UNESCO Latvijā u pasaulē aktualizē vērtī as, kas ir u ikālas u sagla āja as ga a io ālā, ga starptautiskā ērogā, tāpē no
13.– . okto ri UNESCO Latvijas Na io ālā ko isija LNK jau eturto gadu rīko UNESCO edēļu Latvijā. Tā šogad veltīta stāstie
par a toju u. UNESCO edēļā ikvie s aur perso isko pieredzi vai kāda ita tuva ilvēka at iņā , stāstie vai leģe dā , kas īt
katrā Latvijas ovadā, ai i āts iepazīt kultūras a toju u, kas iekļauts kādā o UNESCO starptautiskajie vai a io ālajie
sarakstiem.

UNESCO edēļas

pasāku i Latvijā

"Suitu saktas u seģe es, Dzies u svētku kopkora urvī a u deju raksti, Rīgas
vēsturiskā e tra ag ētis s u Baltijas eļa elokā ī a ir ūsu kopīgais
a toju s, ko evar ielo īt vie ā pūra lādē, sarakstīt vie ā grā atā vai
izdziedāt vie ā dzies ā. To ēr tieši šis a toju s veido pasaules priekšstatu
par to, kas īsti ir Latvija u latvieši. UNESCO edēļā vēla ies šo a toju u
ietērpt stāstos, izzi āt u padarīt itie redza u u saprota u."
/Bai a Moļņika, UNESCO LNK ģe erālsekretāra p.i./

Aizkraukles novads
UNESCO edēļas ietvaros Aizkraukles Vakara aiņu) vidusskola iepazīsies ar Baltijas eļa orisi.
. okto rī plā ota dzīvās vēstures lie i ieka, ijušā Latvijas Tautas fro tes priekšsēdētāja Daiņa
Īvā a lek ija.

Alojas novads
. okto rī Stai eles pilsētas i liotēkā otiks pasāku s „Rakstīsi vēsturi kopīgi”. UNESCO
edēļā otiks tikša ās ar ijušajie Baltijas eļa dalī iekie
o Stai eles. Pasāku a laikā tiks
doku e tēti at iņu stāstīju i par Baltijas eļu.

Alsungas novads
Atzī ējot . gadadie u kopš Suitu kultūrtelpas iekļauša as UNESCO Ne ateriālā kultūras
a toju a, ka jā odroši a eatlieka a sagla āša a, sarakstā, Et iskās kultūras e trs „Suiti”
. okto rī Alsungas kultūras a ā rīko pasāku u „Svi ēs suitisk”, lai ar suitu ziņģē , da čie u
drā ā ai i ātu visus suitus, suitu at alstītājus u draugus atzī ēt šo zī īgo otiku u.
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Alsu gas vidusskolā . okto rī ru ās par Ne ateriālā kultūras a toju a sagla āša u Alsungas
vidusskolā laika pos ā o
.–
. gada . Tiks ru āts par paveikto pēdējos pie os gados,
kopš suitu kultūrtelpa tika iekļauta UNESCO e ateriālās kultūras a toju a, ka jā odroši a
eatlieka a sagla āša a, sarakstā.

Amatas novads
Amatas pamatskolā . okto rī notiks at iņu stāstu pē pusdie a – Baltijas eļa stu da .–9. klašu
skolē ie . Aktivitātes ietvaros skolē i ģi e ēs pieraksta Baltijas eļa stāstus. Plā ots iepazīties arī
ar UNESCO a toju a vietā .
Amatas novada Dra ešu i ter ātpa atskolā
. okto rī tiks rīkota virtuālā ekskursija pa
UNESCO a toju a vietā , iz a tojot i ter eta resursus. . okto rī plā ota Vakarēša a kopā
ar Āraišu kopie as iedzīvotājie , iepazīsti ot skolē us ar at iņā , ostāstie u leģe dā par
UNESCO mantojumu. UNESCO edēļā skolē i aktīvi iesaistīsies projektā „Baltijas eļa stāsti”,
apkopojot radu, kai iņu u paziņu at iņu stāstus. Turpi ot UNESCO edēļas te atiku, ove rī
tiks rīkots ko kurss par UNESCO starptautiski u a io āli atzītajie Latvijas dārgu ie .

Auces novads
Apzinoties, ka Dzies u u deju svētku tradī ija topošajie
ūziķie ir ļoti svarīga, . okto rī
Au es Mūzikas skolā otiks pasāku s „Ma s Dzies u svētku stāsts”. Pasāku ā skolotāji u
audzēkņi dalīsies savos iespaidos par piedzīvoto dažādu laiku Dzies u svētkos. Dzies u svētku
stāsti ūs vērtīgs ieskats tie skolas ēr ie , kuri savus pir os Dzies u svētkus piedzīvos
.
gada vasarā.
Au es ovada Bē es i liotēka un Bē es vidusskolas Eiropas klu s ,,Draudzī as lāpa” 15. okto rī
rīkos pasāku u „Baltijas eļš ūsu at iņās” – at iņu u stāstu stu da u tikša ās ar Baltijas eļa
dalī iekie , lai at erētos tālo die u otiku us. Pasāku a dalī iekie
ūs iespēja iepazīsi ies
ar faktie , oskatīties video u redzēt attēlus o vēsturiskā Baltijas eļa. Būs arī si oliska
sadoša ās rokās. Pasāku s otiks Bē es vidusskolas Ko fere ču zālē.

Baltinavas novads
Balti avas Mūzikas u
ākslas skolā UNESCO edēļā otiks at iņu u stāstu vakari par Dzies u
svētkie Baltijā. . okto rī plā ota tikša ās ar pūtēju orķestra diriģe tu Aigaru Bukšu, . okto rī
ar kordiriģe ti Aiju Nagli u Mariju Bukšu, kā arī kora dalī iekie , bet . okto rī – ar Baltinavas
et ogrāfiskā a sa ļa dalī ie ē . At iņu u stāstu vakari otiks Balti avas Mūzikas u
ākslas
skolā, Tilžas ielā , Balti avā.

Bro ē u ovads

Bro ē u ovada Blīde es pa atskolā UNESCO edēļu veltīs tē ai „Latvijas a toju s UNESCO”.
Skolā rīta saru u laikā, iz a tojot „UNESCO Latvijas a toju a skapis” pieeja os ateriālus,
skolē i u skolotāji iepazīsies ar UNESCO a toju u Latvijā. Ve āko klašu skolē i iesaistīsies
projektā „Baltijas eļa stāsti”, dokumentējot at iņu stāstīju us u
pu li ējot tos
www.thebalticway.eu. Jau āko klašu skolē i so iālo zi ī u stu dās veidos radošos dar us
„Sadosi ies rokās”, kas veltīts Baltijas eļa . gadadie ai. Ve āko klašu skolē i so iālo zi ī u
stundās veidos radošos dar us „Vērtī as ir ūžīgas,” kas veltīti Latvijas mantojumam UNESCO.
Radošo dar u izstādīša a notiks skolas foajē.
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Bro ē u vidusskolā UNESCO edēļas ietvaros tiks orga izēta i for atīvā izstāde „UNESCO Latvijas
dārgu i”. Tajā varēs iepazīt UNESCO Latvijas dārgu us, skolē i tiks ai i āti izveidot arī savu
Latvijas dārgu u sarakstu u izstādi. Tāpat tiks rīkota izstāde „Latvijas Tautas fronte un Baltijas
eļš eļā uz eatkarī u”. Tajā skolē i varēs iepazīties ar Saldus u Bro ē u ovada ilvēku
aktivitātē Tautas fro tes u Baltijas eļa laikā. UNESCO edēļā skolē i iesaistīsies projektā
„Baltijas eļa stāsti”, vāks u apkopos iedzīvotāju at iņas, lai iepazīsti ātu ar tā pārējos skolē us
u skolotājus. Tāpat tiks rīkotas izglītojošas ekskursijas, kurās skolē i ap eklēs UNESCO
ma toju a vietas Latvijā. Ga skolē i, ga skolotāji jau ir ap eklējuši u vēl arī ap eklēs īpašas
vietas Latvijā, pie ēra , Alsu gu, kur tika iepazītas suitu tradī ijas, klausīti Suitu sievu dziedāju i,
savukārt Rīgas vēsturiskajā e trā tika iepazīta arhitektūra. Tāpat UNESCO edēļā, iz eļot savu
vietējo a toju u, tiks rosi āta Ozola saliņas izzi āša a u sakopša a. Bro ē os Cie eres ezerā
atrodas Ozola saliņa, kas ir arī da as liegu s. Sakopša ā piedalīsies .klases skolē i. Par to tiks
stāstīts citiem Bro ē u skolē ie , ai i ot izzi āt savu ovadu u
eklēt i teresa tas u
sakopja as vietas ovadā. Tiks aktualizētas arī savāktās teikas par šo saliņu, stāstot tās jau āko
klašu skolē ie . UNESCO edēļā orisi āsies arī Baltijas eļa stu das. Tajās tiks rīkotas diskusijas,
lasīti at iņu stāsti u i tervijas par šo laiku, bet vēlāk tiks rakstīti radošie dar i.

