusu. Tieši par šīm nemainīgām vērtībām – darba tikumu, kultūras
apziņu, līdzcilvēku attiecībām mēs runāsim un stāstīsim stāstus mūsu Novadnieku Stāstu vakarā”.
Stāstu vakarā plānots uzsvērt un daudzināt tās nemainīgās vērtības, kuras tiek apliecinātas ikdienā, un tiek pārmantotas
paaudžu paaudzēs. Uz pasākumu aicināti dažādu paaudžu Ķekavas novada, īpaši Katlakalna ciema, iedzīvotāji.
Norises vieta: Pļavniekkalna iela 35, Katlakalns, Ķekavas novads
Kontaktpersona: Aija Vitmane
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Krāslavas novads
13. oktobrī Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis” plānota bērnu radošo darbu izstāde „Krāslava
bērna acīm”. Tās mērķis ir rosināt bērnus izzināt UNESCO Latvijas dārgumu – Daugavas lokus – un veidot radošus
darbus par tēmu „Krāslava bērna acīm”.
Norises vieta: Aronsona iela 1, Krāslava
Kontaktpersona: Jeļena Vorošilova
Liepāja
No 10.-16. oktobrim Liepājas 3.pamatskola UNESCO nedēļas tematikai veltīs daudzveidīgas aktivitātes – skolēni
iesaistīsies akcijā „UNESCO Latvijas dārgumu cildināšana” un veidos savu „Mantojuma skapi”. Tāpat plānots izzināt
UNESCO darbību un īstenotās programmas Latvijā. Atzīmējot Latvijas pievienošanās UNESCO 25. gadadienu, mācību
ietvaros plānotas arī šādas aktivitātes:
„UNESCO Latvijas dārgumi” – skolas radio plānota pārraide, kuru sagatavos paši skolēni, viņi paši stāstīs par
UNESCO Latvijas dārgumiem.
UNESCO vēsture – informatīvas prezentācijas, video demonstrēšana, tiks veidots stends, kas veltīts UNESCO
Latvijas dārgumiem.
- Mācību stundas UNESCO nedēļas aktuālajām tēmām:
- Latviešu valodā – „Tautas dziesmas latviešu folklorā”, „Dainu tēvs”, „Latviešu tautas teikas”;
- Sociālajās zinībās - diskusija „UNESCO vakar, šodien, rīt…”, informatīva materiāla izveide par UNESCO
mērķiem, ideju, darbības jomām, uzdevumiem, funkcijām un prioritātēm Latvijā un pasaulē;
- Audzināšanas stundas – to laikā skolēni atraktīvā, radošā veidā, piemēram, izspēlējot „UNESCO zināšanu spēli”
uzzinās par UNESCO Latvijas dārgumiem, kā arī diskutēs par Latvijas tēlu pasaulē;
- Informātikas stundās skolēniem būs iespēja izveidot savu infografiku, kuras tēma ir Latvijas pievienošanās
UNESCO 25. gadadiena.
- Ģeogrāfijas stundās „UNESCO objekti Baltijas valstīs”: skolēni izpētīs UNESCO objektus Baltijas valstīs un
veidos ekskursiju maršrutus, kurus prezentēs.
- Integrētā mācību stunda bioloģijā un vēsturē 9. klasei „Tautas kampaņa pret Daugavpils HES celtniecību un par
Augšdaugavas ielejas saglabāšanu, par dabas parka "Daugavas loki" dibināšanu”.
Tiks rīkota arī akcija „Sargāsim dabas bagātības” (makulatūras vākšana), kā arī orientēšanās spēle „Karosta kulturālā un
industriālā skatījumā”.
Norises vieta: Lazaretes iela 8, Liepāja un Karostas teritorija
Kontaktpersona: Jeļena Kovzeļeva
Limbažu novads
12. oktobrī plkst. 8:20 Limbažu 3. vidusskola plāno aktivitāti „Cildinām Latvijas karavīru drosmi”. Tā būs tikšanās ar
Nacionālo Bruņoto spēku kapteini Kasparu Lusti par līdzdalību ANO vadītajā visaptverošajā stabilizācijas misijā Mali
2016.gadā. Kapteinis ir piedalījies arī citās militārajās misijās un operācijās. Pasākumā tiks runāts par karavīra pieredzi,
lomu un līdzdalību pasaules notikumos. Pasākuma sasaiste ir arī ar globālo attīstības mērķi „Miers un taisnīgums”.
Savukārt nedēļas ietvaros Mūzikas stundu laikā plānotas aktivitātes „Mans dziesmu svētku stāsts. Mans dziesmu svētku
logo.” Skolēni iepazīsies ar Dziesmu svētku mantojumu, tradīcijām, dziesmu repertuāru, pārrunās svētku koncepcijas.
Skolēni tiks aicināti uzrakstīt savu pieredzi un stāstu par Dziesmu svētkiem, kā arī veidot savu Dziesmu svētku logo.No
skolēnu radošajiem darbiem plānots veidot izstādi.
