UNESCO Latvijā un pasaulē aktualizē vērtības, kas ir unikālas un saglabājamas gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā, tāpēc no
13.–19. oktobrim UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) jau ceturto gadu rīko UNESCO nedēļu Latvijā. Tā šogad veltīta stāstiem
par mantojumu. UNESCO nedēļā ikviens caur personisko pieredzi vai kāda cita tuva cilvēka atmiņām, stāstiem vai leģendām, kas mīt
katrā Latvijas novadā, aicināts iepazīt kultūras mantojumu, kas iekļauts kādā no UNESCO starptautiskajiem vai nacionālajiem
sarakstiem.

UNESCO nedēļas 2014 pasākumi Latvijā

"Suitu saktas un seģenes, Dziesmu svētku kopkora burvība un deju raksti, Rīgas
vēsturiskā centra magnētisms un Baltijas ceļa nelokāmība ir mūsu kopīgais
mantojums, ko nevar ielocīt vienā pūra lādē, sarakstīt vienā grāmatā vai
izdziedāt vienā dziesmā. Tomēr tieši šis mantojums veido pasaules priekšstatu
par to, kas īsti ir Latvija un latvieši. UNESCO nedēļā vēlamies šo mantojumu
ietērpt stāstos, izzināt un padarīt citiem redzamu un saprotamu."
/Baiba Moļņika, UNESCO LNK ģenerālsekretāra p.i./

Aizkraukles novads
UNESCO nedēļas ietvaros Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskola iepazīsies ar Baltijas ceļa norisi.
21. oktobrī plānota dzīvās vēstures liecinieka, bijušā Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāja Daiņa
Īvāna lekcija.

Alojas novads
16. oktobrī Staiceles pilsētas bibliotēkā notiks pasākums „Rakstīsim vēsturi kopīgi”. UNESCO
nedēļā notiks tikšanās ar bijušajiem Baltijas ceļa dalībniekiem no Staiceles. Pasākuma laikā tiks
dokumentēti atmiņu stāstījumi par Baltijas ceļu.

Alsungas novads
Atzīmējot 5. gadadienu kopš Suitu kultūrtelpas iekļaušanas UNESCO Nemateriālā kultūras
mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā, Etniskās kultūras centrs „Suiti”
17. oktobrī Alsungas kultūras namā rīko pasākumu „Svinēs suitisk”, lai ar suitu ziņģēm, dančiem un
drānām aicinātu visus suitus, suitu atbalstītājus un draugus atzīmēt šo zīmīgo notikumu.
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Alsungas vidusskolā 16. oktobrī runās par Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu Alsungas
vidusskolā laika posmā no 2009.–2014. gadam. Tiks runāts par paveikto pēdējos piecos gados,
kopš suitu kultūrtelpa tika iekļauta UNESCO nemateriālās kultūras mantojuma, kam jānodrošina
neatliekama saglabāšana, sarakstā.

Amatas novads
Amatas pamatskolā 15. oktobrī notiks atmiņu stāstu pēcpusdiena – Baltijas ceļa stunda 5.–9. klašu
skolēniem. Aktivitātes ietvaros skolēni ģimenēs pieraksta Baltijas ceļa stāstus. Plānots iepazīties arī
ar UNESCO mantojuma vietām.
Amatas novada Drabešu internātpamatskolā 13. oktobrī tiks rīkota virtuālā ekskursija pa 14
UNESCO mantojuma vietām, izmantojot interneta resursus. 16. oktobrī plānota Vakarēšana kopā
ar Āraišu kopienas iedzīvotājiem, iepazīstinot skolēnus ar atmiņām, nostāstiem un leģendām par
UNESCO mantojumu. UNESCO nedēļā skolēni aktīvi iesaistīsies projektā „Baltijas ceļa stāsti”,
apkopojot radu, kaimiņu un paziņu atmiņu stāstus. Turpinot UNESCO nedēļas tematiku, novembrī
tiks rīkots konkurss par UNESCO starptautiski un nacionāli atzītajiem Latvijas dārgumiem.

Auces novads
Apzinoties, ka Dziesmu un deju svētku tradīcija topošajiem mūziķiem ir ļoti svarīga, 16. oktobrī
Auces Mūzikas skolā notiks pasākums „Mans Dziesmu svētku stāsts”. Pasākumā skolotāji un
audzēkņi dalīsies savos iespaidos par piedzīvoto dažādu laiku Dziesmu svētkos. Dziesmu svētku
stāsti būs vērtīgs ieskats tiem skolas bērniem, kuri savus pirmos Dziesmu svētkus piedzīvos 2015.
gada vasarā.
Auces novada Bēnes bibliotēka un Bēnes vidusskolas Eiropas klubs ,,Draudzības lāpa” 15. oktobrī
rīkos pasākumu „Baltijas ceļš mūsu atmiņās” – atmiņu un stāstu stunda un tikšanās ar Baltijas ceļa
dalībniekiem, lai atcerētos tālo dienu notikumus. Pasākuma dalībniekiem būs iespēja iepazīsimies
ar faktiem, noskatīties video un redzēt attēlus no vēsturiskā Baltijas ceļa. Būs arī simboliska
sadošanās rokās. Pasākums notiks Bēnes vidusskolas Konferenču zālē.

Baltinavas novads
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā UNESCO nedēļā notiks atmiņu un stāstu vakari par Dziesmu
svētkiem Baltijā. 13. oktobrī plānota tikšanās ar pūtēju orķestra diriģentu Aigaru Bukšu, 15. oktobrī
ar kordiriģenti Aiju Nagli un Mariju Bukšu, kā arī kora dalībniekiem, bet 17. oktobrī – ar Baltinavas
etnogrāfiskā ansambļa dalībniecēm. Atmiņu un stāstu vakari notiks Baltinavas Mūzikas un mākslas
skolā, Tilžas ielā 17, Baltinavā.

Brocēnu novads
Brocēnu novada Blīdenes pamatskolā UNESCO nedēļu veltīs tēmai „Latvijas mantojums UNESCO”.
Skolā rīta sarunu laikā, izmantojot „UNESCO Latvijas mantojuma skapis” pieejamos materiālus,
skolēni un skolotāji iepazīsies ar UNESCO mantojumu Latvijā. Vecāko klašu skolēni iesaistīsies
projektā „Baltijas ceļa stāsti”, dokumentējot atmiņu stāstījumus un publicējot tos
www.thebalticway.eu. Jaunāko klašu skolēni sociālo zinību stundās veidos radošos darbus
„Sadosimies rokās”, kas veltīts Baltijas ceļa 25. gadadienai. Vecāko klašu skolēni sociālo zinību
stundās veidos radošos darbus „Vērtības ir mūžīgas,” kas veltīti Latvijas mantojumam UNESCO.
Radošo darbu izstādīšana notiks skolas foajē.
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Brocēnu vidusskolā UNESCO nedēļas ietvaros tiks organizēta informatīvā izstāde „UNESCO Latvijas
dārgumi”. Tajā varēs iepazīt UNESCO Latvijas dārgumus, skolēni tiks aicināti izveidot arī savu
Latvijas dārgumu sarakstu un izstādi. Tāpat tiks rīkota izstāde „Latvijas Tautas fronte un Baltijas
ceļš ceļā uz neatkarību”. Tajā skolēni varēs iepazīties ar Saldus un Brocēnu novada cilvēku
aktivitātēm Tautas frontes un Baltijas ceļa laikā. UNESCO nedēļā skolēni iesaistīsies projektā
„Baltijas ceļa stāsti”, vāks un apkopos iedzīvotāju atmiņas, lai iepazīstinātu ar tām pārējos skolēnus
un skolotājus. Tāpat tiks rīkotas izglītojošas ekskursijas, kurās skolēni apmeklēs UNESCO
mantojuma vietas Latvijā. Gan skolēni, gan skolotāji jau ir apmeklējuši un vēl arī apmeklēs īpašas
vietas Latvijā, piemēram, Alsungu, kur tika iepazītas suitu tradīcijas, klausīti Suitu sievu dziedājumi,
savukārt Rīgas vēsturiskajā centrā tika iepazīta arhitektūra. Tāpat UNESCO nedēļā, izceļot savu
vietējo mantojumu, tiks rosināta Ozola saliņas izzināšana un sakopšana. Brocēnos Cieceres ezerā
atrodas Ozola saliņa, kas ir arī dabas liegums. Sakopšanā piedalīsies 11.klases skolēni. Par to tiks
stāstīts citiem Brocēnu skolēniem, aicinot izzināt savu novadu un meklēt interesantas un
sakopjamas vietas novadā. Tiks aktualizētas arī savāktās teikas par šo saliņu, stāstot tās jaunāko
klašu skolēniem. UNESCO nedēļā norisināsies arī Baltijas ceļa stundas. Tajās tiks rīkotas diskusijas,
lasīti atmiņu stāsti un intervijas par šo laiku, bet vēlāk tiks rakstīti radošie darbi.