Burtnieku novads
. okto rī Ēveles pagasta/skolas i liotēkā, apzi ot vietējo a toju u, otiks pasāku s
„Latviskais a toju s – ūsu se ču a atpras es”. Iz a tojot se os dar arīkus veļas vāle,
vērpja ais ratiņš, iejūga piederu i, virvju vija ais kāsis, stelles, suseklis, korķu li ējs u. . tiks
rosi ātas at iņas par se ajā a ata pras ē . UNESCO edēļā tiks rīkotas arī vēstures stu das
„LCP Me ora ds. Rūdolfs Alks is – vie s o LCP Me ora da parakstītājie ”. Vēstures stu du
ietvaros tiks ru āts par šī doku e ta vēsturisko ozī i. Būs apsakā a arī izstāde par ovad ieku
se atoru Rūdolfu Alks i, kā arī tiks rīkota i tervija ar Ēvaldu Siliņu par R. Alksni. Ēveles
pagasta/skolas i liotēka ir UNESCO LNK tīkla „Stāstu i liotēkas” dalī ie e. „Latvijas Ce trālās
Pado es Me ora ds Rīga,
. gada . arts” ir iekļauts UNESCO progra
as „Pasaules
at iņa” a io ālajā sarakstā.

Daugavpils
Daugavpils pilsētas 9. spe iālā pir sskolas izglītī as iestāde UNESCO edēļu veltīs tē ai
„Ceļoju s pa Daugavas lokie ”. No 13.–17. okto ri paredzētas dažādas izglītojošas aktivitātes
u te atiskās pē pusdie as ēr ie , lai iepazīsti ātu viņus ar UNESCO a toju u Latgalē –
Daugavas lokiem. Paredzēta vizuāla preze tā ija, kas atspoguļo, ik agāti ar dažādie apskates
objektiem ir Daugavas loku krasti. Paši jau ākie iestādes ēr i ar kustī u rotaļā un uzskates
materiālie
ā īsies Latvijas garāko upju nosaukumus. Nedēļas laikā katra grupiņa sadar ī ā ar
ve ākie veidos savu grā atu ar ēr u radošajie dar iņie – do ās leģe das par Daugavas
loku raša os. Tiks ai i āts arī viesis, kurš ar uzskates ateriālie u teatralizā iju stāstīs savu
at iņu stāstu par dzīvi pie Daugavas lokie . UNESCO edēļas oslēgu ā visi iestādes ēr i u
pedagogi dosies rotaļās par Daugavu, tiltiņu u Latviju.
Daugavpils Saskaņas pa atskolā UNESCO edēļā tiks īste otas dažādas aktivitātes, kas veltītas
UNESCO tematikai. 13. okto rī plkst. 8.50. skolas radio ūs radiopārraide „Baltijas eļa – ” – īss
ieskats vēsturē par Molotova–Ri e tropa paktu, par Baltijas eļa otiku ie u lo u Latvijas
vēsturē. No . līdz . okto ri tiks rīkots afišu ko kurss „Dzies u svētki” – skolē u radošo
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darbu konkurss par Dzies u svētku pir sāku ie , tradī ijā u kultūras mantojumu. Tiks rīkotas
so iālo zi ī u stu das u klases stundas „UNESCO”, kurās stāstīs par UNESCO vēsturi u kultūras
mantoju u, ka arī te atiskās vēstures stu das „Baltijas eļa stu da”, kurās stāstīs par Baltijas eļa
vēsturi u pilso iskā vērtī ā .
Apzi ot vietējo a toju u, . okto rī Daugavpils pilsētas . spe iālā pir sskolas izglītī as
iestāde rīkos aktivitāti „Es dzīvoju Solo o a Mihoelsa dzi tas ājā”. Daugavpils pilsētas .
spe iālā pir sskolas izglītī as iestāde atrodas S. Mihoelsa dzi tas ēkas, kas ir kultūrvēsturisks
pie i eklis. Pir sskolas iestādi ap eklēs Daugavpils e reju iedrī as pārstāvji, kas iepazīsti ās
ēr us ar ājas vēsturi u tās slave o ie īt ieku, lai vei i ātu ēr os izprat i par ēkas vēsturi,
kurā viņi pavada die as lielāko daļu.
. okto rī Daugavpils Vie ī as pa atskolā tiks orga izētas vairākas tikša ās ar ilvēkie , kas
piedalījās Baltijas eļā pir s
gadie . Uz tā uzai i āti ve āki u ve ve āki, kuri dalīsies savās
at iņās par šo vēsturisko otiku u. Savukārt .a klasē otiks diskusija „Baltijas eļš a u
tuvi ieku at iņās”. Skolē i diskutēs, klausīsies likteņstāstus, sagatavos se i āju us par Baltijas
eļa vēsturisko ozī i. Tikša ās laikā tiks pierakstītas arī Baltijas eļa dalī ieku at iņas. Savukārt
audzi āša as stu dā tiks rīkota aktivitāte „Dainu skapis – latvju dārgu s”. Skolē i iepazīsies ar
ateriālu „UNESCO Latvijas mantojuma skapis”, īpaši pievēršot uz a ī u Dai u skapi kā u ikālai
Latvijas kultūras vērtī ai. Skolē ie tiks ak e tēta latviešu Dzies u u deju svētku tradī ija, tiks
ā ītas arī Latgales ovada tautas dzies as. Sagaidot UNESCO edēļu, tika aizvadīta arī diskusija
„UNESCO a toju a sagla āša as u krāša as ozī e tautu ilgtspējīgu vērtī u izkopša ā”.
Diskusijā piedalījās .a klases skolē i audzi āša as stu das ietvaros. UNESCO edēļā tiks rīkota
izglītojoša izstāde „UNESCO Latvijas dārgu i”, kurā skolē i iepazīsies ar UNESCO Latvijas
dārgu ie so iālo zi ī u stu dā, pē ta veidos par tie savas kolāžas. Skolē u kolāžas tiks
izstādītas skolā, . stāva gaite ī. . okto rī otiks arī klases stu das par „Daugavas lokie ”, kas
ietilpst UNESCO Pasaules a toju a a io ālajā sarakstā. Skolē i iepazīsies ar šo o jektu,
noskatoties videofilmu, veidos par to savus plakātus. .a klases skolē i i tervēs ilvēkus, kas
piedalījušies da as parka „Daugavas loki” veidoša ā.