Norises vieta: Parka iela 38, Limbaži
Kontaktpersona: Daiga Rudzīte, Ilze Ungure
Līvānu novads
UNESCO nedēļā Jaunsilavas pamatskola audzēkņiem organizēs izpētes darbu par Latvijas nacionālajiem dārgumiem,
klases gatavos prezentācijas. Katra klase ir izvēlējusies kādu no Latvijas dārgumiem, visu UNESCO nedēļu veiks pētījumu
un prezentēs savu darbu 14. oktobrī kopējā skolas pasākumā, kas veltīts 25. gadadienai kopš Latvijas pievienošanās
UNESCO. Būs arī tikšanās ar Līvānu novada uzņēmējiem, lai uzklausītu pieredzes stāstus par uzņēmējdarbības lomu
dzīves kvalitātes uzlabošanā. Klašu kolektīvi tiksies ar Līvānu novada uzņēmējiem viņu darba vietās un apkopos
pieredzes stāstus. Labo darbu nedēļā skolēni gatavos Latvijas Valsts proklamēšanas gadadienai veltītus apsveikumus un
dāvinās tos uzņēmējiem, ar kuriem tikušies. Skolas stendā plānota arī vizuāla informācija par UNESCO organizāciju, kā
arī izstāde par UNESCO pasaules reģistrā iekļautajiem cittautu nacionālajiem dārgumiem. Plānota arī Jānim Streičam
veltīta pēcpusdiena.
Norises vieta: Jaunsilavas-1,Jaunsilavas, Turku pagasts, Līvānu novads
Kontaktpersona: Anastasija Kaktiniece
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Madonas novads
UNESCO nedēļā Madonas novada bibliotēka organizēs dažādas aktivitātes gan skolu jauniešiem, gan pirmsskolas
izglītības iestādes audzēkņiem. Plānots pasākums „Mēs runājam tā! - stāsti vietējos dialektos”, „Man ir runcis Francis”lepojamies ar novadnieku Uldi Ausekli” un aktivitāte „Mums ir ar ko lepoties!”, kuras laikā 5.-9. klašu skolēni un bibliotēkas
apmeklētāji tiks aicināti piepildīt „Vietējo mantojuma skapi”.
Norises vieta: Skolas iela 12, Madona
Kontaktpersona: Līga Fiļipova
UNESCO nedēļā Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs ikvienu interesentu aicinās iesaistīties aktivitāšu ciklā
„Madonā – Latvijā – Pasaulē”. Tā laikā skolēnus un pieaugušos iepazīstinās ar dažādu jomu novadniekiem – literātiem,
māksliniekiem, mūziķiem, zinātniekiem u.c., kas ar savu darbu bijuši un arī ir ievērojami ne tikai savā novadā un valstī, bet
arī ārpus Latvijas robežām. Ikviens tiks iepazīstināts ar UNESCO kultūras mantojumu un UNESCO programmas
„Pasaules atmiņa” Latvijas Nacionālajā reģistrā iekļautajām nominācijām. Muzejā notiks:
- Aktivitātes skolēniem, kurās dažādām vecuma grupām pastāstīs, iemācīs un rosinās lepoties ar ievērojamiem
novadniekiem;
- Aktivitātes, kurās pašiem mazākajiem muzeja apmeklētājiem pastāstīs par muzeja dārgumu, kas iekļauts UNESCO
programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā sarakstā – vēstulēm no Sibīrijas uz bērza tāss;
- Prezentācijas, kurās iepazīstinās ar UNESCO, ar šīs organizācijas uzdevumiem, mērķiem un Latvijas kultūras
mantojumu UNESCO sarakstā.
Aktivitātes plānotas no 10.-14. oktobrim no plkst. 10.00 – 14.00.
Norises vieta: Skolas iela 10a, Madona
Kontaktpersona: Līvija Zepa (64823844, 26102225)
Ozolnieku novads
13.oktorbrī no plkst.11.20 līdz 15.00 Ozolnieku vidusskola rīkos pasākums par godu vienam no UNESCO Latvijas
dārgumiem – „Baltijas dziesmu un deju svētku tradīcija”. Tiks rīkota tikšanās ar koru virsvadītāju un vienu no Dziesmu un
deju svētku organizatoriem Gintu Ceplenieku. Pasākums noritēs divās daļās – 1.daļā (no plkst. 11.20-13.00) notiks Ginta
Ceplenieka meistarklases Ozolnieku vidusskolas 5.-12. klašu korim, 2.daļā (no plkst. 13.30.-15.00) – sarunu pēcpusdiena
ar Gintu Ceplenieku par Dziesmu un deju svētku tradīciju Latvijā, tā norisi un organizēšanu, un nozīmi Latvijas kultūras
mantojumā.
