
Konference “Kā sekmēt dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu 

un vides izglītību?” 

 
 

Vieta: Kazdangas Kultūras centrs, Pils gatve 4,  Kazdangas pagasts, Aizputes novads 

 

Laiks: 2018. gada 12. oktobris, plkst.10.30. 

 

Konferences mērķi: 

 palielināt sabiedrības izpratni un izglītotību par dabas un kultūras mantojuma vērtību 

saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību; 

 veicināt inovatīvu pieeju izplatīšanu bērnu un jauniešu vides izglītībā, daloties 

pieredzē un attīstot sadarbību. 

Programma: 

10.30.-11.00 Dalībnieku reģistrācija, rīta kafija 

11:00 – 11:15 Kazdangas pagasta pārvaldes vadītāja Jura Moiseja uzruna 

11:15 – 12:00 “Latvijas Dabas fonda pieredze un aktivitātes sabiedrības 

izglītošanas jomā”. Maija Ušča, Latvijas Dabas fonda 

projektu vadītāja.  

12:00 – 13:00 “Rīgas Dabaszinību skola kā vides izglītības centrs Rīgā un 

Latvijā”. Ineta Bērziņa un Dace Nagle, Rīgas Dabaszinību 

skolas izglītības metodiķes. 

13:00 – 13:40 Pusdienas (iepriekšēja pieteikšanās) 

13:40 – 14:40 "Ūdens resursi - teritorijas ekonomiskajai attīstībai". 

Loreta Urtāne, hidrobioloģe, ezeru eksperte, LU Ģeogrāfijas 

un Zemes zinātņu fakultātes grupas vadītāja. 

14:40 – 15:30 Praktiskā nodarbība "Ūdens resursi – teritorijas 

ekonomiskajai attīstībai". Loreta Urtāne, hidrobioloģe, ezeru 

eksperte, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes grupas 

vadītāja.  

     15:30 – 17:00 Ekskursija pa Kazdangas parku un iepazīšanās ar Kazdangas  

vēsturi. 

 

Pieteikšanās konferencei līdz 9. oktobrim: Ilze Holštroma, Kazdangas muzeja vadītāja, 

tālr.28616717, e-pasts: kazdanga.muzejs@inbox.lv. vai  Biruta Konrāde, Aizputes novada 

domes projektu vadītāja, tālr. 26546632, e-pasts: biruta@aizpute.lv. 

Maksa par pusdienām EUR 3.00.  

Aicinām ikvienu interesentu, pašvaldības iestāžu pārstāvi, vides aktīvistu, NVO biedru, 

skolotāju, piedalīties šī gada konferencē, kas īpaši veltīta dabas un kultūras mantojuma 

saglabāšanai un vides izglītībai. 

Pasākumu atbalsta Aizputes novada dome un Kazdangas pagasta pārvalde. 
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Kazdangas Kultūras centra fasāde (bijušais muižas zirgu stallis), Pils gatve 4, Kazdangā 

 

 

Kazdangas Kultūras centrs. Sākotnēji ēka būvēta 1686. gadā kā kalpu māja. 1914. 

gadā tā pārveidota par muižas zirgu stalli, bet 1957. – 1959. gadā stallis pārbūvēts par 

kultūras namu. 2006.gadā veikta ēkas rekonstrukcija, piesaistot ES PHARE 

Programmas līdzekļus. Šobrīd ēkā ir kultūras centrs ar 600 skatītāju vietām un 

bibliotēka. Interjera dekoratīvā apdare ir nacionālā stilā veidojuši mākslinieks Albīns 

Dzenis un koktēlnieks Ernests Treimanis.  

Adrese:  Pils gatve 4, Kazdanga 

Telefons:  (+371) 26681805, (+371) 63497017 

Internetā:   www.kazdangaspils.com 

 

http://www.kazdangaspils.com/p/apskates-objekti.html