Burtnieku novads
16. oktobrī Ēveles pagasta/skolas bibliotēkā, apzinot vietējo mantojumu, notiks pasākums
„Latviskais mantojums – mūsu senču amatprasmes”. Izmantojot senos darbarīkus (veļas vāle,
vērpjamais ratiņš, iejūga piederumi, virvju vijamais kāsis, stelles, suseklis, korķu licējs u.c.) tiks
rosinātas atmiņas par senajām amata prasmēm. UNESCO nedēļā tiks rīkotas arī vēstures stundas
„LCP Memorands. Rūdolfs Alksnis – viens no LCP Memoranda parakstītājiem”. Vēstures stundu
ietvaros tiks runāts par šī dokumenta vēsturisko nozīmi. Būs apsakāma arī izstāde par novadnieku
senatoru Rūdolfu Alksni, kā arī tiks rīkota intervija ar Ēvaldu Siliņu par R. Alksni. Ēveles
pagasta/skolas bibliotēka ir UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībniece. „Latvijas Centrālās
Padomes Memorands Rīga, 1944. gada 17. marts” ir iekļauts UNESCO programmas „Pasaules
atmiņa” nacionālajā sarakstā.

Daugavpils
Daugavpils pilsētas 9. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde UNESCO nedēļu veltīs tēmai
„Ceļojums pa Daugavas lokiem”. No 13.–17. oktobrim paredzētas dažādas izglītojošas aktivitātes
un tematiskās pēcpusdienas bērniem, lai iepazīstinātu viņus ar UNESCO mantojumu Latgalē –
Daugavas lokiem. Paredzēta vizuāla prezentācija, kas atspoguļo, cik bagāti ar dažādiem apskates
objektiem ir Daugavas loku krasti. Paši jaunākie iestādes bērni ar kustību rotaļām un uzskates
materiāliem mācīsies Latvijas garāko upju nosaukumus. Nedēļas laikā katra grupiņa sadarbībā ar
vecākiem veidos savu grāmatu ar bērnu radošajiem darbiņiem – domās leģendas par Daugavas
loku rašanos. Tiks aicināts arī viesis, kurš ar uzskates materiāliem un teatralizāciju stāstīs savu
atmiņu stāstu par dzīvi pie Daugavas lokiem. UNESCO nedēļas noslēgumā visi iestādes bērni un
pedagogi dosies rotaļās par Daugavu, tiltiņu un Latviju.
Daugavpils Saskaņas pamatskolā UNESCO nedēļā tiks īstenotas dažādas aktivitātes, kas veltītas
UNESCO tematikai. 13. oktobrī plkst. 8.50. skolas radio būs radiopārraide „Baltijas ceļam – 25” – īss
ieskats vēsturē par Molotova–Ribentropa paktu, par Baltijas ceļa notikumiem un lomu Latvijas
vēsturē. No 13. līdz 17. oktobrim tiks rīkots afišu konkurss „Dziesmu svētki” – skolēnu radošo
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darbu konkurss par Dziesmu svētku pirmsākumiem, tradīcijām un kultūras mantojumu. Tiks rīkotas
sociālo zinību stundas un klases stundas „UNESCO”, kurās stāstīs par UNESCO vēsturi un kultūras
mantojumu, ka arī tematiskās vēstures stundas „Baltijas ceļa stunda”, kurās stāstīs par Baltijas ceļa
vēsturi un pilsoniskām vērtībām.
Apzinot vietējo mantojumu, 16. oktobrī Daugavpils pilsētas 2. speciālā pirmsskolas izglītības
iestāde rīkos aktivitāti „Es dzīvoju Solomona Mihoelsa dzimtas mājā”. Daugavpils pilsētas 2.
speciālā pirmsskolas izglītības iestāde atrodas S. Mihoelsa dzimtas ēkas, kas ir kultūrvēsturisks
piemineklis. Pirmsskolas iestādi apmeklēs Daugavpils ebreju biedrības pārstāvji, kas iepazīstinās
bērnus ar mājas vēsturi un tās slaveno iemītnieku, lai veicinātu bērnos izpratni par ēkas vēsturi,
kurā viņi pavada dienas lielāko daļu.
16. oktobrī Daugavpils Vienības pamatskolā tiks organizētas vairākas tikšanās ar cilvēkiem, kas
piedalījās Baltijas ceļā pirms 25 gadiem. Uz tām uzaicināti vecāki un vecvecāki, kuri dalīsies savās
atmiņās par šo vēsturisko notikumu. Savukārt 7.a klasē notiks diskusija „Baltijas ceļš manu
tuvinieku atmiņās”. Skolēni diskutēs, klausīsies likteņstāstus, sagatavos secinājumus par Baltijas
ceļa vēsturisko nozīmi. Tikšanās laikā tiks pierakstītas arī Baltijas ceļa dalībnieku atmiņas. Savukārt
audzināšanas stundā tiks rīkota aktivitāte „Dainu skapis – latvju dārgums”. Skolēni iepazīsies ar
materiālu „UNESCO Latvijas mantojuma skapis”, īpaši pievēršot uzmanību Dainu skapim kā unikālai
Latvijas kultūras vērtībai. Skolēniem tiks akcentēta latviešu Dziesmu un deju svētku tradīcija, tiks
mācītas arī Latgales novada tautas dziesmas. Sagaidot UNESCO nedēļu, tika aizvadīta arī diskusija
„UNESCO mantojuma saglabāšanas un krāšanas nozīme tautu ilgtspējīgu vērtību izkopšanā”.
Diskusijā piedalījās 9.a klases skolēni audzināšanas stundas ietvaros. UNESCO nedēļā tiks rīkota
izglītojoša izstāde „UNESCO Latvijas dārgumi”, kurā skolēni iepazīsies ar UNESCO Latvijas
dārgumiem sociālo zinību stundā, pēc tam veidos par tiem savas kolāžas. Skolēnu kolāžas tiks
izstādītas skolā, 2. stāva gaitenī. 16. oktobrī notiks arī klases stundas par „Daugavas lokiem”, kas
ietilpst UNESCO Pasaules mantojuma nacionālajā sarakstā. Skolēni iepazīsies ar šo objektu,
noskatoties videofilmu, veidos par to savus plakātus. 6.a klases skolēni intervēs cilvēkus, kas
piedalījušies dabas parka „Daugavas loki” veidošanā.