Norises vieta: Jelgavas iela 35, Ozolnieki
Kontaktpersona: Kitija Valeiņa
Pļaviņu novads
UNESCO nedēļā Pļaviņu novada ģimnāzija veidos izstādi „UNESCO un Latvijas dārgumi”, kas veltīta Latvijas darbībai
UNESCO 25 gadu garumā un UNESCO Latvijas dārgumiem (grāmatas, preses materiāli). Mācību ietvaros tiks rīkotas
klases stundas „Latvijas mantojums UNESCO”, kuru laikā būs sarunas un diskusijas ar skolēniem (atbilstoši
vecumposmam) par Latvijas pievienošanos UNESCO, organizācijas pasaulē un Latvijā īstenotajām mantojuma
programmām, par programmu „Pasaules atmiņa”, kā arī UNESCO izcelto vērtību mantojumu tuvākajā apkārtnē. Tāpat,
izmantojot UNESCO izcelto kultūras mantojumu, literatūras stundās skolēni pētīs un aprakstīs sev nozīmīgas kultūras
vērtības, veidojot „Mantojuma skapi”, skolēni tiks rosināti pārrunāt šo tēmu arī kopā ar vecākiem un vecvecākiem. Lai
apzinātu un popularizētu vietējo kultūras mantojumu, skolas svinību zālē tiks izveidota Pļaviņu novada kultūras centra
lietišķās mākslas pulciņa „Skanstupe” darbu izstāde, ar skolēniem tiksies arī pulciņa vadītāja Inga Rubīna-Kalviša. Uz
pasākumu aicināti ne vien skolēni, bet arī viņu vecāki. Nedēļas ietvaros notiks pasākums, sadarbībā ar Pļaviņu novada
bibliotēku, par Pļaviņu un apkārtnes kultūras darbiniekiem (Jāni Jaunsudrabiņu, Emīliju Prūsas, Pēteri Lusti, Aleksandru
Štrālu, Kārli Štrālu, Ausmu Pormali un citiem) un viņu atstāto mantojumu. Tāpat, izmantojot portāla mernieks.lv veidotāju
publicēto virtuālo ekskursiju, ģeogrāfijas stundās tiks iepazīti 34 Strūves ģeodēziskā loka punkti, kas iekļauti UNESCO
Pasaules mantojuma sarakstā. Lai skolēnos stiprinātu apziņu, ka latviešu dainas ir unikāls mūsu kultūras mantojums,
sociālo zinību un literatūras stundās tiks organizēts tautasdziesmu maratons.
Norises vieta: Daugavas iela 101, Pļaviņas
Kontaktpersona: Ilze Seipule
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Preiļu novads
11. oktobrī plkst. 17:00 Preiļu Galvenajā bibliotēkā ikviens interesents aicināts uz stāstu vakaru „Preiļu pērle” likteņa
krustpunktos” – stāsts par Preiļu pils likteņlīnijām. Īpaši aicināti Preiļu iedzīvotāji, lai noklausītos novada pašvaldības
redzējuma stāstu par pils šodienas pārmaiņām un tās nākotnes vīziju „Pils vakar, šodien, rīt”.
12. oktobrī plkst. 16:30 Preiļu Galvenajā bibliotēkā notiks pasākums „Par dziesmu, deju un svētkiem” – Ilzes Brokas un
Ilzes Rožinskas stāstu vakars par dziesmu un deju svētku fenomenu Latvijā un viņu ieguldījumu tajā. Ilze Broka ir deju
kopas „Dancari” vadītāja, vairākkārtēja dziesmu un deju svētku dalībniece, savukārt Ilze Rožinska – Preiļu Valsts
ģimnāzijas folkloras kopas “Rūtoj” vadītāja, PVĢ kora vadītāja, viņas vadītie kolektīvi veiksmīgi startē Dziesmu svētkos.
No 10. līdz 16. oktobrim Preiļu Galvenajā bibliotēkā 5.-9. klašu skolēniem būs iespēja (ar iepriekšēju pieteikšanos)
piedalīties interaktīvā nodarbībā „UNESCO Latvijas dārgumi pasaules kontekstā” – tiks izveidota UNESCO Latvijas
dārgumu karte, tai pievienojot stāstu un prezentāciju, kopā ar bērniem veidojot priekšstatu par vērtībām. Plānota arī spēle
par Preiļu novada vērtībām „Zini vai mini” par Preiļu novadu. Tās ietvaros būs komandu darbs, izstāde, prezentācija, lai
padziļināti iepazītos ar novada kultūrvēsturi, sporta sasniegumiem, uzņēmējdarbību. Savukārt 2.-4.klašu skolēniem (ar
iepriekšēju pieteikšanos) plānota arī interaktīva spēle „Meklējam Preiļu dārgumus “Stuostu kulī””. Tās laikā plānotas izzināt
Preiļu novada identitāti caur simboliskiem priekšmetiem, kas raksturo Preiļu novadu.
Norises vieta: Kārsavas iela 4, Preiļi
Kontaktpersona: Vilhelmīne Jakimova, Marianna Jeļisejeva
11. oktobrī plkst. 11.30 Preiļu 1. pamatskolas muzejā Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs organizēs pasākumu
„Iepazīsti kalēja amatu!”. Tradicionālās amatu prasmes ir viena no daudzajām nemateriālās kultūras mantojuma
izpausmes formām. Šoreiz pasākumā tiks cildināts kalēja amats, kā viena no iepazīstamām un saglabājamām senajām
amatu prasmēm. Tā ietvaros Preiļu 1.pamatskolas skolēni, Pelēču pamatskolas skolēni, pedagogi u.c. interesenti varēs
apmeklēt izstādi „Kalējs kala, smēde dedza...”. 8.-9.klašu skolēniem plānota radošā darbnīca – „Sadraudzējies ar metālu”.
Pasākums veidots sadarbībā ar Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Metāla izstrādājumu dizaina programmas
pedagogu un studentu līdzdalību. 1.-4. klašu skolēniem tiks rīkota mūsdienīga un izglītojošā programma „Noķer smēdes
pokemonu”.
