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Attīstības sadarbības un izglītības seminārs “Ievēlies vēlēšanos… Radošas vietas 
mācībām un izaugsmei labākai nākotnei pasaulē.” 

 
Darba valodas: latviešu, angļu un krievu (sinhronais tulkojums) 

 

2022. gada 9. jūnijs 
10:00 – 15:30 

Liepājas Valsts 1. ģimnāzija. Ausekļa iela 9, Liepāja. 
un Zoom platforma 
Hibrīda pasākums.  

  
 
Šogad pirmo reizi notiekošā Jaunā Eiropas Bauhaus Festivāla moto ir “Kopā skaistai un ilgtspējīgai 
nākotnei!”. Latvijas Pašvaldību savienība pievienojas gan Festivālam, gan tā idejai, Festivāla ietvaros 
rīkojot semināru par pašvaldību sadarbību, attīstības izglītību un radošām vietām mācībām un izaugsmei 
labākai nākotnei ne tikai Latvijā, bet arī citur, mūsu sadraudzības pašvaldībās. 

Pašvaldību loma attīstības sadarbībā, attīstības izglītības veicināšanā un iedzīvotāju informēšanā ir ļoti 
liela, un īstenojamo aktivitāšu veidi var būt tik neiedomājami dažādi. Tā var būt pašvaldību sadarbība ar 
bibliotēkām, kas arvien vairāk iesaistās globālo mērķu sasniegšanā un ar savām aktivitātēm aizrauj arī 
vietējos iedzīvotājus. Tās var būt pašvaldības rīkotas vai atbalstītas vasaras skolas bērniem no dažādām 
valstīm, kurās tie kopā mācās, dejojot, zīmējot, dziedot, kas pat neprasa pilnībā saprast vienam otra 
valodu. Tik pat labi arī tas var būt Neredzamā kino festivāls, kad caur dokumentālajām filmām cilvēki 
ierauga dažādību pasaulē un to, par ko ikdienā kāds varbūt pat baidās aizdomāties, bet filmas mūs ar 
šiem stāstiem uzrunā un vienlaikus izskaidro. 

Stāstu stāstīšana mūs gan māca un bagātina, gan iedvesmo jaunām domām un aktivitātēm. Pasākuma 
noslēgumā dalībnieki aicināti iedzīvināt vēl vienu kopīgu stāstu un pievienoties Eiropas Komisijas un 
Eiropas Reģionu komitejas iniciētajai koku stādīšanas akcijai “Koki dzīvībai”. 

Semināru rīko Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, Liepājas 
valstspilsētas domi un PLATFORMU. 

 
Darba kārtība  
Moderators: Elīna Tolmačova, Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja, Liepājas 
valstspilsētas pašvaldība  

09:30 – 10:00 Dalībnieku reģistrācija. Rīta kafija. 
 

10:00 – 10:10 Atklāšanas vārdi 

Gints Kaminskis, Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis, Eiropas Reģionu 
komitejas Austrumu partnerības valstu Reģionālo un vietējo pašvaldību konferences  
(CORLEAP) pārstāvis 

Gunārs Ansiņš, Liepājas valstspilsētas domes priekšsēdētājs, Eiropas Klimata pakta 



  

vēstnieks (videouzruna)  

10:10 – 10:20 Attīstības izglītība un attīstības sadarbība Latvijā 
Madara Siliņa, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Attīstības sadarbības politikas 
nodaļas vadītāja 

10:20 – 10:30 Izglītojošas un radošas vietas mācībām un izaugsmei: Liepājas Valsts 1. ģimnāzija. 
Helvijs Valcis, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas direktors 

Visdažādākās vietas, kur mācīties. Vai tu pēdējā laikā esi bijis bibliotēkā?  

10:30 – 10:50 Ilgtspējīgas attīstības veicināšana: stāstu stāstīšana, bibliotēkas un neformālā 
izglītība.  

Baiba Moļņika, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre  

10:50 - 11:10 Liepājas bibliotēkas transformācijas iespējas ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētu.  

Inta Šoriņa, Eiropas Kultūras galvaspilsētas 2027 pieteikuma veidošanas projekta 
vadītāja, Liepāja, Latvija 

11:10 – 11:30 Bibliotēkas un to loma attīstības izglītības un ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu 
veicināšanā. 

Vanesa Corrales Argumanez, konsultante Eiropas sadarbības un Darbakārtība 2030 
jautājumos, Maljorkas Solidaritātes un sadarbības fonds (Fons Mallorquí), Spānija 

11:30 – 11:50 Kafijas pauze 

 
Attīstības izglītība sociālajai iekļaušanai. Uzmanības centrā Ukraina… 

 

11:50 – 12:30 Ukraina. Vieni, bet kopā.  
 
Vienoti sadarbībā: Ukrainas Pilsētu asociācijas sadarbības iniciatīvas, Ukrainas 
pašvaldību vajadzības tagad un tuvākajā nākotnē. 
Pašvaldību pieredze, uzņemot Ukrainas iedzīvotājus: integrējot bērnus no Ukrainas 
formālajā un neformālajā izglītībā. 
 
Nataliya Lazarenko, Starptautiskās sadarbības koordinatore, Ukrainas Pilsētu 
asociācija 
Linda Vovere, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sabiedriskais centrs” 
jaunatnes lietu speciāliste, ukraiņu koordinatore Jelgavā 

12:30 – 12:50 Vasaras nometnes bērniem no Ukrainas. Joniškis pašvaldības (Lietuva) pieredze. 
Vaida Aleknavičienė, Joniškis pašvaldības mēra vietniece, Lietuva 

12:50 - 13:20 Filmu festivāls kā sociālās iekļaušanas veids. Bilbao Starptautiskais Neredzamā 
kino festivāls “Film Sozialak”. 
J. Carlos Vázquez Velasco, NGDO (Kultūra Komunikācija Attīstība) un Bilbao 
Starptautiskā Neredzamā kino festivāla “Film Sozialak” direktors 

13:20 - 13:30 Epilogs. Secinājumi un vēlmes nākotnei.  

Agita Kaupuža,  padomniece ES jautājumos, LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja 
 



  

13:30 – 14:15 Pusdienu pauze.  

Īsa ekskursija Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā 

 

14:30 – 15:30 Kopīga rododendru stādīšanas aktivitāte un “vēlmju rododendru” veidošana, 

pievienojoties Eiropas Komisijas un Eiropas Reģionu komitejas akcijai “Koki 

dzīvībai”.  

 

VAI 

14:30 – 15:30 Vides un dabas izglītības centra “Dabas māja” apmeklējums. 

Zirgu sala 2, Liepāja 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

 