Dobeles novads
Dobeles Centrālā bibliotēka UNESCO nedēļā 16. oktobrī rīkos ekskursiju uz Kuldīgas vecpilsētu, kas
ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma nacionālajā sarakstā. Ekskursijā piedalīsies UNESCO LNK
tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībnieces, kuras tiksies ar Kurzemes dižāko stāstnieci Liesmu Legzdiņu.
UNESCO nedēļā plānots turpināt iesaisti projektā „Baltijas ceļa stāsti”, apkopojot un pierakstot
cilvēku atmiņas. Tāpat Baltijas ceļam tiks veltīta bibliotēkas mājas lapā apskatāma virtuāla izstāde
„Baltijas ceļā”. Tajā būs apskatāmas Baltijas ceļa dalībnieku vēsturiskās bildes.

Grobiņas novads
Grobiņas novadā UNESCO nedēļā tiks rīkotas dažādas aktivitātes, kas veltītas UNESCO Pasaules
mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā iekļautajai vietai – Grobiņas arheoloģiskajam ansamblim.
Uzzīmē un izkrāso pats savu Kuršu Vikingu!
Izglītības iestāžu audzēkņiem būs iespēja uzzīmēt un izkrāsot pašiem savu kuršu vikingu uz iepriekš
sagatavotām darba lapām. Aktivitātes dalībnieki – Grobiņas pamatskolas, Grobiņas pagasta
sākumskolas, Gaviezes pamatskolas, Bārtas pamatskolas un Kapsēdes pamatskolas 1.–4. klašu
skolēni. Vieta – Grobiņas pamatskola, Grobiņas pagasta sākumskola, Gaviezes pamatskola, Bārtas
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pamatskola un Kapsēdes pamatskola. Aktivitātes UNESCO nedēļā no 13. līdz 17. oktobrim tiks
īstenotas mācību ietvaros.
Arheoloģijas nodarbības
14. oktobrī Liepājas muzeja pedagogi sniegs ieskatu par arheoloģijas pamatiem, teoriju un praksi.
Arheoloģijas nodarbības tiks organizētas Grobiņas pamatskolas, Gaviezes pamatskolas, Bārtas
pamatskolas un Kapsēdes pamatskolas 6. klašu skolēniem Grobiņas pamatskolā, Skolas ielā 4,
Grobiņā.
Izzini Grobiņas arheoloģiskā mantojuma dārgumus un senās dzīves ziņas!
Grobiņas ģimnāzijas, Grobiņas pamatskolas, Gaviezes pamatskolas, Bārtas pamatskolas un
Kapsēdes pamatskolas 7. klašu skolēniem tiks sniegts īss ieskats Grobiņas arheoloģiskā ansambļa
dārgumos. Varēs noklausīties eksperta stāstījumu par Kuršu vikingu dzīves ziņām, tiks demonstrēta
Raita Ābeles filma „Kurši”. Aktivitātes norisināsies aktīvā tūrisma centrā „Kuršu vikingu apmetne”
(Pīlādžu iela 3, Grobiņa).
Viktorīna „Grobiņas arheoloģiskais ansamblis”
Viktorīnā ietverti dažādi jautājumi par Grobiņas arheoloģisko ansambli, uz kuriem atbildes radīs
materiāli uz vietas un skolēnu attapība. Viktorīnā aicināti piedalīties Grobiņas ģimnāzijas, Grobiņas
pamatskolas, Gaviezes pamatskolas, Bārtas pamatskolas un Kapsēdes pamatskolas 8.–9. klašu
skolēni. Viktorīnas norises vietas un laiks 14. oktobrī:
- Grobiņas pilsētas bibliotēkā (Lielā iela 74, Grobiņa) no plkst. 11.00 – 18.00;
- Bārtas pagasta bibliotēkā (Bārta, Bārtas pag.) no plkst. 11.30 – 17.00;
- Gaviezes pagasta bibliotēkā (Gavieze, Gaviezes pag.) no plkst. 8.00 – 18.00;
- Medzes pagasta bibliotēkā (Kapsēde, Medzes pag. ) no plkst. 9.00 – 19.00.
Grobiņas pamatskolā UNESCO nedēļā tiks veidots UNESCO darbībai veltīts stends – Grobiņas
pilsētas karte ar atzīmētiem Grobiņas arheoloģiskā ansambļa objektiem. Grobiņas pamatskolas 5.
klases skolēni tiks informēti par to, kas ir UNESCO. Savukārt 14. oktobrī pie Grobiņas pamatskolas
6. klases skolēniem viesosies Liepājas muzeja muzejpedagogi ar nodarbībām par arheoloģiju. Pēc
nodarbībām skolēni iepazīsies ar Grobiņas arheoloģiskā ansambļa objektiem – Skābaržkalnu un
Livonijas ordeņa pilsdrupām. Piedalīsies arī citu Grobiņas novada pamatskolu – Gaviezes, Bārtas un
Kapsēdes – 6. klašu skolēni. 7. klašu skolēniem plānotas nodarbības par Grobiņas arheoloģisko
ansambli Vikingu apmetnē Grobiņā (vadīs Grobiņas novada domes darbiniece, UNESCO jautājumu
koordinatore Ilze Dejus). Skolēni varēs iepazīties ar Grobiņas Vikingu apmetni, ja būs piemēroti
laika apstākļi, veiks dažādas aktivitātes. Aicināti piedalīties novada skolu, arī Grobiņas ģimnāzijas 7.
klašu skolēni. Grobiņas pamatskolas 8. un 9. klašu skolēnus aicinās viesoties Grobiņas pilsētas
bibliotēkā. Sadarbībā ar bibliotēku tiks rīkota viktorīna novada skolām. Grobiņas pamatskolas 4.
klašu skolēniem plānota viesošanās bibliobusā. Novada skolas kopīgi dosies izzināt vietējo pagastu
bibliotēkas.
Grobiņas ģimnāzijas Eiropas klubs (EK) UNESCO nedēļai erudīcijas konkursu „Baltijas ceļam 25”.
Grobiņas ģimnāzijas EK konkursi tradicionāli notiek divas reizes gadā. Tajos piedalās Grobiņas
novada, Liepājas pilsētas un citu novadu 5.–9. klašu komandas. Konkursa I (neklātienes) kārtā tiek
atlasītas astoņas veiksmīgākās komandas, kuras tiek aicinātas uz II kārtu Grobiņas ģimnāzijā. No 6.
oktobra līdz 5. novembrim norisinās I kārta, 12. novembrī – II kārta. Konkursa uzdevumi ir pieejami
vietnē www.grobinagim.lv.
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Ķekavas novads
14. oktobrī plkst. 12.00 Baložu pilsētas bibliotēka aicina uz pasākumu „Baložu Baltijas ceļa stāsti”.
Pasākumā satiksies divas paaudzes – Baltijas ceļa dalībnieki un Baložu vidusskolas 10. klases
skolēni. Laipni aicināti visi interesenti!

Iecavas novads
16. oktobrī Iecavas novada Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkā apmeklētājiem un interesentiem tiks
rīkota atmiņu un stāstu pēcpusdiena „Atmostas Baltija. Tavs stāsts”.

