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Laipni lūgti iepazīties ar projekta “Vēsturiskās vērtības un ar tām saistītās ainavas” (HISTCAPE) 

aktualitāšu izdevumu, kurā apkopota informācija par mūsu pirmajām atklātajām konferencēm, kuras 

norisinājās Latvijā un Igaunijā, kā arī aprakstīta sadarbība ar līdzīgiem projektiem kultūras 

mantojuma un vēsturisko vērtību aizsardzības jomā. Pirmā projekta HISTCAPE brošūra, kurā 

detalizēti aprakstīti projekta mērķi, ir gatava un pieejama mūsu mājaslapā.  

 
Mēs ar prieku paziņojam, ka mūsu nākamā atklātā konference notiks Nimfeo, 

Florinā, Rietumu Maķedonijā, Grieķijā 2012. gada 7. novembrī. Konferences 

uzmanības centrā - "Ilgtspējīgi kultūras mantojuma pārvaldības risinājumi”- 

programma pilnā apjomā pieejama zemāk un mūsu mājaslapā. 

Mēs ceram, jūs satikt konferencē. 

Braiens Smits (Brian Smith), Vēsturisko pilsētu nu reģionu Eiropas asociācija 

  

http://www.communities.gov.uk/regeneration/regenerationfunding/europeanregionaldevelopment/
http://www.interreg4c.eu/
http://www.histcape.eu/pdfs/HISTCAPE%20brochure%20A5_Layout%201%20revised%202.pdf


Pārskats par pirmo atklāto konferenci, kas 
norisinājās Vidzemē un Sāremā 2012. gada 
jūnijā. 
 
Vidzeme – Dikļu pils  
 
Dikļos, vienā no skaistākajām vietām Vidzemē, 
norisinājās atklātā konference "Vēsturiskās 
vērtības un ar tām saistītas ainavas", kurā 
eksperti un pašvaldību pārstāvji izteica savu 
viedokli un vērtējumu par Vidzemes 
kultūrvēsturisko objektu un ainavu ilgtspējīgu 
pārvaldību. 
  
Konferencē izskanēja viedokļi par ainavu kā 
nozīmīgu identitātes veidotāju, aizsardzības 
principiem un daudzveidīgo vēsturisko vietu 
kultūrvēsturisko nozīmi. Konferences dalībnieki 
secināja- Vidzemei raksturīgās ainavas ir 
jāaizsargā.  

 
 
Svarīgi, lai Vidzeme mācītos no partneru 
pieredzes, tikai tā iespējams sasniegt projekta 
mērķus.  Piemēram, projekta partneri – Maršē 
reģions un Vidzemes plānošanas reģions - 
uzsākuši darbu pie jaunas reģionālās attīstības 
programmas, kas ietver ilgtspējīgu ainavu 
attīstības stratēģiju. Līdz šim Vidzemes 
plānošanas reģions izstrādājis dokumentu 
"Vidzemes ainavas, to novērtējums un 
izmantošanas raksturojums", bet šajā dokumentā 
nav ilgtspējīgas ainavu apsaimniekošanas un 
attīstības ieteikumu– jautājumu, cerams, atrisinās 
šī projekta ietvaros. 

  
Sāremā – Kāli tūrisma centrs 

Kāli apmeklētāju centrā Sāremā 2012. gada 27. 

jūnijā norisinājās starptautiska konference par 

Sārtes Silūra ģeoparku (Saarte Silurimaa 

Geopark). Konferenci organizēja Sāremā 

pašvaldību asociācija programmas “INTERREG 

IV C” projekta “ Vēsturiskās vērtības un ar tām 

Projekts “Vēsturiskās vērtības un ar tām 

saistītās ainavas” (HISTCAPE) – atvērta 

diskusiju un pieredzes apmaiņas vieta 

Pieredzes apmaiņa ir projekta galvenais pīlārs. 
Kultūras vērtību un ar tām saistīto ainavu 
aizsardzībā ir atrasti un starpreģionu sanāksmē 
prezentēti piecpadsmit projekta partneru labas 
prakses piemēri.  
 
Šo zināšanu ieguvums 
ir ne tikai partnerība, bet 
arī iespēja tās izmantot 
praktiski un piedalīties 
atklātajās konferencēs 
un starptautiskos 
pasākumos, gan vietējā, 
gan reģionālā mērogā. 
Līdz šim projekta 
HISTCAPE ietvaros 
norisinājušās divas 
atklātās konferences, 
kurās ieinteresētās 
personas varēja aktīvi 
piedalīties un pārrunāt 
kultūras mantojuma aizsardzības un ainavu 
veidošanas politikas aktuālos jautājumus.   

