
Sadarbība ilgtspējīgai attīstībai. 
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Pieteikšanās dalībai seminārā  – 
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Programma

Izdevuma “Muzeji un Ilgtspējīga 
attīstība” atklāšana 
10:00 – 11:40 

10:00-10:10 
Ievadvārdi

10:10-10:20 
Zane Grīnvalde, Latvijas Muzeju biedrība 
Inga Surgunte, Latvijas Nacionālā bibliotēka

Izdevums “Muzeji un ilgtspējīga attīstība” – 
tā tapšana un lietošana

Izdevumā aplūkotie muzeju darbības piemēri

10:20 – 10:30 
Agrita Ozola

Mūžizglītība un ilgtspējīgs tūrisms. 
Tukuma muzejs: Tukuma Audēju darbnīca

10:30 – 10:40
Elīna Bērziņa

Specializēto un vispārizglītojošo skolu bērni mācās kopā. 
Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs

10:40 – 10:50
Lolita Tomsone

Veidot dialogu starp dažādām etniskām 
kopienām. Žaņa Lipkes memoriāls

Sadarbības iespējas jauniem, 
ar ilgtspēju saistītiem projektiem muzejos

10:50 – 11:00
Inese Vaivare, LAPAS direktore

Daiga Zaķe, Izglītības iniciatīvu centra direktore

Sadarbība kā pamats ar ilgtspēju saistītiem projektiem

Jautājumi un atbildes 
11:00 — 11:10 

Pārtraukums 
11:10 – 11:25 

Darbnīcas 
11:25 – 12:10

Trīs topošas, ar ilgtspējīgu attīstību 
saistītas muzejpedagoģiskās 
programmas. Saruna 
ar iesaistītajiem nozaru ekspertiem 
un ieskats nodarbībās.

Reģistrēšanās saiti darbnīcām 
saņemsiet, piesakot dalību pasākumā.

Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejs. 
Dabaszinātņu nodarbība par dažādu 
transporta līdzekļu ietekmi uz vidi.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
ekspozīcija “Grāmata Latvijā”. 
Nodarbība par drukātu un 
elektronisku tekstu ietekmi 
uz vidi un cilvēku dzīves kvalitāti

Latgales Kultūrvēstures muzejs. 
“Vai vairāk ir labāk?” nodarbība 
par informāciju kā alternatīvu 
materiālajiem resursiem.

Noslēgums  
12:10 – 12:15
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1. mērķis Visur izskaust 
nabadzību visās tās 
izpausmēs.

2. mērķis Izskaust badu, panākt 
pārtikas nodrošinājumu un 
uzlabotu uzturu, veicināt 
ilgtspējīgu lauksaimniecību.

3. mērķis Nodrošināt veselīgu 
dzīvi un sekmēt labklājību 
jebkura vecuma cilvēkiem.

4. mērķis Nodrošināt 
iekļaujošu un kvalitatīvu 
izglītību un veicināt 
mūžizglītības iespējas.

5. mērķis Panākt dzimumu 
līdztiesību un iespējināt visas 
sievietes un meitenes.

6. mērķis Nodrošināt 
ūdens un sanitārijas 
pieejamību visiem un 
ilgtspējīgu pārvaldību.

7. mērķis Nodrošināt visiem 
piekļuvi uzticamai, ilgtspējīgai 
un mūsdienīgai enerģijai par 
pieejamu cenu.

8. mērķis Veicināt noturīgu, 
iekļaujošu un ilgtspējīgu 
ekonomikas izaugsmi, pilnīgu 
un produktīvu nodarbinātību, 
kā arī cilvēka cienīgu darbu 
visiem.

9. mērķis Veidot noturīgu 
infrastruktūru, veicināt 
iekļaujošu un ilgtspējīgu 
industrializāciju un sekmēt 
inovācijas.

10. mērķis Samazināt 
nevienlīdzību starp 
valstīm un valstu iekšienē.

11. mērķis Padarīt pilsētas un 
apdzīvotas vietas iekļaujošas, 
drošas, pielāgoties spējīgas un 
ilgtspējīgas.

12. mērķis Nodrošināt 
ilgtspējīgus patēriņa 
paradumus un ražošanas 
modeļus.

13. mērķis Veikt 
steidzamus pasākumus, 
lai cīnītos pret klimata 
pārmaiņām un to ietekmi.

14. mērķis Saglabāt un 
ilgtspējīgi izmantot okeānus, 
jūras un to resursus, lai 
nodrošinātu ilgtspējīgu 
attīstību.

15. mērķis Aizsargāt, atjaunot 
un veicināt sauszemes 
ekosistēmu ilgtspējīgu 
izmantošanu, ilgtspējīgi 
apsaimniekot mežus, apkarot 
pārtuksnešošanos un 
novērst zemes degradāciju, 
veicināt tās atjaunošanu 
un apstādināt bioloģiskās 
daudzveidības izzušanu.

16. mērķis Veicināt 
miermīlīgu un iekļaujošu 
sabiedrību ilgtspējīgai 
attīstībai, nodrošināt 
taisnīgas tiesas pieejamību 
visiem un izveidot efektīvas, 
atbildīgas un iekļaujošas 
institūcijas visos līmeņos.

17. mērķis Stiprināt globālās 
partnerības īstenošanas 
līdzekļus un atjaunot globālo 
partnerību ilgtspējīgai 
attīstībai.

Ilgtspējīgas attīstības mērķi
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