Norises vieta: Daugavpils iela 34, Preiļi
Kontaktpersona: Silvija Ivanovska (26742058)
18. oktobrī Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs rīkos pasākumu „Gleznas stāsts „Anspoki. Kur šūpulis
kārts...””. Pasākuma laikā plānots gatavot stāstu mantojuma skapi par izcilā latviešu režisora un novadnieka Jāņa Streiča
gleznu „Anspoki. Kur šūpulis kārts...”, atzīmējot viņa 80 gadu jubileju. Jaunatklātās nemateriālās vērtības papildinās
Anspoku muižas vēstures lappuses un stāstus par apdzīvotu vietu, no kuras nāca izcilais Latvijas valstsvīrs J.Volonts un
viņa dzimta.
Norises vieta: Raiņa bulvāris 28, Preiļi
Kontaktpersona: Vadims Maksimovs
13. oktobrī plkst. 13:00 Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola organizēs ekskursija uz Preiļu pili.
Tās ietvaros Preiļu pilī plānotas sarunas ar pils rekonstrukcijas darbu vadītāju Egilu Stikānu.
Norises vieta: Preiļu pils parks
Kontaktpersona: Klavdija Zarāne
UNESCO nedēļas ietvaros Preiļu un Riebiņu novada TIC rīkos konkursu skolu 1.-12. klašu grupām „Apceļo dzimtās
vietas”. Laikā no 5.-10. oktobrim klases pārstāvim jāierodas Preiļu un Riebiņu novada TIC (Preiļi, Kārsavas iela 4), kur tiks
iedota lieta, ar kuru visai klasei no 10.-16. oktobrim jādodas uz 3 konkrētiem tūrisma objektiem. Pie objekta
jānofotografējas visai klasei un fotogrāfijā jābūt redzamai šai lietai. Apmeklējamo objektu saraksts (Preiļu un Riebiņu
novadā) tiks publicēts TIC Facebook lapā https://www.facebook.com/preiluriebinutic/?ref=aymt_homepage_panel oktobra
sākumā. Klases uzņemtās fotogrāfijas jānopublicē TIC Facebook lapā līdz 21. oktobrim (drīkst ievietot skolotājs vai šīs
klases skolnieks, pēc izvēles, vai pati skola). Obligāti jānorāda skola un klase, kā arī mazs apraksts, kur bijuši un savi
iespaidi. Oktobra beigās tiks apkopoti rezultāti un interesantāko fotogrāfiju un mazo aprakstiņu klases iegūs pārsteiguma
balvas no TIC.
Norises vieta: Kārsavas iela 4, Preiļi, Preiļu un Riebiņu novada teritorija
Kontaktpersonas: Iveta, Inese, Irēna (65322041)
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Priekules novads
UNESCO nedēļā Priekules vidusskola 1.-12. klasēm vēstures, sociālo zinību un audzināšanas stundās aicinās pētīt un
veidot skolēnu individuālos un viņu dzimtas „Mantojuma skapjus”, tādā veidā izzinot savu dzimtu vērtības un stiprinot
paaudžu sadarbību ģimenē. Tāpat plānots pasākums „Cildini UNESCO Latvijas dārgumu pasaulē” un UNESCO Latvijas
dārgumu izstāde fotogrāfijās.
Norises vieta: Aizputes iela 1, Priekule
Kontaktpersonas: Agita Rukute
Rēzeknes novads un Rēzekne
UNESCO nedēļā Rēzeknes Centrālā bibliotēka saviem apmeklētājiem piedāvā iespēju apskatīt tematisku izstādi „1991
.gada 14. oktobra pasaules un Latvijas notikumi preses slejās”. Tematisko izstādi veido materiāli no Latvijas un Rēzeknes
novada laikrakstiem, kas vēsta par 1991. gada 14. oktobra notikumiem pasaulē un Latvijā.
Norises vieta: Atbrīvošanas aleja 85, Rēzekne
Kontaktpersona: Anita Gaidule
Rīga
14. oktobrī plkst. 12.00, 14.00 un 16.00 Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu
folkloras krātuve aicina ikvienu interesentu uz „Dainu skapja Atvērto durvju dienu”. Latviešu folkloras krātuves pētnieki
iepazīstinās interesentus ar Krišjāņa Barona Dainu skapja tapšanas vēsturi, iekārtojumu un saturu, nozīmi zinātnē un
kultūrā. Būs iespēja Dainu skapja lapiņas skatīt arī virtuāli.
Norises vieta: Latvijas Nacionālās bibliotēka, 5. stāvs, Latviešu folkloras krātuve, Mūkusalas iela 3, Rīga
Kontaktpersonas: Māra Vīksna (mara.viksna@lulfmi.lv), Aldis Pūtelis (aldis.putelis@lulfmi.lv)

UNESCO nedēļā no 11.–15. oktobrim Latvijas Nacionālais vēstures muzejs piedāvā izglītojošās lekcijas skolēniem.