Dobeles novads
Do eles Ce trālā i liotēka UNESCO edēļā . okto rī rīkos ekskursiju uz Kuldīgas ve pilsētu, kas
ir iekļauta UNESCO Pasaules a toju a a io ālajā sarakstā. Ekskursijā piedalīsies UNESCO LNK
tīkla „Stāstu i liotēkas” dalī ie es, kuras tiksies ar Kurze es dižāko stāst ie i Lies u Legzdiņu.
UNESCO edēļā plā ots turpi āt iesaisti projektā „Baltijas eļa stāsti”, apkopojot un pierakstot
ilvēku at iņas. Tāpat Baltijas eļa tiks veltīta i liotēkas ājas lapā apskatā a virtuāla izstāde
„Baltijas eļā”. Tajā ūs apskatā as Baltijas eļa dalī ieku vēsturiskās ildes.

Gro iņas ovads

Gro iņas ovadā UNESCO edēļā tiks rīkotas dažādas aktivitātes, kas veltītas UNESCO Pasaules
a toju a Latvijas a io ālajā sarakstā iekļautajai vietai – Gro iņas arheoloģiskaja a sa li .
Uzzī ē u izkrāso pats savu Kuršu Viki gu!
Izglītī as iestāžu audzēkņie
ūs iespēja uzzī ēt u izkrāsot pašie savu kuršu viki gu uz iepriekš
sagatavotā dar a lapā . Aktivitātes dalī ieki – Gro iņas pa atskolas, Gro iņas pagasta
sāku skolas, Gaviezes pamatskolas, Bārtas pa atskolas un Kapsēdes pa atskolas 1.–4. klašu
skolē i. Vieta – Gro iņas pa atskola, Gro iņas pagasta sāku skola, Gaviezes pa atskola, Bārtas
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pa atskola u Kapsēdes pa atskola. Aktivitātes UNESCO edēļā o
īste otas ā ī u ietvaros.

. līdz

. oktobrim tiks

Arheoloģijas odar ī as
. okto rī Liepājas uzeja pedagogi s iegs ieskatu par arheoloģijas pa atie , teoriju u praksi.
Arheoloģijas odar ī as tiks orga izētas Gro iņas pa atskolas, Gaviezes pa atskolas, Bārtas
pa atskolas u Kapsēdes pa atskolas . klašu skolē ie Gro iņas pa atskolā, Skolas ielā 4,
Gro iņā.
Izzi i Gro iņas arheoloģiskā a toju a dārgu us u se ās dzīves ziņas!
Gro iņas ģi āzijas, Gro iņas pa atskolas, Gaviezes pa atskolas, Bārtas pa atskolas u
Kapsēdes pa atskolas . klašu skolē ie tiks s iegts īss ieskats Gro iņas arheoloģiskā a sa ļa
dārgu os. Varēs oklausīties eksperta stāstīju u par Kuršu viki gu dzīves ziņā , tiks de o strēta
Raita Ā eles fil a „Kurši”. Aktivitātes orisi āsies aktīvā tūris a e trā „Kuršu vikingu ap et e”
Pīlādžu iela , Gro iņa .
Viktorī a „Gro iņas arheoloģiskais a sa lis”
Viktorī ā ietverti dažādi jautāju i par Gro iņas arheoloģisko a sa li, uz kurie at ildes radīs
ateriāli uz vietas u skolē u attapī a. Viktorī ā ai i āti piedalīties Gro iņas ģi āzijas, Gro iņas
pa atskolas, Gaviezes pa atskolas, Bārtas pa atskolas u Kapsēdes pa atskolas .–9. klašu
skolē i. Viktorī as orises vietas u laiks . okto rī:
- Gro iņas pilsētas i liotēkā Lielā iela , Gro iņa o plkst. 11.00 – 18.00;
- Bārtas pagasta i liotēkā Bārta, Bārtas pag.) no plkst. 11.30 – 17.00;
- Gaviezes pagasta bi liotēkā (Gavieze, Gaviezes pag.) no plkst. 8.00 – 18.00;
- Medzes pagasta i liotēkā Kapsēde, Medzes pag. ) no plkst. 9.00 – 19.00.
Gro iņas pa atskolā UNESCO edēļā tiks veidots UNESCO dar ī ai veltīts ste ds – Gro iņas
pilsētas karte ar atzī ētie Gro iņas arheoloģiskā a sa ļa o jektie . Gro iņas pa atskolas 5.
klases skolē i tiks i for ēti par to, kas ir UNESCO. Savukārt 14. okto rī pie Gro iņas pa atskolas
. klases skolē ie viesosies Liepājas uzeja uzejpedagogi ar odar ī ā par arheoloģiju. Pē
nodar ī ā skolē i iepazīsies ar Gro iņas arheoloģiskā a sa ļa o jektie – Skā aržkal u u
Livo ijas ordeņa pilsdrupā . Piedalīsies arī citu Gro iņas ovada pa atskolu – Gaviezes, Bārtas u
Kapsēdes – 6. klašu skolē i. 7. klašu skolē ie plā otas odar ī as par Gro iņas arheoloģisko
a sa li Viki gu ap et ē Gro iņā vadīs Gro iņas ovada do es dar i ie e, UNESCO jautāju u
koordinatore Ilze Dejus . Skolē i varēs iepazīties ar Gro iņas Viki gu ap et i, ja ūs pie ēroti
laika apstākļi, veiks dažādas aktivitātes. Ai i āti piedalīties ovada skolu, arī Gro iņas ģi āzijas .
klašu skolē i. Gro iņas pa atskolas 8. un 9. klašu skolē us ai i ās viesoties Gro iņas pilsētas
i liotēkā. Sadar ī ā ar i liotēku tiks rīkota viktorī a ovada skolā . Gro iņas pa atskolas .
klašu skolē ie plā ota viesoša ās i lio usā. Novada skolas kopīgi dosies izzi āt vietējo pagastu
i liotēkas.
Gro iņas ģi āzijas Eiropas klu s EK UNESCO edēļai erudī ijas ko kursu „Baltijas eļa
”.
Gro iņas ģi āzijas EK ko kursi tradi io āli otiek divas reizes gadā. Tajos piedalās Gro iņas
ovada, Liepājas pilsētas u itu ovadu .–9. klašu ko a das. Ko kursa I eklātie es kārtā tiek
atlasītas astoņas veiks īgākās ko a das, kuras tiek ai i ātas uz II kārtu Gro iņas ģi āzijā. No .
oktobra līdz . ove ri
orisi ās I kārta, . ove rī – II kārta. Ko kursa uzdevu i ir pieeja i
viet ē www.grobinagim.lv.
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Ķekavas ovads

14. okto rī plkst. . Baložu pilsētas i liotēka aicina uz pasāku u „Baložu Baltijas eļa stāsti”.
Pasāku ā satiksies divas paaudzes – Baltijas eļa dalī ieki u Baložu vidusskolas . klases
skolē i. Laip i ai i āti visi i terese ti!

Iecavas novads
. okto rī Ie avas ovada Edvarta Virzas Ie avas i liotēkā ap eklētājie
rīkota at iņu u stāstu pē pusdie a „At ostas Baltija. Tavs stāsts”.

u interesentiem tiks

Ikšķiles ovads

UNESCO edēļas ietvaros Ikšķiles ovada Ikšķiles vidusskolā skolē i ai i āti iesaistīties UNESCO
LNK projektā „Baltijas eļa stāsti”, ka arī zi ak ijā „Baltijas eļa
”. Okto rī skolē i ai i āti
pierakstīt tuvi ieku at iņu stāstus par Baltijas eļu. Veiks īgākie tiks pu li ēti plašsaziņas
līdzekļos u iz elti skolas valsts svētku pasāku ā. Valsts svētku edēļā orisi āsies zi akcija
„Baltijas eļa
”, kurā skolē i tiks ai i āti sadoties rokās apkārt skolai.