Ikšķiles novads
UNESCO nedēļas ietvaros Ikšķiles novada Ikšķiles vidusskolā skolēni aicināti iesaistīties UNESCO
LNK projektā „Baltijas ceļa stāsti”, ka arī zibakcijā „Baltijas ceļam 25”. Oktobrī skolēni aicināti
pierakstīt tuvinieku atmiņu stāstus par Baltijas ceļu. Veiksmīgākie tiks publicēti plašsaziņas
līdzekļos un izcelti skolas valsts svētku pasākumā. Valsts svētku nedēļā norisināsies zibakcija
„Baltijas ceļam 25”, kurā skolēni tiks aicināti sadoties rokās apkārt skolai.

Jelgavas novads un Jelgava
14. oktobrī Jelgavas novada Šķibes pamatskolā (Glūdas pagasts) UNESCO nedēļas ietvaros būs gan
zīmējumu izstāde, gan Baltijas stunda un skolēnu veidoti projekti par tēmu „Baltijas ceļa stāsti”.
Aktivitāšu ietvaros bērni tiks rosināti zīmēt un veidot radošus darbus. Tiks rīkota arī tikšanās ar
skolotājiem, kuri piedalījās Baltijas ceļā.
14. oktobrī Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” sešgadīgajiem
bērniem tiks rīkota ekskursija uz Latvijas Nacionālo bibliotēku Rīgā, lai iepazītu UNESCO atbalstīto
Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu un tās ēkā aplūkojamo UNESCO programmas „Pasaules
atmiņa” starptautiskajā reģistrā iekļauto „Dainu skapi”. Bērni UNESCO nedēļā iepazīsies ar latviešu
tautas dainām, skandēs latviešu tautas dziesmas, runās par grāmatu kā vērtību, iepazīsies ar
bibliotēku, bibliotekāra darbu, bet vēlāk veidos zīmējumu izstādi par redzēto un piedzīvoto.

Jēkabpils un Jēkabpils novads
UNESCO nedēļā Jēkabpils pilsētas pašvaldības aģentūra „Jēkabpils Vēstures muzejs” Jēkabpils
reģiona skolās organizēs lekciju „UNESCO Pasaules mantojums – Strūves ģeodēziskā loka punkts
Jēkabpilī”. Savukārt 18. oktobrī plkst. 14.00 Krustpils pilī (Jēkabpils Vēstures muzejā) ikviens
aicināts uz izrādi „Nazars Stodoļa” pēc Tarasa Ševčenko lugas (Ukraiņu tautas teātris (Rīga)).
Režisore Marija Semenova. Vairāk informācijas: Kate Zaharova, muzeja Komunikāciju nodaļas
vadītāja, tālr. 65237982.
Jēkabpils novada Ābeļu pamatskola UNESCO nedēļas ietvaros rīkos Baltijas ceļa stundu. Tā plānota
divās kārtās – jaunākajām klasēm 17. oktobrī un vecākajām – 20. oktobrī.

Krāslavas novads
15. oktobrī Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” bērni dosies mācību
ekskursijās kopā ar vecākiem un skolotājiem, lai iepazītos ar UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas
nacionālajā sarakstā iekļauto vietu, aizsargājamo ainavu dabas parku „Daugavas loki”. Bērni dosies
arī uz zirgu sētu „Klajumi”, kas atrodas aizsargājamo ainavu apvidū Augšdaugava un dabas parka
„Daugavas loki” teritorijā, Latvijas – Baltkrievijas pierobežā.
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17. oktobrī Krāslavas novada centrālā bibliotēka rīkos pārgājienu „Adamovas taka”, kurā viens no
apskates objektiem ir UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā iekļautā vieta
„Daugavas loki”. Pārgājiens tiks organizēts 5.–9. klašu skolēniem, un tā laikā tiks sniegta
informācija par UNESCO mantojumu, tiks iepazīta dabas daudzveidība un tiks baudītas krāšņās
dabas ainavas. Pārgājiena norises vieta – Krāslavas novads, Ūdrīšu pagasts, Adamovas taka.

Kuldīga un Kuldīgas novads
UNESCO nedēļas ietvaros no 13. līdz 17. oktobrim Kuldīgas Centra vidusskolas skolēni vēstures un
kulturoloģijas stundās dosies ekskursijās pa Kuldīgas vecpilsētu, kas iekļauta UNESCO Pasaules
mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā.
Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs UNESCO nedēļas ietvars atklās foto konkursu „Kuldīgas
raksti caur fotoobjektīvu”. Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs un Kuldīgas Jauniešu dome
aicina ikvienu, kas izvēlēsies šoruden UNESCO nedēļā apmeklēt Kuldīgu, piedalīties foto konkursā
un veidot kopīgu izstādi. Foto failu un pieteikuma anketu iesūtīšana notiek līdz 25. oktobrim uz epastu kuldigas.terps@gmail.com un kuldigasjd@inbox.lv. Konkursa dalībnieku vecums ir no 7 līdz
25 gadiem. Aicinām iepazīties ar konkursa nolikumu šeit.
17. oktobrī Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra folkloras pulciņu dalībnieki viesosies
Kurzemes kultūras mantojuma centrā „Kūrava”. Teicēja Liesma Lagzdiņa stāstīs spoku stāstus un
Kuldīgas teikas. „Kūravas” virtuves studijā tiks dzerta zāļu tēja, ceptas pankūkas un degustēti
ievārījumi.
Izzinot Kuldīgas vecpilsētu Ventas senlejā, kas ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas
nacionālajā sarakstā, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums sadarbībā ar Klaipēdas Tūrisma
skolu (Lietuva) īsteno kopprojektu „Kuršu dzintara lāses”. 10. oktobrī UNESCO nedēļas ietvaros tiks
rīkota vizīte Klaipēdā. UNESCO nedēļas ietvaros tiks rīkota arī informatīvo materiālu vizualizācija
par Baltijas skolotāju semināru un „Ezīša taku”, kas ir par starptautiskā koka skulptūru plenēru
darbiem, kuri veido „Ezīša taku” Baltijas skolotāju semināra dārzā un tehnikuma pagalmā (Baltijas
skolotāju semināru absolvēja pasakas „Eža kažociņš” autors Vilis Plūdonis).
V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā UNESCO nedēļā skolēnus rosinās iesaistīties UNESCO LNK projektā
„Baltijas ceļa stāsti”. 10.–12. klašu skolēni dokumentēs atmiņas par dalībnieku piedalīšanos Baltijas
ceļā. Vēstures stundās notiks šo atmiņu izvērtējums.

Ķeguma novads
Latvenergo koncerna Enerģētikas muzejā UNESCO nedēļā no 13. – 19. oktobrim no plkst. 15.00
līdz 16.00 ikviens interesents varēs iepazīties ar interaktīvo izstādi – Eduarda Krauca fotonegatīvu
uz stikla pamatnes kolekcija „Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita 1936 –1940.” – 700 attēlu
izlasē. Izstādes fotogrāfiju izlase veidota no E. Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcijas
„Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita 1936.–1940.”, kas iekļauta UNESCO programmas
„Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā. Akcentējot Ķeguma spēkstacijas nozīmi Latvijas
vienotas energosistēmas un Latvenergo koncerna izveidē, izstāde ir veltījums Latvenergo koncerna
75. jubilejā un apliecinājums UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” darbībai, nodrošinot
dokumentārā mantojuma saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu, apliecinot tā nozīmi nācijas
kolektīvās atmiņas saglabāšanā pasaules kultūrtelpā. Interaktīvās izstādes – izglītojošās nodarbības
„Ķeguma spēkstacijas būvgaita caur E. Krauca fotoobjektīvu” ietvaros tiks demonstrēti vēsturiski
kinomateriāli no Latvijas kinofotofonodokumentu arhīva. Interesenti aicināti ar muzeju sazināties
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iepriekš, jo ir iespējami arī citi apmeklējuma laiki. Organizētajām apmeklētāju grupām ekspozīcijā
Ķegumā, kurās ir vairāk nekā 10 dalībnieki, nepieciešams iepriekš atsūtīt dalībnieku sarakstu.
Adrese Ķegumā: Ķeguma prosp. 7/9, Ķeguma novads. Adrese Rīgā: Andrejostas iela 8, Andrejsala,
Rīga.