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumā glabājas vairākas liecības, kuras iekļautas UNESCO programmas „Pasaules
atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā un starptautiskajā reģistrā. UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas
nacionālajā reģistrā iekļauta nominācija „Tradicionālo prasmju un dzīvesveida dokumentēšana Pieminekļu valdes 1924.–
1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos” un „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”, savukārt UNESCO programmas
„Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā – Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kopīgi sagatavotā nominācija „Baltijas ceļš –
cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības”. Lekcijas UNESCO nedēļā no 11. līdz 14. oktobrim pieejamas,
iepriekš piesakoties pa tālruni 67221357.
- 6.–9. klasei „Bērnu ikdiena Pieminekļu valdes 1924.–1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos.”
Lekcijā tiks atspoguļota bērnu ikdiena laukos 20. gs. sākumā – ganu gaitas, mājas darbi, talkas, apģērbs, bērnu
vieta maltīšu laikā pie pusdienu galda. Skolēni uzzinās, kas ir zinātniskās ekspedīcijas, ko tajās dara pētnieks. Ar
fotouzņēmumu palīdzību būs iespēja ielūkoties ekspedīciju gaitā, uzzināt, cik būtiskas ir vizuālās liecības –
fotogrāfijas, izsekot fotouzņēmumu tapšanas gaitai un uzzināt, ko senās fotogrāfijas stāsta interesentiem vēl
daudzus gadu desmitus pēc to uzņemšanas. Lekcijas laikā būs unikāla iespēja klātienē aplūkot fotoaparātu, ar
kādu strādājuši fotogrāfi apmēram pirms 90 gadiem.
-

10.–12. klasei „Tradicionālo prasmju un dzīvesveida dokumentēšana Pieminekļu valdes 1924.–1931. gada
ekspedīciju fotonegatīvos.” Lekcijā caur fotouzņēmumiem būs iespējams ielūkoties tradicionālajā dzīvesveidā
Latvijas laukos 20. gs. sākumā, uzzināt par amatniecību, apģērbu izgatavošanu mājas darbiem, ēdienu un
dzērienu gatavošanu, zemkopību, lopkopību, zvejniecību, talkām, ikdienas sadzīvi un svētku brīžiem. Stāstījumā
būs informācija par Pieminekļu valdi, kuras organizēto ekspedīciju laikā tapuši vairāki tūkstoši šobrīd unikālo
fotouzņēmumu. Būs iespēja klātienē aplūkot fotoaparātu, ar kādu strādājuši fotogrāfi apmēram pirms 90 gadiem.

-

Izglītojošu nodarbību 6.-8. klašu skolēniem: “Kā dzīvoja pirms 100 gadiem: fotogrāfijas stāsta” (11.-14. oktobrī,
iepriekš piesakot pa tālruni 67221357). Aizraujošas nodarbības laikā skolēni, aplūkojot pirms gandrīz 100 gadiem
Pieminekļu valdes ekspedīciju laikā uzņemtās fotogrāfijas, varēs iepazīt cilvēku ikdienu, prasmes, kas bija
nepieciešamas darot darbus tīrumā, pļavā, sētā, mājā. Nodarbības gaitā skolēni iepazīs senus priekšmetus
ekspozīcijā, izzinās vecvārdus, meklēs seno ikdienas priekšmetu un prasmju alternatīvas mūsdienās.

Savukārt lekcija „Tradicionālo prasmju un dzīvesveida dokumentēšana Pieminekļu valdes 1924.–1931. gada ekspedīciju
fotonegatīvos” pasākumu ciklā “Sestdienas tikšanās muzejā” notiks 15. oktobrī plkst. 12.00. Tās autore – Vēstures
departamenta galvenā krājuma glabātāja Gunita Baumane. Lekcijas laikā interesenti uzzinās par Pieminekļu valdi, tās
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darbības pamatvirzieniem 20. gs. 20.–30. gados. Ar attēlu un stāstījuma palīdzību būs iespēja ielūkoties ekspedīciju
sagatavošanas un norises gaitā, izsekot tradicionālā dzīvesveida iezīmēm Latvija laukos 20. gs. 20.–30. gados.
Norises vieta: Brīvības bulvāris 32, Rīga
Kontaktpersona: Astrīda Burbicka (67221357, astrida.burbicka@lnvm.lv)
11. oktobrī plkst. 12:00 un plkst. 14:00 Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodaļa „Tautas frontes muzejs” aicina uz
tikšanos ar bijušo Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāju un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pētnieka asistentu Daini
Īvānu un stāstījumu par UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā iekļauto nomināciju „Baltijas ceļš
– cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības”, Baltijas ceļa ideju, tā organizāciju un norisi. Stāstījuma
garums – 1 stunda. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 67224502.
Norises vieta: Vecpilsētas ielā 13/15, Rīga
Kontaktpersona: Anna Zeibārte (67224502)
UNESCO nedēļā BJC IK Auseklis MINIMOTOMUZEJS aicina cildināt vietējo kultūras mantojumu un iepazīt unikālus
materiālus par Juglas ezeru. Materiāli apkopoti izstādes stendos ar fotogrāfijām un informāciju par Juglas ezeru. Izstādi
apmeklēt īpaši aicināti vietējie skolu jaunieši. Centrs apmeklētājiem pirmdienās un ceturtdienās atvērts no plkst. 9:3018:00, otrdienās un trešdienās no plkst. 9:30-17:00 un piektdienās – no plkst. 9:30-15:00.
