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10:00 -
12:00 

Iesildīšanās, vajadzību noteikšana  Mācību vajadzību un mērķu 
noteikšana  

ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi: 
mērķu būtība un partnerības  

Izpratnes veicināšana par ANO 
Dienaskārtību 2030 un partneru 
lomu to īstenošanā   

Bibliotēku iesaiste Ilgtspējīgas 
attīstības mērķu īstenošanā  

Bibliotēku iesaistes iespējas 
dažādos līmeņos, Latvijas un 
pasaules piemēri  

Ko jau darām un ko vēl varam 
darīt?   

Praktisks uzdevums, īsas 
prezentācijas 

12:00 - 
12:30 

Kafijas pauze   

12:30 - 
15:00 
 

Praktiski rīki, ko izmantot mērķu 
sasniegšanas veicināšanai 

LPG un citi praktiski ieteikumi un 
rīki mērķu veicināšanai  

Semināra apkopojums un diskusija   

  

Treneris – Kaspars Rūklis 
 
Kaspars ir komunikācijas eksperts ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi 
publiskajā komunikācijā un interešu pārstāvībā. Savu 
profesionalitāti viņš pilnveidojis, strādājot ar sabiedrisko 
attiecību projektiem ASV vēstniecībā Rīgā, Bila & Melindas 
Geitsu fonda līdzfinansētajā publisko bibliotēku attīstības 
projektā “Trešais tēva dēls” un Igaunijas—Latvijas pārrobežu 

sadarbības programmā. Kasparam ir arī ilgstoša pasniedzēja pieredze – viņš iepriekš 
strādājis Vidzemes Augstskolā, bet šobrīd lasa lekcijas Latvijas Universitātē un kā 
komunikācijas treneris vada apmācības gan Latvijā, gan arī dažādās Eiropas un Āfrikas 
valstīs. Sadarbībā ar starptautiskajām bibliotēku NVO IFLA un EIFL, viņš ir vadījis praktiskas 
apmācības par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem bibliotēkās gan Latvijā, Lietuvā, Serbijā, 
Maķedonijā, Horvātijā, Kenijā, Ugandā, Ganā, Etiopijā, Zambijā, Namībijā, Indonēzijā un 
Krievijā. Viņam ir Latvijas Universitātē iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds komunikācijas 
zinātnē.  
 

 

http://www.iic.lv/
http://www.jgb.lv/


 
 
 

Semināra mērķi un sagaidāmie rezultāti 
 

 
Iepazīties ar ANO Dienaskārtību 2030 ilgtspējīgas attīstības mērķiem un dažādu “spēlētāju” 
iesaisti to sasniegšanā  

 

 
Uz dažādu pasaules prakses piemēru bāzes aplūkot bibliotēku un bibliotēku organizāciju lomu 
mērķu īstenošanā  
 

 
Praktiskā uzdevumā pārrunāt bibliotēku līdzšinējo iesaisti mērķu īstenošanā un pārdomāt, ko 
vēl bibliotēkas varētu darīt  
 

 
Iepazīties ar ANO izstrādātiem praktiskiem rīkiem, ko katrs var izmantot, lai iesaistītos 
ilgtspējīgas attīstības veicināšanā  
 

 
Iedrošināt bibliotekārus aktīvāk iesaistīties ANO dienaskārtības veicināšanā, vienlaikus to 
izmantojot savas bibliotēkas interešu pārstāvībai un papildus resursu piesaistei  
 

 
 
Kontaktpersona: Daiga Zaķe, Dr. paed., Izglītības iniciatīvu centra direktore, 
iic.daiga@gmail.com 

mailto:iic.daiga@gmail.com