Liepāja
Liepājas 3. pamatskolā UNESCO nedēļā tiks rīkotas vairākas aktivitātes:
Argumentēta eseja „Kādam Latvijas objektam vēl jābūt UNESCO dārgumu sarakstā?”
Skolēni rakstīs esejas un argumentēs savu viedokli par, viņuprāt, tādām Latvijas vietām, kurām vēl
būtu jābūt UNESCO dārgumu sarakstā. Pēc eseju rakstīšanas no 13. līdz 17. oktobrim tiks izveidota
izstāde no skolēnu darbiem.
„UNESCO Latvijas dārgumi” – audzināšanas stunda
15. oktobrī audzināšanas stundā skolotāja, izmantojot interaktīvo karti „UNESCO Latvijas dārgumi”,
iepazīstinās skolēnus ar jomām, kas saistītas ar UNESCO programmu īstenošanu Latvijas pilsētās un
novados. Skolēni grupās sagatavos prezentāciju par vienu no 14 UNESCO mantojuma vietām
Latvijā. Stundas noslēgumā plānota prezentācija un grupu darba rezultātu izstāde skolā.
UNESCO svinamās dienas (skolēnu prezentācijas demonstrēšana)
No 13. līdz 17. oktobrim skolēni gatavos un skolas foajē demonstrēs prezentācijas par UNESCO
svinamajām dienām, kas tiek atzīmētas katru gadu, kā arī par ievērojam personību un nozīmīgu
notikumu gadadienām 2014. un 2015. gadā.
- Komponista un izglītotāja J. Cimzes 200. gadadiena;
- Raiņa un Aspazijas 150. gadadiena;
- Dzejnieka un gleznotāja M. Ļermontova 200. gadadiena;
- Krievijas mākslas muzeja – Ermitāžas dibināšanas 250.gadadiena.
Gadadienām tiks veltītās mācību stundas: krievu valoda un literatūra, pasaules vēsture, mūzika,
latviešu valoda un literatūra.
Mācību stunda „Baltijas ceļš”
16. oktobrī Latvijas vēstures stundās 7.–9. klašu skolēnus iepazīstinās ar Baltijas ceļa vēsturisko
nozīmi un atmiņu dokumentēšanu. Skolēniem būs iespēja pašiem izveidot savu cilvēku ķēdi, lai
izjustu dalībnieku emocijas, sadodoties rokās.
UNESCO Latvijas mantojums – informatīva prezentācija mācību stundās
No 13. līdz 17. oktobrim sociālajās zinībās un audzināšanas stundās 5.–9. klašu skolēniem tiks
rādītas informatīvas prezentācijas par UNESCO Latvijas mantojumu. Mācību stundās skolēniem būs
iespēja plašāk iepazīties ar UNESCO darbību Latvijā un pasaulē. 13. oktobrī tam būs veltīta
pasaules vēsture un mūzika, 14. oktobrī – latviešu valoda un literatūra, savukārt 15. oktobrī notiks
literārā kafejnīca.

Limbažu novads
Limbažu 3. vidusskola sadarbībā ar Limbažu bērnu bibliotēku (UNESCO LNK tīkla „Stāstu
bibliotēkas” dalībniece) 17. oktobrī plkst. 12.40 rīkos atmiņu stāstu stundu „Paaudžu sarunas par
Baltijas ceļu”. Skolēni jau iepriekš intervējuši Baltijas ceļu dalībniekus, veikuši atmiņu stāstu
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pierakstus. Stundas laikā skolēni izteiks savus iespaidus un redzējumu par vēstures gaitu. Sarunā
piedalīsies vairāki Baltijas ceļa dalībnieki. Baltijas ceļa stunda norisināsies Limbažu 3. vidusskolas
aktu zālē.

Ludzas novads
17. oktobrī Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka rīkos pasākumu „Skots nu škapa iz Ludzu” („Skats no
skapja uz Ludzu”). Ludza ir senākā Latvijas pilsēta. Pasākuma dalībnieki mēģinās salīdzināt vietas
un objektus, kas atrodas Ludzā, ar UNESCO Latvijas mantojuma skapī piedāvātajām vietām un
objektiem. Tiks meklētas kopīgās vērtības.

Madonas novads
Madonas novada bibliotēka oktobri veltīs Baltijas ceļam – hronoloģiskam ieskatam nesenā
vēsturē, Tautas frontes aktivitātēm, organizējot Baltijas ceļu, kā arī bibliogrāfijai par šo tēmu.
Oktobris tika uzsākts ar vēstures stundu bibliotēkā „Baltijas ceļš – brīvības ceļš” 8. klašu skolēniem.
UNESCO nedēļas ietvaros pamatskolas skolēni aicināti noskatīties fragmentus no filmas „Latvijas
atmoda kinohronikās”. Oktobrī turpināsies vēstures stundas bibliotēkā 5., 6. un 7. klašu skolēniem.
23. oktobrī tiks rīkotas sarunas senioriem par neseno pagātni – par Baltijas ceļu.
Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā UNESCO nedēļā notiks vairākas informatīvas un
izglītojošas aktivitātes. Šogad muzejam apritēja 70. gadadiena, kam veltīta izstāde „Muzejam –
70”. To ikviens aicināts aplūkot līdz oktobra beigām. Izstādē eksponēta muzeja krājumā esošā
Sibīrijā rakstītā vēstule uz bērza tāss, kas ir daļa no UNESCO programmā „Pasaules atmiņa”
iekļautās nominācijas. Muzejā varēs aplūkot arī A. Ozolas, R. Jansona grāmatu „Sibīrijas vēstules uz
bērza tāss. Cilvēks padomju represiju sistēmā. 1941.–1949.”, kā arī citas liecības par UNESCO
mantojumu. Tāpat līdz UNESCO nedēļas beigām muzejā būs skatāma izstāde „Baltijas ceļam – 25”.
Izstāde atgādina par notikumiem pirms 25 gadiem un madoniešu piedalīšanos Baltijas ceļā.
UNESCO nedēļas ietvaros tiks demonstrēta arī prezentācija „Sibīrijas vēstules uz bērza tāss”.
Prezentācijā ikviens varēs iepazīties ar UNESCO programmu „Pasaules atmiņa” un Latvijas
nacionālā reģistra izveidošanu, pirmajām nominācijām, īpaši izceļot „Sibīrijas vēstules uz bērza
tāss”. Savukārt 15. oktobrī notiks pasākums senioriem „Dzīves un mākslas krāsas”, kas veltīts
UNESCO mantojumam. Pasākumā plānots pārrunāt filmu „Baltijas brīvības ceļš”, iepazīties ar
projektu „Baltijas ceļa stāsti” un dalīties atmiņās par Baltijas ceļu. Par aktivitātēm Madonas
novadpētniecības un mākslas muzejā UNESCO nedēļā varēs lasīt reģionālajā laikrakstā „Stars”,
Madonas novada pašvaldības un muzeja mājas lapās www.madona.lv, www.madonasmuzejs.lv.

