
 

  
 

  

VIRSRAKSTI 

2012. gada jūlijs 
  
Laipni lūgti iepazīties ar pirmo HISTCAPE aktualitāšu izdevumu "Virsraksti", kurā stāstīsim par projekta 
mērķiem un uzdevumiem, kā arī atskatīsies uz mūsu pirmajām sanāksmēm. Es ceru, ka jums tas patiks! 

Lūdzu izplatiet izdevumu jebkuram, kurš, pēc jūsu domām, būtu ieinteresēts projekta 
attīstībā.  

Mēs vēlētos dzirdēt jūsu komentārus un atsauksmes, tādēļ sūtiet tās uz e-pastu 
eahtr@historic-towns.org. 

Nākamais lielākais pasākums ir atklātā konference, kura notiks novembrī Grieķijā, tādēļ 
apmeklējiet mūsu mājaslapu, lai uzzinātu vairāk. Mēs priecātos Jūs tajā satikt! 

 

Braians Smits, redaktors  

  

  

Projektu atbalsta un līdzfinansē 

 

 

HISTCAPE partneri 

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

Vēsturiskās pilsētas un to ainavas ir unikāla Eiropas 
identitātes daļa. 

HISTCAPE mērķis ir apturēt vēsturisko vērtību 
panīkumu lauku apvidos. To plāno veikt, izstrādājot 

ilgtspējīgas apsaimniekošanas risinājumus un palīdzot 
atbildīgajām organizācijām dinamiskāk palūkoties uz kultūras 
mantojuma vērtībām. 

Visa projekta laikā plānojam: 

 Identificēt un izplatīt labās prakses piemērus; 

 Pilnveidot iesaistīto reģiona speciālistu prasmes un 

zināšanas; 

 Identificēt, īstenot un nodot tālāk uzlabojumus 

kultūras mantojuma aizsardzības jomā; 

 Uzlabot reģionu un kultūras mantojuma iestāžu 

informācijas sistēmu;  

 Izstrādāt rekomendācijas politikas uzlabošanai Eiropas 
līmenī.  

   

  
Eiropas sadarbība – panākumu 
atslēga 

Starpreģionu sadarbības 
programmas INTERREG IVC sniedz 
iespēju Eiropas reģionu kopīgas 
sadarbības rezultātā izstrādāt 
dažādu problēmu inovatīvus 
risinājumus.   

Eiropas reģionos arvien lielāku 

nozīmi iegūst pieredzes materiālu 

izmantošana, lai uzlabotu kultūras 
mantojuma vērtību aizsardzību 
lauku apvidos. 

Pieredzes apmaiņas procesā HISTCAPE projekta partneri 
noteiks kopīgas pamatnostādnes un izstrādās jaunas 
stratēģijas ilgtspējīgai kultūras mantojuma attīstībai un 
aizsardzības politikai lauku apvidos Eiropā. 

Dažu reģionu labākie piemēri jau ir apzināti un veiksmīgi 
pārveidoti zināšanu paplašināšanai. 

Lai veiksmīgi īstenotu projektu, pieredzes apmaiņas procesā 
tiks iesaistīts iespējami daudz ieinteresētu personu. 
Ieinteresētās personas varēs iepazīties ar projekta gaitā 

    
HISTCAPE projekta atklāšanas konference pulcēja  
partnerus  no visas Eiropas -  kultūras mantojuma 
veicināšanas un aizsardzības speciālistus.  

Divu dienu ilgās konferences galvenais uzdevums bija 
HISTCAPE datubāzes un mājaslapas izveide. 

Interneta vietnes uzdevums ir sniegt informāciju par 
projektu un aicināt profesionāļus piedalīties projekta 
īstenošanā. Lai redzētu vairāk, apmeklējiet  
www.histcape.eu 

Atklāšanas konferencē partneri identificēja kopējus 
mērķus un dalījās pieredzē un risinājumos.  

 
Paziņojums presē pēc šī notikuma 

šeit  

 

http://www.landentwicklung.steiermark.at/
http://www.jcyl.es/
http://www.culturanorte.pt/
http://www.regione.marche.it/
http://www.histcape.eu/


apzinātajiem labās prakses piemēriem un piedalīties mūsu 
speciālistu forumā. 

Projekta beigās publicēsim ceļvedi par lauku mantojuma 
vērtību saglabāšanu, kurā būs apkopoti identificētie labās 
prakses piemēri, politikas veidošanas ieteikumi un projekta 
laikā noteiktās pamatnostādnes. 

Aleksandra Kulmere 
Projekta vadītāja 

  

  

 

Ar projektu HISTCAPE kongresā AR&PA (24. -27. maijā) ir  
iepazīstināti gandrīz tūkstotis profesionāļi un  
amatpersonas.  

Visiem dalībniekiem bija iespēja uzzināt par projektu, uzdot 
jautājumus un veicināt domu apmaiņu par kultūras vēstures 
mantojuma saglabāšanu un apsaimniekošanu.  Kongresu 

sponsorēja viens no projekta partneriem - Kastīlijas un 
Leones reģionālā attīstības iestāde. Pasākumam bija 

vairākas daļas- gadatirgus, kongress un īpaša Inovāciju 
sekcija.  

Vairāk informācijas šeit! 

  

  

HISTCAPE partnerība - 
sadarbība 

Lai veicinātu diskusijas un dalītos pieredzē, ir 

apvienojušies dažādas organizācijas – pašvaldības un 

reģionālās attīstības un kultūras iestādes. Partneri 

apzināti izvēlēti, lai nodrošinātu lielāku ģeogrāfisko 

aptvērumu - Eiropas ziemeļus, dienvidus, rietumus un 

austrumus, tādejādi sekmējot kopīgu problēmu 

risinājumu vietējā un reģionālā līmenī. Lai iepazītos ar 

projekta partneriem, skatīt zemāk pievienoto karti. 

 

 

  

  
Otro projekta sanāksmi HISTCAPE projekta partneriem 
kopīgi rīkoja Latvijas un Igaunijas pārstāvji. 

Pirmā konference norisinājās Vidzemē, Dikļu pilī.  

Rezultātā mēs spērām pirmos soļus kultūras mantojuma 
apsaimniekošanas un aizsardzības labās prakses piemēru 
apzināšanā. 

Divu dienu laikā apmeklējām kultūras vēstures objektus 
katrā reģionā.  Tie bija: Oleru muiža un Ķoņu dzirnavas 
Latvijā, kā arī Kāli meteorīta krāteris, Kārmas baznīca, 
Pangas klintis, Karjas baznīca un Anglas vējdzirnavas 
Igaunijā. 

Savukārt Sāremā igauņu partneri Kāli apmeklētāju centrā 
rīkoja otro konferenci, tās laikā, sniedzot Sāremas 
ģeoparka pārskatu. Ģeoparks ir uzskatāms par pirmo 
identificēto un pārņemamo labās prakses piemēru. 

 

 
 

 

  

  

 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

http://www.pdm.gov.gr/
http://www.gdke.rlp.de/
http://www.arsa.lt/
http://www.saaresol.ee/
http://www.vidzeme.lv/
http://www.tecnalia.com/
http://www.historic-towns.org/


  

 

 


