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ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķi

▪ Projekts «Globālie mērķi vietējā kopienā»  (2018.- 2019.) , 

kura mērķis- veicināt izpratni par ilgtspējīgas attīstības 

izaicinājumiem un mērķiem globālā un vietējā kontekstā.

▪ Projekta dalībnieki : Gulbenes novada izglītības iestādes, 

Gulbenes novada bibliotēka, Rankas jauniešu iniciatīvu centrs 

“B.u.M.s.», projekta partneris – biedrība «Zaļā brīvība»

▪ Projektu finansēja programma Globālās izglītības tīkls Eiropā –

GENE

▪ Aktivitātes: 

▪ Globālās izglītības metodiskie materiāli visiem izglītojamo 

vecumposmiem

▪ Ceļojošā fotogrāfiju izstāde par 17 ilgtspējas attīstības mērķiem

▪ «Globālā bibliotēka» - globālās izglītības resursu centrs Gulbenes 

novada bibliotēkā



Globālā bibliotēka

▪ Metodiskie materiāli skolām –

dažādiem vecumposmiem

▪ Zaļie ceļveži

▪ Materiāli ģimenēm ar 

bērniem

▪ Skolēnu zinātniskie 

pētnieciskie darbi

▪ Līdzi ņemamie materiāli

▪ Spēles, spēle «Es pasaulē» 

▪ E-resursi 

http://www.gulbenesbibliote

ka.lv - Datubāzes un e-resursi 

– Globālā bibliotēka

http://www.gulbenesbiblioteka.lv/


Globālie mērķi 
vietējā kopienā

▪ https://ej.uz/globaliemerki

Materiālu krājums 

https://ej.uz/globaliemerki




Ar velo pa Zaļo!
2020

1. “Green railways” Ape – Valka. 
Igaunijas ciemati Moniste un Hargla, 
Tellingumāgi tornis
2. Valka – Smiltene. Smiltenes 
pagasta bioloģiskā saimniecība “Lejas 
Varicēni" 



Ar velo pa Zaļo !
2021

1.Kocēni –Puikules muiža. Zilaiskalns –Z-
Tornis–Dikļi –Grebu pilskalns –Puikules 

muiža –Purezeradabas taka

2. Niedrāju –Pilkaspurva izpēte kopā ar 
gidi, ģeoloģijas profesori Ilzi Ozolu. Pa Zaļo 

dzelzceļu uz Ainažiem. 



Diskusiju cikls par 
klimata 

pārmaiņām, 2021
1.Naturālā stila dārzu veidošana. 
Dārzs, tā ietekme uz dabu un 
klimata pārmaiņām
2. Klimata pārmaiņas un laika 
apstākļi
3. Diskusija “Ilgtspējīgs mežs un 
cilvēks



Izzinošās 
ekspedīcijas

Notiek jau trešo gadu. 2021. gadā 
notika 3 novada pagastos. 
Kopā ar vietējiem ekspertiem 
iepazīti dabas objekti, kultūras 
vēstures pieminekļi, mājvietas, 
vietējās tradīcijas un dzimtu stāsti. 



Bibliotēkas 
sadarbība ar 
sociālajiem 

uzņēmumiem
• Typical Latvia – akcija ar vēstuļu 

rakstīšanu sociālo māju 
iemītniekiem; 

• Foto izstāde «Mežss»
• Intervija sociālajos tīklos FB; 

Youtube https://ieej.lv/rRzKO

https://ieej.lv/rRzKO


Sēklu bibliotēka



Secinājumi
Aktuālākais 

šobrīd ? 

1.Globālo ilgtspējas mērķu 
sasaiste ar vietējo kopienu
2.Sadarbība – kopā var 
paveikt vairāk ! Bibliotēku 
atvērtība sadarbībai
3. Bibliotekāru radošums 
kā resurss