Naukšēnu novads
15. oktobrī Naukšēnu novada vidusskolas filiālē Ķoņu skolā tiks rīkots stāstnieku vakars „Mana
novada dārgumi”. Tajā būs klausāmi Ķoņu skolas skolēnu un pagasta pieaugušo stāstījumi par
Ķoņu pagastā sastopamajiem interesantajiem dabas objektiem, skaistajām vietām. Tāpat tiks
pārrunāta dzimtās vietas cilvēku un ģimenes locekļu saistība ar Latvijas kultūras visdažādākajām
izpausmēm – vietējo māksliniecisko pašdarbības kolektīvu vai atsevišķu personu dalību pagasta,
novada un valsts mērogā. UNESCO nedēļā tiks iepazīts „UNESCO Latvijas mantojuma skapis” un
interaktīvā karte „UNESCO Latvijas dārgumi”. Tāpat UNESCO nedēļā un līdz oktobra beigām
plānota aktīva iesaiste UNESCO LNK projektā „Baltijas ceļa stāsti” un atmiņu dokumentēšana par
Baltijas ceļa norisi pirms 25 gadiem. Plānota Ķoņu pagasta iedzīvotāju atmiņu stāstu pierakstīšana
www.thebalticway.eu. Tiks organizēta arī vietas sakārtošana pie Baltijas ceļa atcerei veltītās
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mākslinieka Andra Dukura piemiņas zīmes Latvijas – Igaunijas robežpārejas punktā „Unguriņi”.
UNESCO nedēļā tiks rīkots arī pārgājiens un ekskursija. Pārgājienā skolēni dosies uz pasaulē
slavenākā ķonieša mākslinieka Gustava Kluča mājvietu. Savukārt ekskursijā paredzēts doties uz
Rīgu, lai apmeklētu Gaismas pili, Eiropas Savienības māju, kultūras pili „Ziemeļblāzma” un
iepazīstos ar Latvijas visu laiku ievērojamākā mecenāta Augusta Dombrovska dzīvi un darbību.

Neretas novads
13. oktobrī plkst. 14:30 Neretas novada Mazzalves pamatskola Ērberģes muižā un Ērberģes centra
ielā rīkos atmiņu un stāstu vakaru „Baltijas ceļš atmiņās”. Ar skolēniem tiksies Baltijas ceļa
dalībnieki un stāstīs par izjūtām, piedaloties Baltijas ceļā, tiks veidota cilvēku ķēde cauri Ērberģei,
nododot tautiskās jostas kamoliņu un skandējot tautasdziesmu.
16. oktobrī Neretas novada centrālā bibliotēka rīkos izstādi „Baltijas ceļš” atmiņās”. Izstāde tiks
veidota no internetā pieejamajiem resursiem, brošūrām un citiem materiāliem par Baltijas ceļu.
Izstādes ietvaros tiks rīkota tikšanās ar Baltijas ceļa dalībniekiem.

Olaines novads
Olaines 2. vidusskola UNESCO nedēļu veltīs Baltijas ceļa stāstiem. Skolas muzejā jau iepriekš tika
izveidota izstāde„ Baltijas ceļam 25”, kā arī sagatavota prezentācija klašu stundām par Baltijas
ceļu. Plānota arī skolēnu tikšanās ar Baltijas ceļa dalībniekiem un interviju pierakstīšana. Plānots
doties iepazīt izstādi par Baltijas ceļu Olaines novada vēstures muzejā, kā arī iecerētas klases
stundas, kas veltītas Baltijas ceļa 25. gadadienai.

Pļaviņu novads
14. oktobrī plkst. 16.00 Pļaviņu novada bērnu bibliotēkā (Pļaviņas, Rīgas iela 11a) notiks stāstu
pēcpusdiena „Baltijas ceļu atceroties”, kurā piedalīsies stāstnieki, kas paši pieredzējuši Baltijas
ceļu. Uz pasākumu aicināti lieli un mazi pļaviņieši.
Pļaviņu novada ģimnāzijā UNESCO nedēļā plānota 1.–12.klašu kolektīvu iesaistīšanās projektā
„Baltijas ceļa stāsti”, simboliska Baltijas ceļa izveide skolā, kā arī klases audzināšanas stundās
plānots darbs ar materiālu „UNESCO Latvijas mantojuma skapis” un interaktīvo karti „UNESCO
Latvijas dārgumi”. Klases audzināšanas stundās vecāko klašu skolēni dosies uz jaunākajām klasēm
runāt par Baltijas ceļu un rādīt prezentācijas par šo tēmu. Plānots vākt un apkopot mutvārdu
atmiņas par cilvēku piedalīšanos Baltijas ceļā, tiks veidots arī skolas simboliskais Baltijas ceļš.
Savukārt Latvijas vēstures stundās un klases audzināšanas stundās skolēni tiks iepazīstināti ar
„UNESCO Latvijas mantojuma skapi” un „UNESCO Latvijas dārgumiem”.

Priekules novads
16. oktobrī Priekules novada Gramzdas pamatskolā tiks skatītas filmu studijas „Kaupo” 1993. gada
dokumentālās videofilmas „Baltijas ceļš”. Pēc tam skolotāji un skolēni diskutēs par filmā redzēto,
par Atmodas laiku un UNESCO mantojumu Latvijā.

Priekuļu novads
Priekuļu novada Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde 15. oktobrī iepazīs tautas dziesmas un
nacionālos ēdienus. Plānota bērnu vecāku tikšanās ar uztura speciālistu, lai Pasaules Pārtikas dienā
latviešu tradicionālajā virtuvē aktualizētu pupas un zirņus. Krišjāņa Barona Dainu skapis un latviskā
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dzīvesziņa tiks iepazīta 22.oktobrī, kad ar ciema vecākā gadagājuma iedzīvotājiem plānota
vakarēšana. Savukārt Baltijas ceļa 25.gadadienas atcerei veltīts pasākums notiks 14. novembrī.

Raunas novads
Raunas vidusskolā UNESCO nedēļa tiks veltīta Baltijas ceļa atcerei un projektam „Baltijas ceļa
stāsti”. Vēstures stundās skolēni skatīsies dziesmas „Atmostas Baltija” videoklipu, tiks organizēta
saruna par tā laika notikumiem. Uz mācību stundu skolēni gatavos mājas darbus:
- izmantojot interneta resursus, aizpildīs darba lapu par Baltijas ceļu;
- intervēs Baltijas ceļa dalībniekus, dokumentējot atmiņas.
Savukārt vizuālās mākslas stundās skolēni zīmēs Baltijas ceļu. Aktivitāšu noslēgumā veiksmīgākie
un interesantākie vizuālās mākslas darbi un Baltijas ceļa stāsti tiks iekļauti izstādē skolas telpās.

Rēzeknes novads un Rēzekne
UNESO nedēļas ietvaros Nautrēnu vidusskola iesaistīsies projektā „Baltijas ceļa stāsti”,
dokumentējot atmiņas par Baltijas ceļa norisi pirms 25 gadiem Nautrēnu pagastā, Rogovkā un
Rēzeknes novadā.
13.oktobrī Rēzeknes 1. vidusskola rīkos skolēnu diskusiju „Baltijas ceļš – unikāla un mierīga masu
demonstrācija”. Tajā skolēnus plānots iepazīstināt ar cilvēku stāstiem par Baltijas ceļa norisi, kā arī
rosināt turpmāku diskusiju par šo jautājumu.