Visus labās prakses piemērus, stratēģijas un 

politikas rekomendācijas publicēsim mūsu 

projekta mājaslapā. 

Ieinteresētas personas aicinām pievienojoties 
mūsu grupai LinkedIn, kur pavisam drīz notiks 
pirmā tiešsaistes diskusija.  

 
  Pievienojies grupai  

 

Lai paplašinātu saziņu, izveidota LinkedIn 

HISTCAPE grupa – lūdzu, apmeklējiet mūsu 

tīmekļa vietni, pievienojieties un brīvi piedalieties 

diskusijās!  

Diskusiju temati tiek meklēti - tādēļ, ja jūs vēlēties 

apspriest noteiktu tēmu - lūdzu, dodiet mums 

ziņu! 

 

Pievienojies mūsu LinkedIn grupai jau šodien! 

  
 
Labās prakses piemērs:  Karaļa pils 
(Kaiserpfalz), Ingelheima 
Vēsture 

Ingelheimas karaļa pils ( Ingelheim Kaiserpfalz ) 

celta 8.gadsimta beigās kā Kārļa Lielā pils 

komplekss, kas  līdz pat 1375. gadam bija gan 

Kārļa Lielā, gan 17 citu viduslaiku karaļu 

rezidence. 

  

HISTCAPE partneri 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.linkedin.com/groups?gid=4587277&trk=hb_side_g
http://www.landentwicklung.steiermark.at/
http://www.jcyl.es/
http://www.culturanorte.pt/
http://www.regione.marche.it/
http://www.pdm.gov.gr/
http://www.gdke.rlp.de/


saistītās ainavas ”(HISTCAPE) ietvaros. 

 

Sārtes Silūra ģeoparks aptver visu Sāremā salu, 

kurā, gleznainu ainavu ieskautas, atrodas virkne 

vēsturisku vējdzirnavu.  Ģeoparka administrācija 

ir izstrādājusi trīs parka maršrutus, kuri stiepjas 

no austrumiem uz rietumiem, no ziemeļiem uz 

dienvidiem un vijas gar salas dienvidu piekrasti.  

Ģeoparka vidū atrodas Kāli apmeklētāju centrs, 

un pašlaik šeit tiek izstrādāti tūrisma ceļveži, 

kurus varētu izmantot salas apmeklētāji. 

Ģeoparka misija - attīstīt ģeotūrismu, sekmēt 

vides izglītību un nodrošināt pētījumu veikšanu tā 

teritorijā. Galvenais nākotnes mērķis – 

pievienoties Eiropas ģeoparku tīklam, kurš tika 

izveidots ar UNESCO atbalstu 2000. gadā. 

Ģeoparks šobrīd darbojas jau vairāk nekā divus 

gadus. 

Krista Tehta – Koka (Krista Täht-Kok), Igaunijas 

ģeoloģijas dienesta vecākā ģeoloģe 

uzsver: "Ģeoparkiem jākalpo vietējām interesēm 

un jāveicina teritorijas ekonomiskā attīstība. Tie 

būtu jāveido vietējai sabiedrībai un 

pašvaldībām“.  

Vācijas, Spānijas, Grieķijas, Francijas sadarbības 

rezultātā 2000. gadā tika izveidots Eiropas 

ģeoparku tīkls. Šobrīd pasaulē ir vairāk nekā 70 

ģeoparki. Ģeoparki izveidoti, lai saglabātu 

vērtīgas vēsturiskas vietas un ainavas un 

samazinātu jauniešu migrāciju no laukiem uz 

pilsētu darba meklējumos. 

  
Projekta “Vēsturiskās vērtības un ar tām 

saistītās ainavas” ( HISTCAPE) publicitāte 

Grācā no 2012. gada 14. jūnija līdz 15. jūnijam 

norisinājās septītā Austrijas augstākā līmeņa 

sanāksme. 

Pasākumā, kura devīze bija “Vairāk iedzīvotāju - 

augstāka vērtība”, piedalījās vairāk nekā 200 

lēmumu pieņēmēji no visas Austrijas.  