Jelgavas novads un Jelgava
. okto rī Jelgavas ovada Šķi es pa atskolā Glūdas pagasts UNESCO edēļas ietvaros ūs ga
zī ēju u izstāde, ga Baltijas stu da u skolē u veidoti projekti par tē u „Baltijas eļa stāsti”.
Aktivitāšu ietvaros ēr i tiks rosi āti zī ēt un veidot radošus dar us. Tiks rīkota arī tikša ās ar
skolotājie , kuri piedalījās Baltijas eļā.
. okto rī Jelgavas pilsētas pašvaldī as pir sskolas izglītī as iestādes „Sprīdītis” sešgadīgajie
ēr ie tiks rīkota ekskursija uz Latvijas Na io ālo i liotēku Rīgā, lai iepazītu UNESCO at alstīto
Latvijas Na io ālās i liotēkas projektu u tās ēkā aplūkoja o UNESCO progra
as „Pasaules
at iņa” starptautiskajā reģistrā iekļauto „Dainu skapi”. Bēr i UNESCO edēļā iepazīsies ar latviešu
tautas dai ā , ska dēs latviešu tautas dzies as, ru ās par grā atu kā vērtī u, iepazīsies ar
i liotēku, i liotekāra dar u, bet vēlāk veidos zī ēju u izstādi par redzēto un piedzīvoto.

Jēka pils u Jēka pils novads

UNESCO edēļā Jēka pils pilsētas pašvaldī as aģe tūra „Jēka pils Vēstures uzejs” Jēka pils
reģio a skolās orga izēs lek iju „UNESCO Pasaules a toju s – Strūves ģeodēziskā loka pu kts
Jēka pilī”. Savukārt
. okto rī plkst.
.
Krustpils pilī Jēka pils Vēstures uzejā ikvie s
ai i āts uz izrādi „Nazars Stodoļa” pē Tarasa Ševče ko lugas (Ukraiņu tautas teātris Rīga ).
Režisore Marija Se e ova. Vairāk i for ā ijas: Kate )aharova, uzeja Ko u ikā iju odaļas
vadītāja, tālr.
.
Jēka pils ovada Ā eļu pa atskola UNESCO edēļas ietvaros rīkos Baltijas eļa stu du. Tā plā ota
divās kārtās – jau ākajā klasē
. okto rī u ve ākajā – 20. okto rī.

Krāslavas ovads

. okto rī Krāslavas ovada pir sskolas izglītī as iestādes „Pīlādzītis” ēr i dosies ā ī u
ekskursijās kopā ar ve ākie u skolotājie , lai iepazītos ar UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas
a io ālajā sarakstā iekļauto vietu, aizsargāja o ai avu da as parku „Daugavas loki”. Bēr i dosies
arī uz zirgu sētu „Klaju i”, kas atrodas aizsargāja o ai avu apvidū Augšdaugava u da as parka
„Daugavas loki” teritorijā, Latvijas – Baltkrievijas piero ežā.
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. okto rī Krāslavas ovada e trālā i liotēka rīkos pārgājie u „Ada ovas taka”, kurā vie s o
apskates objektiem ir UNESCO Pasaules mantoju a Latvijas a io ālajā sarakstā iekļautā vieta
„Daugavas loki”. Pārgājie s tiks orga izēts 5.–9. klašu skolē ie , u tā laikā tiks s iegta
i for ā ija par UNESCO a toju u, tiks iepazīta da as daudzveidī a u tiks audītas krāšņās
da as ai avas. Pārgājiena norises vieta – Krāslavas ovads, Ūdrīšu pagasts, Ada ovas taka.

Kuldīga un Kuldīgas ovads

UNESCO edēļas ietvaros o 13. līdz 17. oktobrim Kuldīgas Ce tra vidusskolas skolē i vēstures u
kulturoloģijas stu dās dosies ekskursijās pa Kuldīgas ve pilsētu, kas iekļauta UNESCO Pasaules
a toju a Latvijas a io ālajā sarakstā.
Kuldīgas ovada Bēr u u jau iešu e trs UNESCO edēļas ietvars atklās foto ko kursu „Kuldīgas
raksti aur fotoo jektīvu”. Kuldīgas ovada Bēr u u jau iešu e trs u Kuldīgas Jau iešu do e
ai i a ikvie u, kas izvēlēsies šorude UNESCO edēļā ap eklēt Kuldīgu, piedalīties foto ko kursā
u veidot kopīgu izstādi. Foto failu u pieteiku a a ketu iesūtīša a notiek līdz . oktobrim uz epastu kuldigas.terps@gmail.com un kuldigasjd@inbox.lv. Ko kursa dalī ieku ve u s ir o līdz
gadie . Ai i ā iepazīties ar ko kursa oliku u šeit.
. okto rī Kuldīgas ovada Bēr u u jau iešu e tra folkloras pul iņu dalī ieki viesosies
Kurze es kultūras a toju a e trā „Kūrava”. Tei ēja Lies a Lagzdiņa stāstīs spoku stāstus u
Kuldīgas teikas. „Kūravas” virtuves studijā tiks dzerta zāļu tēja, eptas pa kūkas u degustēti
ievārīju i.
Izzi ot Kuldīgas vecpilsētu Ve tas se lejā, kas ir iekļauta UNESCO Pasaules a toju a Latvijas
a io ālajā sarakstā, Kuldīgas Teh oloģiju u tūris a teh iku s sadar ī ā ar Klaipēdas Tūris a
skolu Lietuva īste o kopprojektu „Kuršu dzi tara lāses”. . okto rī UNESCO edēļas ietvaros tiks
rīkota vizīte Klaipēdā. UNESCO edēļas ietvaros tiks rīkota arī i for atīvo ateriālu vizualizā ija
par Baltijas skolotāju se i āru u „Ezīša taku”, kas ir par starptautiskā koka skulptūru ple ēru
darbiem, kuri veido „Ezīša taku” Baltijas skolotāju se i āra dārzā u teh iku a pagal ā Baltijas
skolotāju se i āru a solvēja pasakas „Eža kažo iņš” autors Vilis Plūdo is .
V. Plūdoņa Kuldīgas ģi āzijā UNESCO edēļā skolē us rosi ās iesaistīties UNESCO LNK projektā
„Baltijas eļa stāsti”. .– . klašu skolē i doku e tēs at iņas par dalī ieku piedalīša os Baltijas
eļā. Vēstures stu dās otiks šo at iņu izvērtēju s.

Ķegu a ovads

Latvenergo kon er a E erģētikas uzejā UNESCO edēļā o . – 19. oktobrim no plkst. 15.00
līdz . ikvie s i terese ts varēs iepazīties ar i teraktīvo izstādi – Eduarda Krau a foto egatīvu
uz stikla pa at es kolek ija „Ķegu a spēksta ijas elt ie ī as gaita
–194 .” –
attēlu
izlasē. Izstādes fotogrāfiju izlase veidota o E. Krau a foto egatīvu uz stikla pa at es kolek ijas
„Ķegu a spēksta ijas elt ie ī as gaita
.–
.”, kas iekļauta UNESCO progra
as
„Pasaules at iņa” Latvijas a io ālajā reģistrā. Ak e tējot Ķegu a spēksta ijas ozī i Latvijas
vie otas e ergosistē as u Latve ergo ko er a izveidē, izstāde ir veltīju s Latve ergo ko er a
. ju ilejā u aplie i āju s UNESCO progra
as „Pasaules at iņa” dar ī ai, odroši ot
doku e tārā a toju a sagla āša u u ilgtspējīgu iz a toša u, aplie i ot tā ozī i ā ijas
kolektīvās at iņas sagla āša ā pasaules kultūrtelpā. I teraktīvās izstādes – izglītojošās odar ī as
„Ķegu a spēksta ijas ūvgaita aur E. Krau a fotoo jektīvu” ietvaros tiks de o strēti vēsturiski
ki o ateriāli o Latvijas ki ofotofo odoku e tu arhīva. I terese ti ai i āti ar uzeju sazi āties
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iepriekš, jo ir iespēja i arī iti ap eklēju a laiki. Orga izētajā ap eklētāju grupā ekspozī ijā
Ķegu ā, kurās ir vairāk ekā
dalī ieki, epie ieša s iepriekš atsūtīt dalī ieku sarakstu.
Adrese Ķegu ā: Ķegu a prosp. / , Ķegu a ovads. Adrese Rīgā: A drejostas iela , A drejsala,
Rīga.