Rīga
16. oktobrī plkst. 17.00 Rīgas Centrālajā bibliotēkā (Brīvības ielā 49/52, 2. stāvā) būs tikšanās ar
Gunāru Armanu, mākslas vēsturnieku, bijušo Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
pieminekļu aizsardzības inspektoru. Gunārs Armans ir lielisks stāstnieks, kas apveltīts ar plašām
zināšanām par Rīgas namu un ielu vēsturi. Viņa atlasītajos vizuālajos materiālos var ieraudzīt
pavisam citādu Rīgu, kāda tā izskatījās 19., 20. un nu jau arī 21. gadsimtā, savukārt Armana kunga
aizrautīgais stāstījums ļaus pilnībā iztēloties agrākās Rīgas veidolu un pamanīt nepelnīti aizmirstas
pilsētvides detaļas. Vairāk informācijas.
17. oktobrī Rīgas Centrālās bibliotēkas Bišumuižas filiālbibliotēkā (Bauskas ielā 180) plkst. 13.00
būs pasākums „UNESCO Latvijas mantojums”. Pasākuma dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar
bibliotēkas materiālu izstādi, runāt par UNESCO darbību pasaulē, Latvijas dalību UNESCO, kultūras
mantojuma apzināšanu un saglabāšanu Latvijā, kā arī klausīsies „Baltijas ceļa” dalībnieku stāstus.
18. oktobrī Rīgas Centrālās bibliotēkas Bišumuižas filiālbibliotēka plkst. 12.00 piedāvā pasākumu
„VSKB konstruktoru atmiņu stāsti”, kas tiek organizēts sadarbībā ar Ķekavas novada domes
deputātu A. Keisteru un izstāžu kompleksa „Rāmava” direktoru M.Lūsi. Pasākums notiks izstāžu
kompleksā „Rāmava” Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
UNESCO nedēļā Rīgas Centrālās bibliotēkas Bišumuižas filiālbibliotēka aicina iepazīt bibliotēkas
materiālu izstādi „UNESCO Latvijas dārgumi”. Turpinās arī akcijas „Baltijas ceļš” dalībnieku atmiņu
stāstījumu pierakstīšana un apkopošana.
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Okupācijas muzeja Izglītības nodaļa aicina skolēnus apmeklēt nodarbību, kas veltīta akcijai
"Baltijas ceļš". Nodarbība sevī apvieno vēstures stundu klasiskajā izpratnē un iespēju skolēniem
praktiski darboties, veidojot savu "Baltijas ceļu". Šī nodarbība ir lieliska iespēja, lai uz "savas ādas"
izbaudītu to kopības un pacilātības sajūtu, ko sniedz šāda dzīvās ķēdes veidošana un, lai iepazītu
mūsu tautas ne tik seno, bet nozīmīgo vēsturi. Nodarbībai var pieteikties, zvanot pa tālruni
67211030 vai rakstot uz e-pastu ip@omip.lv.
Rīgas Ostvalda vidusskola UNESCO nedēļu veltīs Baltu mantojumam. 4.b klases skolēni tiks aicināti
ieklausīties mutvārdu folklorā, doties rotaļās, izteikt savus pārdzīvojumus vārdos, rakstos un
zīmējumos. Pasākums norisināsies 15. oktobrī.

Rugāju novads
Rugāju novada muzejs 14. oktobrī rīkos pasākumu „Baltijas ceļš – brīvības ceļš”. Plānota
informatīva video demonstrācija par Baltijas ceļu, tikšanās ar Rugāju novada Baltijas ceļa
dalībniekiem, improvizēts Baltijas ceļš Rugāju novada vidusskolā, kā arī Eglaines pamatskolā, kur
bērni, skolotāji, Baltijas ceļa dalībnieki sadosies rokās un izveidos ķēdi caur skolas gaiteņiem,
skanot tā laika himnai „Atmostas Baltija”. Tikšanās ar Baltijas ceļa dalībniekiem plānota Rugāju
novada muzejā.

Saldus novads
16. oktobrī plkst. 11.00 Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs sadarbībā ar Kursīšu
bibliotēku – informācijas centru rīkos interaktīvu nodarbību „Piedzīvo Baltijas ceļu!”. Interaktīva
nodarbība tiks rīkota 3 posmos – sākumā plānota prezentācija un informatīvs stāstījums par tēmu
„Baltijas ceļš”, pēc tam plānota Latvijas Tautas frontes aktīvistu dalīšanās atmiņās par atmodas
laika aktivitātēm, bet noslēgumā tiks organizēta sadošanās rokās, veidojot Baltijas ceļu Kursīšos.
UNESCO nedēļā būs iespēja aplūkot J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja un Kursīšu
bibliotēkas – informācijas centra kopīgi rīkotu fotoizstādi „Atpazīsti sevi Baltijas ceļā”. Izstādē
eksponētajās fotogrāfijās būs atspoguļota Saldus novada iedzīvotāju dalība 1989. gada 23. augusta
Baltijas ceļa akcijā, Baltijas ceļa piemiņas pasākumā 1990. gada 23. augustā un 1991. gada 23.
augusta akcijā „Liesmojošais Baltijas ceļš”. Izstāde būs aplūkojama Kursīšu bibliotēkā –
informācijas centrā (Kalna iela 1, Kursīšu pagasts, Saldus novads).
UNESCO nedēļas ietvaros plānots popularizēt Latviešu Tautas frontei veltīto mājas lapu
http://tautasfronte.saldus.lv/. UNESCO nedēļas ietvaros plānots piesaistīt jauniešu uzmanību
notikumiem, kuri risinājās pirms 25 gadiem. Vairāk informācijas var meklēt arī sociālajos tīklos un
muzeja mājas lapā www.muzejs.saldus.lv.

Smiltenes novads
Smiltenes Centra vidusskola UNESCO nedēļu veltīs Baltijas ceļam. Jau 6. oktobrī notika „Baltijas
ceļa stunda”, kuras laikā skolēniem nodarbības sākumā tika sniegta īsa informācija par UNESCO
darbību Latvijā un pasaulē, tika atskaņotas dziesmas „Atmostas Baltija” videoklips, kā arī rosinātas
sarunas par Baltijas ceļa norisi. Skolēni bija aicināti patstāvīgi pie datoriem, izmantojot interneta
resursus, aizpildīt darba lapu par Baltijas ceļu. Kā mājas darbs bija uzdots intervēt Baltijas ceļa
dalībniekus. Vizuālās mākslas stundās Baltijas ceļš tika zīmēts, savukārt informātikas stundās –
veidota prezentācija vai infogramma par Baltijas ceļu. UNESCO nedēļā 17. oktobrī notiks paveikto
radošo darbu un dokumentēto atmiņu stāstu izstāde skolas telpās.
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Talsu novads
Talsu novada muzejā (K. Mīlenbaha iela 19, Talsi) no 14. līdz 19. oktobrim būs apskatāma izstāde
par Baltijas ceļu – Talsu rajona iedzīvotāju dalību akcijā 1989. gada 23. augustā, kas veltīta Baltijas
ceļa 25. gadadienai. 17. oktobrī plkst. 13.00 notiks Baltijas ceļam veltīts pasākums – muzeja
vēstures nodaļas vadītāja Inese Vempere iepazīstinās ar vēsturisko situāciju Baltijā, kas noveda pie
akcijas „Baltijas ceļš” idejas. Būs arī akcijas dalībnieku atmiņu stāstījums un slaidrāde.
Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolā 17. oktobrī notiks izglītojošs pasākums par
UNESCO kultūras mantojumu un Baltijas ceļu. Skolēni uzzinās par UNESCO kultūras mantojumu,
noklausīsies lekciju par Baltijas ceļu. Plānots iepazīties arī ar Talsu novada muzeja izstādi, kas
veidota no muzeju fondiem un atspoguļo Tautas frontes izveidi un Baltijas ceļa norisi.
15. oktobrī Sabiles vidusskolā plānots tematisks pasākums „Baltijas ceļam – 25”. Tajā piedalīsies
5.–12. klašu skolēni. 12. klašu skolēni gatavos prezentāciju par Baltijas ceļa tēmu. Tiks skatīti
videoieraksti un organizēta tikšanās ar Baltijas ceļa dalībnieku un šī vēsturiskā notikuma
aculiecinieku A. Milleru.

