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Tiešsaistes konference “Ilgtspējīgas attīstības mērķu 
lokalizēšana Baltijas valstu muzejos un bibliotēkās” notika 
2021. gada 23. –24. septembrī ar mērķi stiprināt muzejus un 
bibliotēkas visās Baltijas valstīs (Igaunijā, Latvijā, Lietuvā) 
kā galvenos vietējos dalībniekus ilgtspējīgas attīstības 
veicināšanā caur kultūras mantojumu. Konferenci organizēja 
Latvijas Muzeju biedrība, Latvijas Nacionālā bibliotēka un 
Latvijas Bibliotekāru biedrība sadarbībā ar Igaunijas un 
Lietuvas Muzeju un Bibliotekāru biedrībām un UNESCO Latvijas 
Nacionālo komisiju. Konference ietvēra gan vietējā, gan 
starptautiskā sektora ekspertu lekcijas, kā arī praktiskas 
darbnīcas, lai palīdzētu dalībniekiem attīstīt savas prasmes 
un pārliecību dažādu instrumentu pielietošanā plānošanai, 
novērtēšanai un saziņai darbā ar IAM. 
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1 Dalībnieki atzīst, ka noteiktas aktivitātes 
akcentē kultūras dimensiju IAM ietvaros, tomēr šīs 
darbības ir diezgan sadrumstalotas un ir jācenšas 
tās racionalizēt. Muzeju, bibliotēku un arhīvu 
profesionāļiem vajadzētu uzlabot savas prasmes un 
pārliecību, izmantojot IAM sistēmu, lai nodrošinātu 
apmācības, tīklu izveidi un dalīšanos labākajā 
praksē. Šādas aktivitātes pilnveidos vietējo ek-
spertīzi, izstrādās kopīgu valodu un nodrošinās 
turpmāku iniciatīvu un projektu attīstību, lai 
risinātu Dienaskārtības 2030 uzdevumus saskaņā ar 
UNESCO prioritātēm kultūras un izglītības jomā, 
vienlaikus ņemot vērā ar plašsaziņas līdzekļu un 
informācijas pratību saistīto jautājumu nozīmi. 

2 Konferences dalībnieki vienbalsīgi atbalstīja 
aicinājumu lēmumu pieņēmējiem visos līmeņos veikt 
turpmākus pasākumus, lai integrētu ilgtspējības 
principus stratēģiskās un politikas plānošanas 
iniciatīvās. Turklāt diskusijās tika pausta ne-
pieciešamība pēc turpmākiem norādījumiem, kā arī 
plānošanas, uzraudzības, novērtēšanas un komunikāci-
jas rīkiem (piemēram, rokasgrāmatām, vadlīnijām, 
ietvara dokumentiem un metodoloģijām). 

3 Konferences dalībnieki atzīst 
nepieciešamību pēc starpinsti-
tucionālas,  starpnozaru un apa-
kšreģionālas, reģionālas un starp-
tautiskas sadarbības, lai pilnībā 
atbalstītu Dienaskārtības 2030 
īstenošanu visos līmeņos.

4 Dalībnieki atzinīgi novērtēja 
igauņu, latviešu, lietuviešu muzeju 
un bibliotekāru asociāciju darbu, 
konferences ietvaros organizējot 
savlaicīgu un nozīmīgu diskusiju, 
un ierosināja, ka turpmākie pasā-
kumi būtu jāveido tālāk un plašākā 
mērogā, pieaicinot vēl citus dalīb-
niekus no Baltijas jūras reģiona un 
aiz tā robežām, lai kopīgiem spēkiem 
paātrinātu un uzlabotu kultūras 
nozares ieguldījumu ilgtspējīgā at-
tīstībā. .

Konferences dalībnieki ir vienojušies turpināt virzīt kultūru 
IAM uzmanības centrā sekojošos darbības virzienos:
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