Programmas “INTERREG IV C” projekta 

“Vēsturiskās vērtības un ar tām saistītās ainavas 

”(HISTCAPE) koordinatore Aleksandra Kulmere 

(Alexandra Kulmer) pastāstīja par jaunām 

koncepcijām un stratēģijām kultūras mantojuma 

aizsardzības un saglabāšanas jomā. 

 

Viduslaikos impērija netika pārvaldīta no kādas 

konkrētas galvaspilsētas vai rezidences, karaļi 

pastāvīgi pārvietojās.  Pilis tika uzceltas dažādās 

impērijas vietās, tās veidoja savdabīgu sakaru 

tīklu.  The Kaiserpfalz ir viens no nozīmīgākajiem 

viduslaiku pārvaldes sistēmas piemēriem. 

1992. gadā karaļa pils teritorijai tika piešķirts 

aizsargājamās teritorijas statuss un vēlāk uzsākta 

izpētes programma.  Mantojuma izmantošana 

tūrismā tika apstiprināta 1999.gadā, atļaujot 

karaļa pils drupas izrādīt apmeklētājiem. 

Izpēte un finansējums 

Sadarbībā ar Reinzemes –Pfalcas apgabala 

vēsturisko pieminekļu aizsardzības biroju 

(Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-

Pfalz ) Ingelheimā izveidoja Karaļa pils pētījumu 

centru, kura uzdevums ir pieminekļa vērtības 

paaugstināšana, veicinot tā izpēti un attīstību. 

Finansējumu nodrošinās Ingelheimas pilsēta 

sadarbībā ar Eiropas Komisiju, Vācijas vēstures 

pieminekļu saglabāšanas fondu (Deutsche 

Stiftung Denkmalschutz) Boehringer Ingelheim 

Pharma GmbH & Co. KG, kā arī ar citu partneru 

un sponsoru atbalstu. 

Tūrisma attīstība 

Trīs svarīgākās teritorijas – Lielā zāle (Aula 

regia), Sālas baznīca (The Saal Church) un 

Heidesheimas vārti (Heidesheim Gate) – katrs no 

objektiem ir dažādu būvniecības stilu un vēstures 

posmu piemērs. Katrā objektā ir izvietoti 

informācijas dēļi, stikla skapji un datori, kuri 

apmeklētājiem sniedz informāciju par attiecīgo 

laikmetu. 

 

 

 

 

  

  

Saistītie projekti 

Aicinām iepazīties ar 
informāciju par 

tematiski saistītiem 
projektiem. Ceram, ka 
informācija būs jums 

noderīga un lūdzam dot 
ziņu arī par citiem 

saistītajiem projektiem. 

 

"European World 
Heritage Vineyards" - 
saglabāt un uzlabot 

kultūrvēsturiskas 
augstvērtīgas 

vīnkopības ainavas.  

http://www.saaresol.ee/
http://www.vidzeme.lv/
http://www.tecnalia.com/
http://www.historic-towns.org/
http://www.vitour.org/


Piedalīšanās sanāksmē deva papildu iespēju 

informēt vietējās un reģionālās ieinteresētās 

puses par projektu „Vēsturiskās vērtības un ar 

tām saistītās ainavas ”(HISTCAPE). 

Uzzini vairāk 

Bursa, Turcija, 2012. gada 6. - 9. Septembris 

Sponsori: Bursa, Vēsturisko pilsētu apvienība, 

Vides un kultūras mantojuma veicināšanas un 

aizsardzības fonds (ÇEKÜL) 

 

Dziļi Kocajalas (KocaYayla) kalnos Bursas 

provincē Turcijā atrodas sens, no ārpasaules 

nošķirts Gelemičas (Gelemiç) ciems.  Jau vairāk 

kā 500 gadus tā iedzīvotāji saglabājuši savu 

dzīvesveidu. Šī vieta uzskatāma par “Turcijas 

kultūras sirdi”, tāpēc jo īpaši saudzējama un 

saglabājama. 

Simpozijā galvenokārt uzmanība tika pievērsta 
vēsturisko ciematu saglabāšanas un 
atjaunošanas piemēriem.  Bursā dalībnieki 
apmeklēja nozīmīgas vēsturiskas vietas un 
aplūkoja nesen realizētus projektus.  Pēc aktīvās 
diskusijās pavadīta laika, simpozija dalībnieki 
varēja noskatīties tradicionālu teātra, mūzikas un 
deju izrādi. 