Tukuma novads
Tukuma 2. vidusskolā UNESCO nedēļā notiks klases un bibliotekārās stundas, kā arī tiks veidota
zīmējumu izstāde „UNESCO mantojums Latvijā”. 1. klases stundās skolēni tiks informēti par
UNESCO mantojumu Latvijā, izmantojot „UNESCO mantojuma skapi” un UNESCO LNK prezentāciju.
Bibliotekāro stundu ietvaros būs apskatāma informatīva izstāde „Baltijas ceļam 25” – notikumu
apskats Latvijā. Savukārt vizuālās mākslas stundās skolēni tiks informēti par UNESCO mantojumu
Latvijā, tiks vizualizēti dabas skati, kultūrvēsturiski pieminekļi, no tiem vēlāk veidojot zīmējumu
izstādi skolā. UNESCO nedēļā skolā turpināsies arī pasākumu cikls Tukuma pilsētas skolām
„Tukuma ceļš Baltijas valstu vienotībai”. Tā ietvaros notiek klases stundas par Baltijas ceļu,
vēstures stundas, kurās akcentēti Baltijas ceļa notikumi, tiek rosināta atmiņu stāstu vākšana
iesūtīšanai projektam „Baltijas ceļa stāsti”. Vairāk informācijas un foto šeit.

Valmiera
Valmieras Valsts ģimnāzija UNESCO nedēļā iepazīsies gan ar Baltijas ceļa notikumiem, gan
UNESCO mantojumu Latvijā. Iesaiste projektā „Baltijas ceļa stāsti” un anketēšana jau notiek no
mācību gada sākuma, šobrīd apkopots ap 100 anketu. UNESCO nedēļā visi skolēni tiks iepazīstināti
ar izstādi par Baltijas ceļu. Ar Valmieras muzejā apskatāmo ceļojošo izstādi „Baltijas brīvības ceļš”
skolēni iepazīstas vēstures stundu ietvaros. UNESCO nedēļas laikā visās klasēs vēstures stundas
laikā notiks informatīvs/interaktīvs darbs, izmantojot „UNESCO Latvijas mantojuma skapi”. Tiks
rosināta arī prāta vētra – „Kas ievērojams ir Vidzemes pusē?”
UNESCO nedēļā un līdz pat 31. oktobrim Valmieras Valsts ģimnāzijā būs apskatām Valmieras
muzeja ceļojošā izstāde „Pasaules atmiņa – Baltijas ceļš”. Savukārt Valmieras muzeja Izstāžu namā
līdz 31. oktobrim aplūkojama Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ceļojošā izstāde „Baltijas brīvības
ceļš”.
16. oktobrī Valmieras sākumskolas aktu zālē notiks pasākums par profesijām, kas rūpējas par
nacionālo dārgumu saglabāšanu. 1.–3. un 4.–6. klašu skolēniem būs tikšanās ar triju profesiju
pārstāvjiem, kas ikdienā rūpējas par nacionālo „dārgumu” saglabāšanu nākamajām paaudzēm.
Pasākumā varēs dzirdēt Valmieras novadpētniecības muzeja pārstāvi, Valmieras pilsētas arhitekti
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un folkloras kopas vadītāju. Viesi stāstīs skolēniem gan par profesijas kopīgajām iezīmēm, gan to,
kā ar viņu ikdienas darbu kultūrvēsturisko mantojumu var saglabāt un nodot nākamajām
paaudzēm.
17. oktobrī Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola – attīstības centrs rīkos pasākumu
„Mūsu Dainu skapis”. Skolēni iepazīsies ar tautasdziesmām, izvēlēsies savu mīļāko tautasdziesmu,
noformēs to, iemācīsies no galvas un pasākuma laikā ievietos savu tautasdziesmu improvizētā
Dainu skapī. Pasākuma laikā skolēni iepazīsies ar K. Barona dzīves gājumu, dainu vākšanu.

Vecpiebalgas novads
Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola, sagaidot UNESCO nedēļu, jau īstenojusi
dažādas aktivitātes, piemēram, Baltijas dokumentālo video fragmentu skatīšanos, izglītojušas
ekskursijas un tikšanos, kas izceļ vietējā novada vēsturiski nozīmīgas lietas un cilvēkus, tostarp
novadnieka Kārļa Skalbes atstāto mantojumu – pasakas, daiļradi.

Viesītes novads
Viesītes vidusskolā UNESCO nedēļas tēmām tiks veltītas dažādas mācību stundas. 10. oktobrī
notiks klases stundas „Atmiņu stāsti”, kurās piedalīsies arī Baltijas ceļa dalībnieki no Viesītes
novada. Skolēni piedalīsies atmiņu stāstu apkopošanā un to iesniegšanā UNESCO LNK projektam
„Baltijas ceļa stāsti”. No 6. līdz 17. oktobrim norisināsies bibliotekārās stundas Viesītes pilsētas
bibliotēkā, kuru laikā tiks iepazīts „UNESCO Latvijas mantojuma skapis” un tajā apkopotā
informācija par 14 UNESCO Latvijas mantojuma vietām, objektiem un ar to saistītajām institūcijām.
Savukārt 17. oktobrī tiks organizēta mācību ekskursija uz UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā
iekļauto Strūves ģeodēziskā loka punktu Jēkabpilī.
16. oktobrī Viesītes novada Saukas bibliotēka rīkos pasākumu „Mans stāsts par Baltijas ceļu” –
reģiona bibliotekāru sanāksmi – atmiņu stāstījumu, kas būs ilustrēts ar dažādiem saglabātiem
materiāliem un fotogrāfijām par Baltijas ceļu.

Viļakas novads
14. oktobrī plkst. 14.00 Viļakas novada bibliotēka rīkos atmiņu stundu „Ja vajadzētu, stāvētu
atkal!”. Atzīmējot Baltijas ceļa 25. gadadienu un iesaistoties UNESCO LNK projektā „Baltijas ceļa
stāsti”, Viļakas novada bibliotēka aicina pie atmiņu ugunskura sildīties to laiku lieciniekus un skolu
jaunatni. Albīna Veina – Dižskolotāja, VKKF stipendiāte, Latvijas Ordeņu brālības biedre, 1991. gada
barikāžu un Baltijas ceļa dalībniece, dalīsies atmiņās par trešās Atmodas laiku. Pasākuma dalībnieki
tiks aicināti sadoties rokās, ieklausīties vēsturiskajā atstāstā, gremdēties tā laika notikuma
varenumā, izdziedāt dziesmas, rosinot un uzrunājot jauno paaudzi, kā arī izrādot pateicību un
cieņu tiem cilvēkiem, kuri Atmodas laikam veltīja savus spēkus un savu gara spēku.

Viesītes novads
16. oktobrī Saukas bibliotēka iepazīs Baltijas ceļa notikumu, piedaloties pasākumā „Mans stāsts
par Baltijas ceļu”. Tā ir reģiona bibliotekāru sanāksme organizēta, lai rosinātu atmiņu stāstījumus,
papildinot tos ar ilustrācijām, dažādiem saglabātiem materiāliem un fotogrāfijām. Sanāksme
norisināsies Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā.
*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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