Liepāja

Liepājas . pa atskolā UNESCO edēļā tiks rīkotas vairākas aktivitātes:
Argu e tēta eseja „Kāda Latvijas o jekta vēl jā ūt UNESCO dārgu u sarakstā?”
Skolē i rakstīs esejas u argu e tēs savu viedokli par, viņuprāt, tādā Latvijas vietā , kurā vēl
ūtu jā ūt UNESCO dārgu u sarakstā. Pē eseju rakstīša as o . līdz . okto ri tiks izveidota
izstāde o skolē u dar ie .
„UNESCO Latvijas dārgu i” – audzi āša as stu da
. okto rī audzi āša as stu dā skolotāja, iz a tojot i teraktīvo karti „UNESCO Latvijas dārgu i”,
iepazīsti ās skolē us ar jo ā , kas saistītas ar UNESCO programmu īste oša u Latvijas pilsētās un
ovados. Skolē i grupās sagatavos preze tā iju par vie u o
UNESCO a toju a vietā
Latvijā. Stu das oslēgu ā plā ota preze tā ija u grupu dar a rezultātu izstāde skolā.
UNESCO svi a ās dienas skolē u preze tā ijas de o strēša a
No 13. līdz 17. oktobrim skolē i gatavos un skolas foajē de o strēs preze tā ijas par UNESCO
svi a ajā die ā , kas tiek atzī ētas katru gadu, kā arī par ievēroja perso ī u u ozī īgu
notikumu gadadie ā
.u
. gadā.
- Ko po ista u izglītotāja J. Ci zes
. gadadie a;
- Raiņa u Aspazijas
. gadadie a;
- Dzejnieka un glez otāja M. Ļer o tova
. gadadie a;
- Krievijas ākslas uzeja – Er itāžas di i āša as
.gadadie a.
Gadadie ā tiks veltītās ā ī u stu das: krievu valoda u literatūra, pasaules vēsture, ūzika,
latviešu valoda u literatūra.
Mā ī u stu da „Baltijas eļš”
. okto rī Latvijas vēstures stu dās .–9. klašu skolē us iepazīsti ās ar Baltijas eļa vēsturisko
ozī i u at iņu doku e tēša u. Skolē ie
ūs iespēja pašie izveidot savu ilvēku ķēdi, lai
izjustu dalī ieku e o ijas, sadodoties rokās.
UNESCO Latvijas mantojums – i for atīva preze tā ija ā ī u stu dās
No 13. līdz 17. okto ri so iālajās zi ī ās u audzi āša as stu dās 5.–9. klašu skolē ie tiks
rādītas i for atīvas preze tā ijas par UNESCO Latvijas mantojumu. Mā ī u stu dās skolē ie
ūs
iespēja plašāk iepazīties ar UNESCO dar ī u Latvijā u pasaulē. 13. oktobrī ta
ūs veltīta
pasaules vēsture u
ūzika, 14. oktobrī – latviešu valoda u literatūra, savukārt 15. okto rī otiks
literārā kafej ī a.

Li

ažu ovads

Li ažu . vidusskola sadar ī ā ar Li ažu ēr u i liotēku UNESCO LNK tīkla „Stāstu
i liotēkas” dalī ie e 17. okto rī plkst. . rīkos at iņu stāstu stu du „Paaudžu saru as par
Baltijas eļu”. Skolē i jau iepriekš i tervējuši Baltijas eļu dalī iekus, veikuši at iņu stāstu
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pierakstus. Stu das laikā skolē i izteiks savus iespaidus un redzēju u par vēstures gaitu. Saru ā
piedalīsies vairāki Baltijas eļa dalī ieki. Baltijas eļa stu da orisi āsies Li ažu . vidusskolas
aktu zālē.

Ludzas novads
. okto rī Ludzas pilsētas galve ā i liotēka rīkos pasāku u „Skots u škapa iz Ludzu” „Skats o
skapja uz Ludzu” . Ludza ir se ākā Latvijas pilsēta. Pasāku a dalī ieki ēģi ās salīdzi āt vietas
u o jektus, kas atrodas Ludzā, ar UNESCO Latvijas a toju a skapī piedāvātajā vietā u
objektiem. Tiks eklētas kopīgās vērtī as.

Madonas novads
Mado as ovada i liotēka okto ri veltīs Baltijas eļa – hro oloģiska ieskata
ese ā
vēsturē, Tautas fro tes aktivitātē , orga izējot Baltijas eļu, kā arī i liogrāfijai par šo tē u.
Okto ris tika uzsākts ar vēstures stu du i liotēkā „Baltijas eļš – rīvī as eļš” . klašu skolē ie .
UNESCO edēļas ietvaros pamatskolas skolē i ai i āti oskatīties frag e tus o fil as „Latvijas
at oda ki ohro ikās”. Okto rī turpi āsies vēstures stu das i liotēkā ., . u . klašu skolē ie .
23. okto rī tiks rīkotas saru as senioriem par ese o pagāt i – par Baltijas eļu.
Madonas ovadpēt ie ī as u
ākslas uzejā UNESCO edēļā otiks vairākas i for atīvas u
izglītojošas aktivitātes. Šogad uzeja apritēja . gadadie a, ka veltīta izstāde „Muzeja –
”. To ikvie s ai i āts aplūkot līdz okto ra eigā . Izstādē ekspo ēta uzeja krāju ā esošā
Si īrijā rakstītā vēstule uz ērza tāss, kas ir daļa o UNESCO progra
ā „Pasaules at iņa”
iekļautās o i ā ijas. Muzejā varēs aplūkot arī A. Ozolas, R. Ja so a grā atu „Si īrijas vēstules uz
ērza tāss. Cilvēks pado ju represiju sistē ā.
1.–
.”, kā arī itas lie ī as par UNESCO
mantojumu. Tāpat līdz UNESCO edēļas eigā
uzejā ūs skatā a izstāde „Baltijas eļa – ”.
Izstāde atgādi a par otiku ie pir s
gadie un ado iešu piedalīša os Baltijas eļā.
UNESCO edēļas ietvaros tiks de o strēta arī preze tā ija „Si īrijas vēstules uz ērza tāss”.
Preze tā ijā ikvie s varēs iepazīties ar UNESCO progra
u „Pasaules at iņa” un Latvijas
a io ālā reģistra izveidoša u, pir ajā
o i ā ijā , īpaši iz eļot „Si īrijas vēstules uz ērza
tāss”. Savukārt . okto rī otiks pasāku s se iorie „Dzīves u
ākslas krāsas”, kas veltīts
UNESCO mantojumam. Pasāku ā plā ots pārru āt fil u „Baltijas rīvī as eļš”, iepazīties ar
projektu „Baltijas eļa stāsti” u dalīties at iņās par Baltijas eļu. Par aktivitātē Mado as
ovadpēt ie ī as u
ākslas uzejā UNESCO edēļā varēs lasīt reģio ālajā laikrakstā „Stars”,
Mado as ovada pašvaldī as u
uzeja ājas lapās www.madona.lv, www.madonasmuzejs.lv.

