Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas
rīkota konference

ASPAZIJAS UN R AIŅA CEĻŠ UZ LATVIJAS VALSTI
Veltījums Aspazijas un R aiņa 150. jubilejai
2015. gada 27. februāris
Saeimas nams, Sarkanā zāle,
Jēkaba iela 11, Rīga
Konferencē tiks atspoguļota Aspazijas un Raiņa sabiedriski politiskā un radošā darbība, kas dziļi
ietekmēja nākamās neatkarīgās Latvijas valsts izveidi. Konferencē tiks uzsvērta idejas un radošā
gara nozīme Latvijas valsts veidošanā. Vai mūsdienās sekojam idejas aicinājumam? Ko mums
māca pašreizējā ģeopolitiskā situācija?
Projekta “Jūrmala – Raiņa un Aspazijas pilsēta” organizatori uzskata, ka Raiņa sapnis par valsti ir
izlolots Jūrmalā. 1904. gadā savā Jaundubultu vasarnīcā Rainis strādāja ar lugu “Uguns un nakts”.
Tajā pirmoreiz izskanēja Latvijas vārds kā valsts jēdziens. Rainis runāja par Latviju kā patstāvīgu
teritoriālu veidojumu, kas tolaik vēl bija tikai tāls sapnis.
10.30 – 11.00

Dalībnieku reģistrācija, kafija (Lielais vestibils)

11.00 – 11.40

Konferences atklāšana (Sarkanā zāle)
Lolita Čigāne, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāte
Ivars Brīvers, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāts
Dace Melbārde, kultūras ministre
Rita Sproģe, Jūrmalas domes priekšsēdētāja vietniece

11.40 – 12.40

Pirmā daļa
Artis Svece, Mag. phil., Latvijas Universitātes pasniedzējs, publicists
Vizionārā un tehnokrātiskā inteliģence: pagātnes vēstījums nākotnei
Skaidrīte Lasmane, Dr. phil., Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes
Sociālo un politisko pētījumu institūta vadošā pētniece
Nepabeigtas pasaules jeb procesa filosofija
Dagmāra Beitnere-Le Galla, Dr. sc. soc., Latvijas Universitātes Filosofijas un
socioloģijas institūta vadošā pētniece
No tautas par nāciju: pašizpratne un pašapziņa

12.40 – 12.50

Jautājumi un diskusijas
Diskusijas moderators:
Pēteris Vilkaste, kultūras darbinieks

12.50 – 13.40

Kafija (Lielais vestibils)
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13.40 – 14.40

Otrā daļa
Janīna Kursīte-Pakule, Dr.habil.phil., Saeimas Izglītības, kultūras un
zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apakškomisijas
priekšsēdētāja
No bulkām līdz valstij: Rainis
Ināra Andžāne, Mg. phil., Majoru vidusskolas literatūras skolotāja, biedrības
“Aspazijas mantojums” vadītāja
Latvija Aspazijas domās un darbos
Aija Magone, biedrības “Aspazijas mantojums” projektu vadītāja, aktrise
Dzejnieka un politiķa pretrunu sintēze

14.40 – 14.50

Jautājumi un diskusijas

14.50 – 16.00

Noslēgums – Diskusiju klubs
Raiņa un Aspazijas idejas – iedvesmas avots mūsdienu pasaules veidošanā
Diskusijas moderators:
Ivars Ijabs, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātņu
nodaļas asociētais profesors
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