Norises vieta: Silciema iela 3, Rīga
Kontaktpersona: Olafs Šāvelis (67181497)
UNESCO nedēļā Rīgas 75. vidusskolā plānotas vairākas tematiskas aktivitātes – Dainu ilustrēšana, izstāde, darbu
prezentācijas par tēmu „Krišjāņa Barona mantojums - Dainu skapis”. Plānots arī izteiksmīgās runas konkurss „Dainu
skapis”, foto izstāde „UNESCO Kultūrvēsturiskais mantojums Latvijā”. No 11.-12. oktobrim norisināsies seminārs
„UNESCO Latvijas dārgumu cildināšana” un pēc UNESCO nedēļas – aktivitāte „Vecrīga - UNESCO mantojums”.
Norises vieta: Ogres iela 9, Rīga
Kontaktpersona: Valentīna Ivanova
14. oktobrī plkst. 13.00 Rīgas Centrālās bibliotēkas Bišumuižas filiālbibliotēkā notiks pasākums „Latviju cildina viņas
cilvēki”, kurā kopā ar bibliotēkas apmeklētājiem runās par Latvijai nozīmīgiem cilvēkiem, kas Latvijas vārdu nes pasaulē.
Pasākuma ietvaros būs pieejama arī tematiskā bibliotēkas materiālu izstāde.
Norises vieta: Bauskas iela 180, Rīga
Kontaktpersona: Ingrīda Rasa (67620866, 26154458)
UNESCO nedēļa Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā – attīstības centrā tiks veltīta tēmai „Mans mantojuma skapis”.
Pasākumā iesaistīsies ap 70 izglītojamie no 3.-9. klasēm. Skolēni katrs aizpildīs savu mantojuma skapi, bet pēc tam
veidos savas klases mantojuma skapi. No izveidotajiem „Mantojuma skapjiem” vēlāk skolā tiks veidota arī izstāde.
Norises vieta: Salaspils iela 14, Rīga
Kontaktpersona: Anna Arbidāne
15. oktobrī plkst. 12.00 un 15.00 Raiņa un Aspazijas mājā (Baznīcas iela 30, Rīga) notiks akcija „UNESCO Latvijas
dārgumu cildināšana” Raiņa un Aspazijas savstarpējā sarakste. Ikvienam interesantam būs iespēja doties ekskursijā un
noklausīties Dr.philol. Jāņa Zālīša un Mag.art. Elvīras Blomas lekciju par Raiņa un Aspazijas personīgo bibliotēku viņu
savstarpējās sarakstes aspektiem, kā arī atklātnēm dzejnieku kolekcijā. Akcijā īpaši aicināta skolu jaunatne, interesenti un
ārzemju tūristi. Šīs akcijas laikā tiks aktualizēta UNESCO loma un ieguldījums kultūras vērtību saglabāšanā un
popularizēšanā.
Norises vieta: Baznīcas iela 30, Rīga
Kontaktpersona: Elvīra Bloma (26912310)
Rundāles novads
14. oktobrī Pilsrundāles bibliotēkā, UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībbibliotēkā, notiks stāstu vakars „Dzīve
uz salas. Dole.” Stāstu vakarā tiks stāstīti stāsti par vienu no UNESCO mantojuma dārgumiem, Daugavas lokiem, bet
mazliet citā griezienā, skarot Likteņupes lielāko salu – Doles salu. Ar stāstiem par Doles salu dalīsies ilggadējā Daugavas
muzeja gide A.Krūmiņa-Štikāne, rosinot vietējos iedzīvotājus uz stāstu stāstīšanu. Otrajā daļā katrs aizpildīs savu
„Mantojuma skapi”. Aicināts ikviens interesents, īpaši vidējā paaudze un aktīvie seniori.
Norises vieta: Zemzari 30, Pilsrundāle, Rundāles novads
Kontaktpersona: Aelita Ramane
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Salas novads
UNESCO Latvijas dārgumu cildināšanas nedēļas ietvaros Sēlpils 1. bibliotēkā tiks izveidota literatūras izstāde
“Tēvu tēvi laipas meta,
Bērnu bērni laipotāji.
Tā, bērniņi, laipojat,
Ka pietika mūžiņam.” par latviešu tautas tērpiem un to valkāšanas paradumiem.
Norises vieta: Pētera Barisona iela 6, Salas novads, Sēlpils pagasts
Kontaktpersona: Gita Gerasimova
Salaspils
15. oktobrī plkst. 18:00 Salaspils novada kultūras namā „Rīgava” ikviens aicināts uz koncertu „Ūsiņš” ceļā uz Meksiku!
Šī gada 21. oktobrī Salaspils novada kultūras nama „Rīgava” jauniešu deju kolektīvs “Ūsiņš” dodas koncertēt uz Meksiku.
„Ūsiņš” ir saņēmis godpilnu uzaicinājumu pārstāvēt Latviju un piedalīties starptautiskā folkloras festivālā „2016 Fall
Cultural celebrating the 12th anniversary of its constitution”, kas norisināsies dažādās Meksikas pilsētās oktobra beigās un
novembra sākumā. Pirms aizbraukšanas uz Meksiku „Ūsiņš” piedāvā visiem Salaspils iedzīvotājiem un citiem Latvijā
palicējiem noskatīties īpašu koncertprogrammu „Ūsiņš ceļā uz Meksiku”. Jauniešu deju kolektīvs „Ūsiņš” (vadītājs Mārtiņš
Pēdājs, repetitore Marga Apsīte) ir A klases grupas kolektīvs, un pēdējos divos gados ir pārstāvējis Latviju starptautiskos
tradīciju festivālos Slovēnijā un Baltkrievijā.
