PROJEKTS 27.09.2018.

Reģionu forums Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros

BRĪVĪBA, AINAVA – MĒS

2018.gada 26.oktobrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā
Organizē: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju un
plānošanas reģioniem
Piedalās: 119 pašvaldību, 5 plānošanas reģionu, valsts institūciju, nevalstisko organizāciju, augstskolu, uzņēmēju,
mēdiju pārstāvji, interesenti
Vēstījums: Latvijas pilsētu un reģionu īpašās vērtības un simboli turpmākai Latvijas izaugsmei, fokusējoties uz divām
galvenajām aktivitātēm: Brīvības ielu stāstu un Latvijas ainavu dārgumiem. Šo aktivitāšu ietvaros deviņās republikas
pilsētās notiek Brīvības forumi un visos plānošanas reģionos – izstādes par Latvijas ainavu dārgumiem un diskusijas
par to, kādu Latviju vēlamies redzēt nākotnē un kas darāms, lai to sasniegtu.
Mērķis:
- veicināt visu Latvijas iedzīvotāju patriotisma, vietas piederības un atbildības jūtu stiprināšanu, informējot par
paveikto Brīvības ielu stāstu un Latvijas ainavu dārgumu aktivitātēs un uzsverot šo aktivitāšu devumu Latvijas
reģionu attīstībā, t.sk. vēstures liecību, dabas un kultūras mantojuma saglabāšanā;
- cildināt iedzīvotājus, kuri devuši būtisku pienesumu minēto aktivitāšu īstenošanā.
Forumu vada: Latvijas Radio raidījumu veidotājs un vadītājs Ingus Ulmanis

Darba kārtība:
9:00 – 10:00
10:00 – 10:20

Reģistrācija, kafija
Foruma atklāšana
Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

I daļa “NO BRĪVĪBAS LĪDZ BRĪVĪBAI”
10:20 - 11.00

Muzikāls sveiciens – vokālā grupa “Framest”
Akadēmiska uzruna
Dr. habil. phil., profesore, akadēmiķe, LU Filozofijas un socioloģijas institūta
direktore Maija Kūle
Iedvesmas stāsts “Par kafijas ceļojumu”
Uzņēmējs Kalvis Lapsiņš

11:00 - 11:45

Brīvības ielu stāsti deviņās republikas pilsētās:
- vēstījums par pilsētu lomu valsts un reģionu attīstībā
Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors Viktors Valainis
- Sajūtu ceļojums: īsfilma “Deviņas pilsētas – viena iela”
Filmas veidotājs Pāvils Raudonis
- Aktivitātes daudzveidība - īpašais katrā pilsētā
Režisors un kinoproducents, iniciatīvas “Brīvības ielu stāsts” koncepta
autors Gints Grūbe un deviņu republikas pilsētu pārstāvji

11:45 - 12:00

Muzikāls priekšnesums – vokālā grupa “Framest”

12:00 – 13:30

Pusdienas restorānā “Klīversala”
Izstādes “Ainavu dārgumi” apskate un iespēja skatīt Rīgu no bibliotēkas
11.stāva

II daļa “LATVIJAS AINAVU DĀRGUMI VAKAR, ŠODIEN, RĪT”
13:30 - 13:50
13:50 - 14:00
14:00 – 15:15
15:15 - 15:25

Par brīvību un ainavu
Tautas frontes muzeja pētnieks Dainis Īvāns
Ainavu dārgumu elektroniskās krātuves www.ainavudargumi.lv atklāšana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Nacionālās
bibliotēkas pārstāvji
Kurzemes, Zemgales, Rīgas, Vidzemes, Latgales reģionu ainavu dārgumu
stāsti
Piecu plānošanas reģionu pārstāvji
Ceļa vārdi mūsu vērtībām
Latvijas Universitātes vadošā pētniece Aija Van der Steina

Noslēgums restorānā “Klīversala”
15:40 - 17:00
Eiropas Padomes Ainavas balvas nacionālās atlases rezultātu paziņošana
Pateicības Reģionu dienu organizatoriem /iesaistītajiem
Muzikāli sveicieni no reģioniem
Kafija, augļi, torte

Norises vietas: Reģistrācija, garderobe - 1.stāvā, 2) Rīta kafija – “-1.”stāvā, 3) Foruma norise –Ziedoņa zālē,
4) Izstāde “Ainavu dārgumi” -1.stāvā, 5) Pusdienas un noslēgums – restorānā “Klīversala”
Automašīnu novietošana: Automašīnu iespējams novietot bibliotēkas autostāvvietā Mūkusalas ielā 5 (atlaidi par
stāvēšanu šajā autostāvvietā iespējams saņemt bibliotēkas klientu apkalpošanas centrā 1. stāvā), kā arī automašīnu
novietošanai atļautajās vietās starp Akmens un Dzelzceļa tiltiem un tuvējās ielās