Naukšē u ovads

. okto rī Naukšē u ovada vidusskolas filiālē Ķoņu skolā tiks rīkots stāst ieku vakars „Ma a
ovada dārgu i”. Tajā ūs klausā i Ķoņu skolas skolē u u pagasta pieaugušo stāstīju i par
Ķoņu pagastā sastopa ajie i teresa tajie da as o jektie , skaistajā vietā . Tāpat tiks
pārru āta dzi tās vietas ilvēku u ģi e es lo ekļu saistī a ar Latvijas kultūras visdažādākajā
izpaus ē – vietējo āksli ie isko pašdar ī as kolektīvu vai atsevišķu perso u dalī u pagasta,
novada un valsts ērogā. UNESCO edēļā tiks iepazīts „UNESCO Latvijas a toju a skapis” u
i teraktīvā karte „UNESCO Latvijas dārgu i”. Tāpat UNESCO edēļā u līdz okto ra eigā
plā ota aktīva iesaiste UNESCO LNK projektā „Baltijas eļa stāsti” u at iņu doku e tēša a par
Baltijas eļa orisi pir s
gadiem. Plā ota Ķoņu pagasta iedzīvotāju at iņu stāstu pierakstīša a
www.thebalticway.eu. Tiks orga izēta arī vietas sakārtoša a pie Baltijas eļa at erei veltītās
9

āksli ieka A dra Dukura pie iņas zī es Latvijas – Igau ijas ro ežpārejas pu ktā „U guriņi”.
UNESCO edēļā tiks rīkots arī pārgājie s u ekskursija. Pārgājie ā skolē i dosies uz pasaulē
slave ākā ķo ieša āksli ieka Gustava Kluča ājvietu. Savukārt ekskursijā paredzēts doties uz
Rīgu, lai ap eklētu Gais as pili, Eiropas Savie ī as āju, kultūras pili „)ie eļ lāz a” u
iepazīstos ar Latvijas visu laiku ievēroja ākā e e āta Augusta Do rovska dzīvi u dar ī u.

Neretas novads
. okto rī plkst. 14:30 Neretas novada Mazzalves pamatskola Ēr erģes uižā u Ēr erģes e tra
ielā rīkos at iņu u stāstu vakaru „Baltijas eļš at iņās”. Ar skolē ie tiksies Baltijas eļa
dalī ieki u stāstīs par izjūtā , piedaloties Baltijas eļā, tiks veidota ilvēku ķēde auri Ēr erģei,
ododot tautiskās jostas ka oliņu u ska dējot tautasdzies u.
. okto rī Neretas ovada e trālā i liotēka rīkos izstādi „Baltijas eļš” at iņās”. Izstāde tiks
veidota no inter etā pieeja ajie resursie , rošūrā u itie
ateriālie par Baltijas eļu.
Izstādes ietvaros tiks rīkota tikša ās ar Baltijas eļa dalī iekie .

Olaines novads
Olaines 2. vidusskola UNESCO edēļu veltīs Baltijas eļa stāstie . Skolas uzejā jau iepriekš tika
izveidota izstāde„ Baltijas eļa
”, kā arī sagatavota preze tā ija klašu stu dā par Baltijas
eļu. Plā ota arī skolē u tikša ās ar Baltijas eļa dalī iekie un i terviju pierakstīša a. Plā ots
doties iepazīt izstādi par Baltijas eļu Olai es ovada vēstures uzejā, kā arī ie erētas klases
stu das, kas veltītas Baltijas eļa . gadadie ai.

Pļaviņu ovads

14. okto rī plkst. 16.00 Pļaviņu ovada ēr u i liotēkā Pļaviņas, Rīgas iela 1a) notiks stāstu
pē pusdie a „Baltijas eļu at eroties”, kurā piedalīsies stāst ieki, kas paši pieredzējuši Baltijas
eļu. Uz pasāku u ai i āti lieli u
azi pļaviņieši.
Pļaviņu ovada ģi āzijā UNESCO edēļā plā ota .– .klašu kolektīvu iesaistīša ās projektā
„Baltijas eļa stāsti”, si oliska Baltijas eļa izveide skolā, kā arī klases audzi āša as stu dās
plā ots dar s ar ateriālu „UNESCO Latvijas a toju a skapis” u i teraktīvo karti „UNESCO
Latvijas dārgu i”. Klases audzi āša as stu dās ve āko klašu skolē i dosies uz jau ākajā klasē
ru āt par Baltijas eļu u rādīt preze tā ijas par šo tē u. Plā ots vākt u apkopot utvārdu
at iņas par ilvēku piedalīša os Baltijas eļā, tiks veidots arī skolas si oliskais Baltijas eļš.
Savukārt Latvijas vēstures stu dās u klases audzi āša as stu dās skolē i tiks iepazīsti āti ar
„UNESCO Latvijas a toju a skapi” u „UNESCO Latvijas dārgu ie ”.

Priekules novads
. okto rī Priekules ovada Gra zdas pa atskolā tiks skatītas fil u studijas „Kaupo”
. gada
doku e tālās videofil as „Baltijas eļš”. Pē tam skolotāji u skolē i diskutēs par fil ā redzēto,
par Atmodas laiku un UNESCO mantoju u Latvijā.

Priekuļu ovads

Priekuļu ovada Jāņ uižas pir sskolas izglītī as iestāde . okto rī iepazīs tautas dzies as u
a io ālos ēdie us. Plā ota ēr u ve āku tikša ās ar uztura spe iālistu, lai Pasaules Pārtikas die ā
latviešu tradi io ālajā virtuvē aktualizētu pupas u zirņus. Krišjāņa Baro a Dai u skapis u latviskā
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dzīvesziņa tiks iepazīta
.okto rī, kad ar ie a ve ākā gadagāju a iedzīvotājie plā ota
vakarēša a. Savukārt Baltijas eļa .gadadie as at erei veltīts pasāku s otiks . ove rī.

Raunas novads
Rau as vidusskolā UNESCO edēļa tiks veltīta Baltijas eļa at erei u projekta „Baltijas eļa
stāsti”. Vēstures stu dās skolē i skatīsies dzies as „At ostas Baltija” videoklipu, tiks orga izēta
saru a par tā laika otiku ie . Uz ā ī u stu du skolē i gatavos ājas dar us:
- izmantojot interneta resursus, aizpildīs dar a lapu par Baltijas eļu;
- i tervēs Baltijas eļa dalī iekus, doku e tējot at iņas.
Savukārt vizuālās ākslas stu dās skolē i zī ēs Baltijas eļu. Aktivitāšu oslēgu ā veiks īgākie
u i teresa tākie vizuālās ākslas dar i u Baltijas eļa stāsti tiks iekļauti izstādē skolas telpās.

Rēzek es ovads u Rēzek e

UNESO edēļas ietvaros Nautrē u vidusskola iesaistīsies projektā „Baltijas eļa stāsti”,
doku e tējot at iņas par Baltijas eļa orisi pir s
gadie Nautrē u pagastā, Rogovkā un
Rēzek es ovadā.
.okto rī Rēzek es . vidusskola rīkos skolē u diskusiju „Baltijas eļš – u ikāla u
ierīga asu
de o strā ija”. Tajā skolē us plā ots iepazīsti āt ar ilvēku stāstie par Baltijas eļa orisi, kā arī
rosi āt turp āku diskusiju par šo jautāju u.