Norises vieta: Līvzemes iela 7, Salaspils
Kontaktpersona: Renāte Ziedone (29385583)
Talsu novads
13. oktobrī plkst.16.00 Talsu novada Laidzes bibliotēkā notiks pasākums „Izglītības rītausma Kurzemē”. Tā ietvaros būs
Talsu ģimnāzijas vēstures skolotājas Antras Grūbes stāstījums un nodarbības ar bērniem, konkurss ar atbildēm par
izglītības iestāžu pirmsākumiem Kurzemē, kā arī vasaras ekskursijas atcere par Kubalu skolu. Pasākumā piedalīsies
skolēni no 1.-9. klasei.
Norises vieta: „Mežrozes”, Laidze, Talsu novads
Kontaktpersona: Dace Bunte
12. oktobrī plkst. 17.30 Talsu novada muzejā būs skatāma izstāde un notiks pasākums „Rakstnieka Kārļa Zariņa
atgriešanās”. Plānota tikšanās ar nupat iznākušās monogrāfijas „Kārļa Zariņa burvju aplis” autori – literatūrzinātnieci Anitu
Rožkalni. Izstāde būs par vienu no 20. gadsimta pirmās puses ievērojamākajiem latviešu rakstniekiem, prozas, lugu un
kritikas rakstu autoru Kārli Zariņu (1889–1978), kurš no 1944. gada rudens līdz sava mūža galam dzīvojis Talsos.
Norises vieta: K.Mīlenbaha iela 19, Talsi
Kontaktpersona: Gita Japiņa
18. oktobrī no plkst.13.30 – 14.30 Sabiles vidusskola organizēs pārgājienu „Dažādu karu atbalsis Sabilē”. Sabiles pilsēta
ir bagāta ar karu saistītām vēstures zīmēm un liecībām. Pārgājienu vadīs Talsu novadā un Kurzemē zināms gids Māris
Lācis. Pēc pārgājiena skolēni aprakstīs un vizualizēs redzēto.
Norises vieta: Sabile, Talsu novads
Kontaktpersona: Dace Groskopa
Tukuma novads
10. oktobrī plkst. 15:00 Pūres pamatskola rīkos konkursu, kas veltīts UNESCO tēmām. Konkursā piedalīsies 5. -9. klašu
skolēni. Konkurss - viktorīna būs par UNESCO objektiem un tradīcijām Latvijā. Konkursā piedalīsies pamatskolas skolēnu
izvirzītās komandas. Pārējie klašu audzēkņi konkursā piedalīsies kā līdzjutēji, tādējādi atbalstot savu komandu un pelnot
papildus punktus komandai.
Norises vieta: „Skola”, Pūres pagasts, Tukuma novads
Kontaktpersona: Artis Saulītis
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UNESCO nedēļas tematikai Tukuma 2. vidusskola veltīs nodarbību 6. klases skolēniem par tēmu „Sibīrijā rakstītās
vēstules uz bērza tāss”. Nodarbības laikā skolēni iepazīs „Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss”, kas iekļautas
UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā. Skolēni gūs gan teorētisku, gan praktisku pieredzi,
rakstot vēstules uz bērza tāss un izprotot tā laika iespējas, kā arī iepazīstot laikabiedru atmiņas, uzsverot ģimenes nozīmi
dzimtas vēstures saglabāšanā. Tāpat no 10.-14. oktobrim bibliotekārās stundas lasītavā 2.-5. klašu skolēniem notiks
nodarbības „Rudens latviešu dzīvesziņā”. Nodarbību laikā skolēni iepazīs latviskās tradīcijas, svētkus, ar tiem saistītos
ticējumus, rotaļas u.tml. aktivitātes.
Norises vieta: Raudas iela 16, Tukums
Kontaktpersona: Skaidrīte Prancāne, Irēna Lībeka
14. oktobrī Tukuma muzejā (Tukuma pilsētas vēstures muzejā “Pils tornis”) notiks pasākums „Sibīrijas vēstules uz bērza
tāss”. Tā laikā būs neliels uzvedums, kurā skolēni no Tukuma Raiņa ģimnāzijas lasīs vēstules no Sibīrijas. Plānots, ka
muzicējošie skolēni gādās par muzikālo noformējumu – kokles vai ģitāras spēli. Bijušais muzeja darbinieks un E.Birznieka
– Upīša 1.pamatskolas vēstures skolotājs Andris Strēlis dalīsies atmiņās par savu ekspedīciju uz Sibīriju. Īpaši aicināti
skolu jaunieši un citi interesenti.
Norises vieta: Brīvības laukums 19a, Tukums
Kontaktpersona: Loāna Šulca, Linda Lūse
11. oktobrī plkst. 13.00 Džūkstes Pasaku muzejā ikviens aicināt uz pasākumu „Ciemos pie Puškaiša”. Pasākuma laikā
plānots iepazīstināt ar A.Lerhi-Puškaiti un ar viņa skolniekiem – Jāni un Kārli Straubergiem, Ludi un Robertu Bērziņiem.
