
UNESCO KATEDRA

"BIOSFĒRA UN CILVĒKS"

SUMMER BLUES

Starptautiski atzīta UNESCO katedra

"Biosfēra un cilvēks" Vidzemes Augstskolā"

dibināta 2019.gada janvārī ar mērķi veicināt

Latvijas vienīgā biosfēras rezervāta

(Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta) idejas

izpratni sabiedrībā un stiprināt iesaistīto

pušu sadarbību šī koncepta pilnīgākā

iedzīvināšanā.Vairāk:

http://www.hespi.lv/lv/unesco-katedra  

KAS TAS IR?

Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts, ziņu lapa

OKTOBRIS, 2020

UNESCO/UNITWIN katedru programma

nodibināta 1992. gadā, un tajā darbojas vairāk

nekā 800 katedras 110 valstīs. Programma sekmē

starptautisku sadarbību starp augstskolām un

stiprina institucionālās spējas, zināšanu apmaiņu

un sadarbību. Programmas darbojas arī, lai

sasniegtu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus. 

Benoekonas Universitāte izstrādājusi Web-GIS

rīku, kas ļauj aplūkot visas UNESCO/TWIN

katedras pasaulē , piedāvājot apskatīt galveno

informāciju par katru katedru, piemēram, fokusa

laukus un kontaktinformāciju:

http://www.benecon.it/UNESCOwebGIS/

UNESCO/UNITWIN katedru

programma pasaulē 

WebGIS of UNESCO-Chairs worldwide
© UNESCO Chair at Benecon University Consortium

KATEDRAS VADĪTĀJA 

DR.OEC. AGITA LĪVIŅA

"Ceļš līdz UNESCO katedras “Biosfēra un cilvēks” izveidei ir

bijis mērķtiecīgs un apzināts, jo ikviena cilvēka un dzīvā

organisma dzīvība ir saistīta ar biosfēru. Svarīgi ikvienam no

sabiedrības ir apzināties gaisa kvalitātes, dzeramā ūdens,

ūdens kopumā, dzīvībai svarīgo lomu mūsdienās, kad

apdzīvojums kļūst lielāks pilsētās un ap tām. Lauku teritoriju

drošības nozīmi mūsu dzīvēs, liela daļa no mums apzinājās

COVID 19 pandēmijas laikā, dodoties vienatnē vai nelielās

grupiņās pastaigās gar jūras līci, ezeriem, purva un meža

takām, jo tas deva brīvības sajūtu gan kustoties, gan

emocionāli bagātinotiess no dabas ainavas un spirgtā gaisa.

Aicinu ikvienu rīkoties atbildīgi un paust idejas, kuras kopā

varam īstenot Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā!" © Madara Stukmane

http://www.hespi.lv/lv/unesco-katedra
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© Dabas aizsardzības pārvalde

©Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu

institūta UNESCO katedra "Biosfēra un cilvēks"

Sagatavoja: Anda Arkliņa Kontakti: anda.arklina@va.lv

♦  2. - 8. 11. notiks Eko skolu Rīcības dienas "Labie darbi

planētai!". To ietvaros, Vidzemes Augstskolas ekopadome

rīkos dažādas aktivitātes. Viena no tām - “Dosim svecēm

otru elpu”, kur visi tiek aicināti ziedot (punktos Cēsu ielā

4 vai Tērbatas ielā 10) savu laiku nokalpojušās sveces vai

sveču pārpalikumus. Seko līdz: www.va.lv, Instagram:

Vidzemes Augstskola, Facebook:Vidzemes Augstskola

#LabosDarbusPlanētai#Ekoskolas#RīcībasDienas2020 #GlobalActionDays

ZIEMEĻVIDZEMES 

BIOSFĒRAS REZERVĀTS

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts

dibināts 1997.g. ir vienīgā šāda veida

īpaši aizsargājamā dabas teritorija

Latvijā. Iekļauts UNESCO Starptautiskajā

biosfēras rezervātu tīklā. Tā mērķis

nacionālā un starptautiskā nozīmē ir

sasniegt līdzsvaru dabas daudzveidības

aizsardzībā, ekonomiskās attīstības

veicināšanā un kultūras vērtību

saglabāšanā. Rezervāta mugurskauls ir

95km garā Salacas upe.

Vairāk: https://saite.lv/zbr un

https://www.facebook.com/Ziemelvidze

me

Aicinām ķert rudeni aiz astes

Ziemeļvidzemes biosfēras

rezervātā! Tiem, kuri paši vēlas

izzināt dabas vērtības

Ziemeļvidzemes biosfēras

rezervātā, aicinām doties uz

kādu no Dabas aizsardzības

pārvaldes izveidotajām 16 

 esošājām dabas takām vai 

 skatu torņiem:

♦  27.10.2020. plkst. 10.00 - 17.00  valsts

pētījumu programmas konference "Latvijas

mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts

ilgtspējai". Pievienojies plkst. 14.45-15.35 un

uzzini par Ceļošanas skolu! 

Vairāk: https://saite.lv/vpp    

Reģistrācija: https://saite.lv/vppreg 

DODIES DABĀ: SKATU TORŅI

AKTUĀLIE PASĀKUMI
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SILZEMNIEKU
SKATU TORNIS

GPS:57.7488070,
25.2911708

RANDU PĻAVU
SKATU TORNIS

GPS:57.8255682,
24.3362503

SEDAS PURVA 1.
SKATU TORNIS
GPS:57.7102659,

25.7184033

NIEDRĀJU-
PILKAS PURVA
SKATU TORNIS

GPS:57.7437563, 
 24.6448142
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