Rīga

. okto rī plkst. . Rīgas Ce trālajā i liotēkā Brīvī as ielā / , . stāvā ūs tikša ās ar
Gu āru Ar a u, ākslas vēstur ieku, ijušo Rīgas do es Pilsētas attīstī as departa e ta
pie i ekļu aizsardzī as i spektoru. Gu ārs Ar a s ir lielisks stāst ieks, kas apveltīts ar plašā
zi āša ā par Rīgas a u u ielu vēsturi. Viņa atlasītajos vizuālajos ateriālos var ieraudzīt
pavisa itādu Rīgu, kāda tā izskatījās ., . u u jau arī . gadsi tā, savukārt Ar a a ku ga
aizrautīgais stāstīju s ļaus pil ī ā iztēloties agrākās Rīgas veidolu u pa a īt epel īti aiz irstas
pilsētvides detaļas. Vairāk i for ā ijas.
. okto rī Rīgas Ce trālās i liotēkas Bišu uižas filiāl i liotēkā Bauskas ielā
plkst. .
ūs pasāku s „UNESCO Latvijas a toju s”. Pasāku a dalī iekie
ūs iespēja iepazīties ar
i liotēkas ateriālu izstādi, ru āt par UNESCO dar ī u pasaulē, Latvijas dalī u UNESCO, kultūras
a toju a apzi āša u u sagla āša u Latvijā, kā arī klausīsies „Baltijas ceļa” dalī ieku stāstus.

. okto rī Rīgas Ce trālās i liotēkas Bišu uižas filiāl i liotēka plkst. . piedāvā pasāku u
„VSKB ko struktoru at iņu stāsti”, kas tiek orga izēts sadar ī ā ar Ķekavas ovada do es
deputātu A. Keisteru u izstāžu ko pleksa „Rā ava” direktoru M.Lūsi. Pasāku s otiks izstāžu
ko pleksā „Rā ava” Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas ovadā.
UNESCO nedēļā Rīgas Ce trālās i liotēkas Bišu uižas filiāl i liotēka aicina iepazīt i liotēkas
ateriālu izstādi „UNESCO Latvijas dārgu i”. Turpi ās arī akcijas „Baltijas eļš” dalī ieku at iņu
stāstīju u pierakstīša a u apkopoša a.
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Okupā ijas uzeja Izglītī as odaļa ai i a skolē us ap eklēt odar ī u, kas veltīta ak ijai
"Baltijas eļš". Nodar ī a sevī apvie o vēstures stu du klasiskajā izprat ē u iespēju skolē ie
praktiski dar oties, veidojot savu "Baltijas eļu". Šī nodar ī a ir lieliska iespēja, lai uz "savas ādas"
iz audītu to kopī as u pa ilātī as sajūtu, ko s iedz šāda dzīvās ķēdes veidoša a u , lai iepazītu
ūsu tautas e tik se o, et ozī īgo vēsturi. Nodar ī ai var pieteikties, zva ot pa tālru i
67211030 vai rakstot uz e-pastu ip@omip.lv.
Rīgas Ostvalda vidusskola UNESCO edēļu veltīs Baltu a toju a . . klases skolē i tiks ai i āti
ieklausīties utvārdu folklorā, doties rotaļās, izteikt savus pārdzīvoju us vārdos, rakstos u
zī ējumos. Pasāku s orisi āsies . okto rī.

Rugāju ovads

Rugāju ovada uzejs 14. okto rī rīkos pasāku u „Baltijas eļš – rīvī as eļš”. Plā ota
i for atīva video de o strā ija par Baltijas eļu, tikša ās ar Rugāju ovada Baltijas eļa
dalī iekie , i provizēts Baltijas eļš Rugāju ovada vidusskolā, kā arī Eglai es pa atskolā, kur
ēr i, skolotāji, Baltijas eļa dalī ieki sadosies rokās un izveidos ķēdi aur skolas gaiteņie ,
ska ot tā laika hi ai „At ostas Baltija”. Tikša ās ar Baltijas eļa dalī iekie plā ota Rugāju
ovada uzejā.

Saldus novads
16. okto rī plkst.
.00 Roze tāla Saldus vēstures u
ākslas uzejs sadar ī ā ar Kursīšu
i liotēku – i for ā ijas e tru rīkos i teraktīvu odar ī u „Piedzīvo Baltijas eļu!”. I teraktīva
odar ī a tiks rīkota 3 posmos – sāku ā plā ota preze tā ija u i for atīvs stāstīju s par tē u
„Baltijas eļš”, pē ta plā ota Latvijas Tautas frontes aktīvistu dalīša ās at iņās par at odas
laika aktivitātē , bet oslēgu ā tiks orga izēta sadoša ās rokās, veidojot Baltijas eļu Kursīšos.
UNESCO edēļā ūs iespēja aplūkot J. Roze tāla Saldus vēstures u
ākslas uzeja un Kursīšu
i liotēkas – i for ā ijas e tra kopīgi rīkotu fotoizstādi „Atpazīsti sevi Baltijas eļā”. Izstādē
ekspo ētajās fotogrāfijās ūs atspoguļota Saldus ovada iedzīvotāju dalī a
. gada 23. augusta
Baltijas eļa ak ijā, Baltijas eļa pie iņas pasāku ā
. gada 23. augustā u
. gada 23.
augusta ak ijā „Lies ojošais Baltijas eļš”. Izstāde ūs aplūkoja a Kursīšu i liotēkā –
i for ā ijas e trā (Kal a iela , Kursīšu pagasts, Saldus ovads .
UNESCO edēļas ietvaros plā ots popularizēt Latviešu Tautas fro tei veltīto
ājas lapu
http://tautasfronte.saldus.lv/. UNESCO edēļas ietvaros plā ots piesaistīt jau iešu uz a ī u
otiku ie , kuri risi ājās pir s
gadie . Vairāk i for ā ijas var eklēt arī so iālajos tīklos u
uzeja ājas lapā www.muzejs.saldus.lv.

Smiltenes novads
Smiltenes Centra vidusskola UNESCO edēļu veltīs Baltijas eļa . Jau . okto rī otika „Baltijas
eļa stu da”, kuras laikā skolē ie
odar ī as sāku ā tika s iegta īsa i for ā ija par UNESCO
dar ī u Latvijā u pasaulē, tika atskaņotas dzies as „At ostas Baltija” videoklips, kā arī rosi ātas
saru as par Baltijas eļa orisi. Skolē i ija ai i āti patstāvīgi pie datorie , iz a tojot i ter eta
resursus, aizpildīt dar a lapu par Baltijas eļu. Kā ājas dar s ija uzdots i tervēt Baltijas eļa
dalī iekus. Vizuālās ākslas stu dās Baltijas eļš tika zī ēts, savukārt i for ātikas stu dās –
veidota preze tā ija vai i fogra
a par Baltijas eļu. UNESCO edēļā . okto rī otiks paveikto
radošo dar u u doku e tēto at iņu stāstu izstāde skolas telpās.
12

Talsu novads
Talsu ovada uzejā (K. Mīle aha iela 19, Talsi) no 14. līdz 19. okto ri
ūs apskatā a izstāde
par Baltijas eļu – Talsu rajo a iedzīvotāju dalī u ak ijā
. gada 23. augustā, kas veltīta Baltijas
eļa . gadadie ai. . okto rī plkst.
.
otiks Baltijas eļa veltīts pasāku s – muzeja
vēstures odaļas vadītāja I ese Ve pere iepazīsti ās ar vēsturisko situā iju Baltijā, kas oveda pie
ak ijas „Baltijas eļš” idejas. Būs arī ak ijas dalī ieku at iņu stāstīju s u slaidrāde.
Talsu ovada Vakara u
eklātie es vidusskolā
. okto rī otiks izglītojošs pasāku s par
UNESCO kultūras a toju u u Baltijas eļu. Skolē i uzzi ās par UNESCO kultūras a toju u,
oklausīsies lek iju par Baltijas eļu. Plā ots iepazīties arī ar Talsu ovada uzeja izstādi, kas
veidota no muzeju fondiem un atspoguļo Tautas fro tes izveidi u Baltijas eļa orisi.
. okto rī Sa iles vidusskolā plā ots te atisks pasāku s „Baltijas eļa – ”. Tajā piedalīsies
5.–12. klašu skolē i. . klašu skolē i gatavos preze tā iju par Baltijas eļa tē u. Tiks skatīti
videoieraksti un orga izēta tikša ās ar Baltijas eļa dalī ieku u šī vēsturiskā otiku a
aculiecinieku A. Milleru.