Visi ir dzimuši Džūkstē, un pirmais viņu skolotājs bija A. Lerhis-Puškaitis, kurš lika pamatus mīlestībai uz valodu, pasakām,
folkloru. Turpmākā šo izcilo Džūkstes novadnieku dzīve ir saistīta ar folkloras pētniecību, vēsturi, rakstniecību un viņu
radošais darbs ir ievērojams visas Latvijas kultūrvēstures mantojums. Viņi bija ne tikai skolotāji, augstskolu pasniedzēji,
bet arī dzejnieki. Radošā ceļojuma laikā plānota lomu spēle – iztēlojoties, ka ir kāds no ievērojamajiem A. Lerha-Puškaiša
skolniekiem vai pats A. Lerhis-Puškaitis. Apmeklētājus plānots aicināt sacerēt pasaku vai dzeju, spēlēt spēli „Skaļais
telefons”, kā arī izspēlēt rokas lellīšu teātri (pasaku, kas pierakstīta Džūkstē, tautasdziesmas savirknējumu vai dzeju, ko
pierakstījis vai sarakstījis A.Lerhis-Puškaitis vai viņa skolnieki). Īpaši aicināti skolēni!
Norises vieta: Lancenieku skola, Džūkstes pagasts, Tukuma novads
Kontaktpersona: Dita Silava
Valmiera
UNESCO nedēļā Valmieras Muzejs laika posmā no 10. -14. oktobrim ikvienam interesentam piedāvās ekskursijas
muzeja krājumā „Vecā pūra lāde”, ļaujot ielūkoties kultūras mantojuma pūra lādē, un izzināt tajā rodamās bagātības,
zināšanas un gadsimtiem cauri saglabātos dārgumus. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni: 64207637.
Norises vieta: Bruņinieku iela 3, Valmiera
Kontaktpersona: Iveta Blūma (iveta.bluma@valmiera.lv)
13. oktobrī no plkst.11:30 – 14:00 Valmieras sākumskolā notiks aktivitāte „Mūsu klases MANTOJUMA SKAPIS”. Klašu
stundu ietvaros 1.-6. klašu skolēni vienosies par 10 lietām, kas, viņuprāt, būtu liekamas MANTOJUMA SKAPĪ un kopīgi
aizpildīs darba lapu plakāta formā. Visi plakāti tiks izvietoti izstādē skolas 2.stāvā. Savukārt no 14.–21. oktobrim skolā
notiks vairākas tematiskās tikšanās – ar VIA docentu Andri Kleperu, kas ar 2. klašu skolēniem stāstīs par ornitoloģijas
jautājumiem, ar Daci Rokenu, kas 4. klašu skolēniem stāstīs par tūrismu un ceļošanu, ar SIA “Novikontas jūras koledžas”
darbiniekiem, kas 1.-6.klašu skolēnus iepazīstinās ar jūrniecību, ar Valmieras jaunsargu vienību un tās vadītāju, kas
tiksies ar 5.-6.klašu skolēniem, kā arī ar grāmatas „Kā es ar opi apceļoju Latviju” autori Gundegu Sēju.
Norises vieta: Leona Paegles iela 40A, Valmiera
Kontaktpersona: Inese Zēģele
11. oktobrī plkst. 10.30 Valmieras Valsts ģimnāzijā notiks tematiska saruna/diskusija ar Valmieras domes priekšsēdētāja
vietnieku Ričardu Gailumu. Viņš jauniešiem stāstīs par to, kā Valmiera kļuva par pirmo pilsētu Latvijā, kas darbosies
starptautiskajā „UNESCO Izglītības pilsētu tīklā", ieskicēs uzdevumus, ko tas uzliek pilsētai, NVO, mācību iestādēm,
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pašvaldībai, kas pieņēmuši izaicinājumu saviem iedzīvotājiem nodrošināt mūžmācīšanās iespējas, vienlaicīgi akcentējot
pilsētas attīstības perspektīvas, īpaši jauniešus interesējošās jomās.
Norises vieta: Leona Paegles iela 40, Valmiera
Kontaktpersona: Baiba Bikše

Ventspils
10. oktobrī plkst.13.00 Ventspils Bērnu bibliotēkā uz aktivitāti „Tautasdziesmu kamolīti ritinot" pulcēsies sākumskolas
skolēni, lai pētītu Dainu skapi un meklētu visu par rudens Saulgriežiem. Savukārt 14. oktobrī plkst. 13:00 notiks aktivitāte
„Latvijas Kultūras Kanons". Tajā pamatskolas skolēni uzzinās kas slēpjas aiz vārdiem „Latvijas Kultūras Kanons”.
Norises vieta: Akmeņu iela 2, Ventspils
Kontaktpersona: Inese Ozola

*Informācija par UNESCO nedēļas pasākumiem pastāvīgi tiek apkopota un papildināta. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar
UNESCO nedēļas koordinatori Eviju Maļkeviču, rakstot uz e.malkevica@unesco.lv vai zvanot pa tālruni 67325109.
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