Tukuma novads
Tukuma 2. vidusskolā UNESCO edēļā otiks klases u i liotekārās stu das, kā arī tiks veidota
zī ēju u izstāde „UNESCO mantojums Latvijā”. . klases stu dās skolē i tiks i for ēti par
UNESCO a toju u Latvijā, iz a tojot „UNESCO a toju a skapi” u UNESCO LNK preze tā iju.
Bi liotekāro stundu ietvaros ūs apskatā a i for atīva izstāde „Baltijas eļa
” – notikumu
apskats Latvijā. Savukārt vizuālās ākslas stu dās skolē i tiks i for ēti par UNESCO a toju u
Latvijā, tiks vizualizēti da as skati, kultūrvēsturiski pie i ekļi, o tie vēlāk veidojot zī ēju u
izstādi skolā. UNESCO edēļā skolā turpi āsies arī pasāku u ikls Tuku a pilsētas skolā
„Tuku a eļš Baltijas valstu vie otī ai”. Tā ietvaros otiek klases stu das par Baltijas eļu,
vēstures stu das, kurās ak e tēti Baltijas eļa otiku i, tiek rosi āta at iņu stāstu vākša a
iesūtīša ai projekta „Baltijas eļa stāsti”. Vairāk i for ā ijas u foto šeit.

Valmiera
Val ieras Valsts ģi āzija UNESCO edēļā iepazīsies ga ar Baltijas eļa otiku ie , ga
UNESCO a toju u Latvijā. Iesaiste projektā „Baltijas eļa stāsti” u a ketēša a jau otiek o
ā ī u gada sāku a, šo rīd apkopots ap
a ketu. UNESCO edēļā visi skolē i tiks iepazīsti āti
ar izstādi par Baltijas eļu. Ar Val ieras uzejā apskatā o eļojošo izstādi „Baltijas rīvī as eļš”
skolē i iepazīstas vēstures stu du ietvaros. UNESCO edēļas laikā visās klasēs vēstures stu das
laikā otiks i for atīvs/i teraktīvs dar s, iz a tojot „UNESCO Latvijas a toju a skapi”. Tiks
rosi āta arī prāta vētra – „Kas ievēroja s ir Vidze es pusē?”
UNESCO edēļā u līdz pat . okto ri Val ieras Valsts ģi āzijā ūs apskatā Val ieras
muzeja eļojošā izstāde „Pasaules at iņa – Baltijas eļš”. Savukārt Valmieras muzeja Izstāžu a ā
līdz 31. oktobrim aplūkoja a Latvijas Na io ālā vēstures uzeja eļojošā izstāde „Baltijas rīvī as
eļš”.
. okto rī Val ieras sāku skolas aktu zālē otiks pasāku s par profesijā , kas rūpējas par
a io ālo dārgu u sagla āša u. .–3. un 4.–6. klašu skolē ie
ūs tikša ās ar triju profesiju
pārstāvjie , kas ikdie ā rūpējas par a io ālo „dārgu u” sagla āša u āka ajā paaudzē .
Pasāku ā varēs dzirdēt Val ieras ovadpēt ie ī as uzeja pārstāvi, Val ieras pilsētas arhitekti
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un folkloras kopas vadītāju. Viesi stāstīs skolē ie ga par profesijas kopīgajā iezī ē , ga to,
kā ar viņu ikdie as dar u kultūrvēsturisko a toju u var sagla āt u
odot āka ajā
paaudzē .
. okto rī Val ieras vājdzirdīgo ēr u i ter ātvidusskola – attīstī as e trs rīkos pasāku u
„Mūsu Dai u skapis”. Skolē i iepazīsies ar tautasdzies ā , izvēlēsies savu īļāko tautasdzies u,
ofor ēs to, ie ā īsies o galvas u pasāku a laikā ievietos savu tautasdzies u i provizētā
Dai u skapī. Pasāku a laikā skolē i iepazīsies ar K. Baro a dzīves gāju u, dai u vākša u.

Vecpiebalgas novads
Dzēr e es vispārizglītojošā u
ūzikas pa atskola, sagaidot UNESCO edēļu, jau īste ojusi
dažādas aktivitātes, pie ēra , Baltijas doku e tālo video frag e tu skatīša os, izglītojušas
ekskursijas u tikša os, kas iz eļ vietējā ovada vēsturiski ozī īgas lietas u ilvēkus, tostarp
ovad ieka Kārļa Skal es atstāto a toju u – pasakas, daiļradi.

Viesītes ovads

Viesītes vidusskolā UNESCO edēļas tē ā tiks veltītas dažādas ā ī u stu das. . okto rī
otiks klases stu das „At iņu stāsti”, kurās piedalīsies arī Baltijas eļa dalī ieki o Viesītes
ovada. Skolē i piedalīsies at iņu stāstu apkopoša ā u to ies iegša ā UNESCO LNK projekta
„Baltijas eļa stāsti”. No 6. līdz 17. oktobrim orisi āsies i liotekārās stu das Viesītes pilsētas
i liotēkā, kuru laikā tiks iepazīts „UNESCO Latvijas mantojuma skapis” u tajā apkopotā
i for ā ija par UNESCO Latvijas a toju a vietā , objektiem un ar to saistītajā i stitū ijā .
Savukārt . okto rī tiks orga izēta ā ī u ekskursija uz UNESCO Pasaules a toju a sarakstā
iekļauto Strūves ģeodēziskā loka pu ktu Jēka pilī.
. okto rī Viesītes ovada Saukas i liotēka rīkos pasāku u „Ma s stāsts par Baltijas eļu” –
reģio a i liotekāru sa āks i – at iņu stāstīju u, kas ūs ilustrēts ar dažādie sagla ātie
ateriālie u fotogrāfijā par Baltijas eļu.

Viļakas ovads

. okto rī plkst. .00 Viļakas ovada i liotēka rīkos at iņu stu du „Ja vajadzētu, stāvētu
atkal!”. Atzī ējot Baltijas eļa . gadadie u un iesaistoties UNESCO LNK projektā „Baltijas eļa
stāsti”, Viļakas ovada i liotēka ai i a pie at iņu ugu skura sildīties to laiku lie i iekus u skolu
jau at i. Al ī a Vei a – Dižskolotāja, VKKF stipe diāte, Latvijas Ordeņu rālī as iedre,
. gada
arikāžu u Baltijas eļa dalī ie e, dalīsies at iņās par trešās At odas laiku. Pasāku a dalī ieki
tiks ai i āti sadoties rokās, ieklausīties vēsturiskajā atstāstā, gre dēties tā laika notikuma
vare u ā, izdziedāt dzies as, rosi ot u uzru ājot jau o paaudzi, kā arī izrādot patei ī u u
ieņu tie ilvēkie , kuri At odas laika veltīja savus spēkus u savu gara spēku.

Viesītes ovads

. okto rī Saukas i liotēka iepazīs Baltijas eļa otiku u, piedaloties pasāku ā „Ma s stāsts
par Baltijas eļu”. Tā ir reģio a i liotekāru sa āks e orga izēta, lai rosi ātu at iņu stāstīju us,
papildi ot tos ar ilustrā ijā , dažādie sagla ātie
ateriālie u fotogrāfijā . Sa āks e
orisi āsies Jēka pils Galve ajā i liotēkā.
*I for ācija par UNESCO edēļas pasāku ie pastāvīgi tiek apkopota u papildi āta. Jautāju u gadīju ā aici ā sazi āties ar UNESCO edēļas
koordi atori Eviju Maļkeviču, rakstot uz e.malkevica@unesco.lv vai zvanot pa tālru i 67325109.
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