 

HISTCAPE projektu prezentēja Tecnalia projekta 

partneri, kuri pastāstīja par projekta mērķi, 

metodoloģiju un informēja par konservācijas 

problēmu pārskatu. Uzstāšanās rezultātā notika 

ideju apmaiņa, un tika nodibināti  jauni kontakti 

turpmākai sadarbībai. Piedalīšanās pasākumā 

nodrošināja jaunus labas prakses piemēru 

avotus. 

Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar 

Randu Eppich rand.eppich@tecnalia.com  vai 

Vēsturisko pilsētu un reģionu Eiropas asociāciju.  

Pilnīgs simpozija pārskats atrodams mūsu 

mājaslapā. 

 

Eiropas nozīmes kultūrvēstures piemineklis 

Ingelheimas karaļa pils ir ne tikai svarīgākais 

pilsētas un reģiona piemineklis, bet arī galvenā 

pašvaldības prioritāte.  Sabalansēts un kvalitatīvs 

tūrisms, kurš nepārplūdina teritoriju ar tūristiem, 

bet ievēro pieminekļa specifiku, ir tas, uz ko 

pilsēta tiecas. 

 

Vietējiem apmeklētājiem par Ingelheimas pili 

netiek stāstīts kā par izolētu pieminekli – pils tiek 

raksturota kā karaļa Kārļa Lielā rezidence - 

impērija, kas aptvēra lielāko mūsdienu Eiropas 

daļu.  Iepazīstot šo karaļvalsti, pašreizējās 

robežas izzūd, un ikviens saprot, ka Eiropa tika 

apvienota jau vairāk kā pirms tūkstoš gadiem.  

Lasīt tālāk: 

Fotogrāfijas: 

Ingelheimas karaļa pils/Montage:Maßwerke GbR 

Ingelheimas karaļa pils / Foto: M. Schlotterbeck 

IESAISTIES 
 
Lielisks veids, kā iesaistīties projektā “Vēsturiskās 

vērtības un ar tām saistītās ainavas ”(HISTCAPE) 

projektā, ir piedalīties kādā no mūsu 

pasākumiem.  Virkne atklāto konferenču 

norisināsies katrā partnervalstu reģionā, nākamo 

atklāto konferenci rīkos mūsu grieķu partneri 

novembrī Nimfeo, Grieķijā. 

 

2012. gada 7. novembrī 

Atklātā konference  - "Rietumu Maķedonijas 

 

“Climate Change, 
Cultural Heritage & 

Energy Efficient 
Monuments” 

Projekta mērķis ir 

samazināt enerģijas 

patēriņu vēsturiskajās 

ēkās, neiznīcinot to 

kultūrvēsturisko vērtību 

un identitāti. 

 

http://www.landentwicklung.steiermark.at/cms/beitrag/11741614/75226448
mailto:rand.eppich@tecnalia.com
http://www.co2olbricks.eu/


Vairāk informācijas par CEKUL fondu šeit 

  
Atklātā konference: 

Kozanes senās savrupmājas 

2012. gada 9. septembris 

Kozane, Grieķija 

Projekta “Vēsturiskās vērtības un ar tām saistītās 

ainavas” ( HISTCAPE) partneru komanda no 

Grieķijas piedalījās atklātajā konferencē par 

pilsētas senajām savrupmājām Kozanē ( Kozani),  

Rietumu Maķedonijas galvaspilsētā . 

Moutsopoulos (ietekmīgākais seno savrupnamu 

speciālists Rietumu Maķedonijā) iepazīstināja ar 

šo savrupmāju arhitektonisko vērtību. 

Žurnāla Eleimiaka redaktors Iliadelis kungs runāja 

par Kountouras Argyris fotogrāfijām, kuru autors 

bija tālredzīgs un fotogrāfijās iemūžināja senās 

savrupmājas pirms to izdemolēšanas. Šīs 

fotogrāfijas tagad aplūkojamas Kozanē. 

 

kultūras mantojums" 

Nimfeo, Florina, Grieķija 

Konferencē galvenā uzmanība tiks veltīta Nimfeo 

identificētiem labās prakses piemēriem.  Nimfeo 

(Νυμφαίο) ir viens no skaistākajiem Grieķijas 

apgabaliem.  Rūpīgi realizējot dažādas 

kultūrvēstures mantojuma aizsardzības 

programmas un pateicoties lieliskajai atrašanās 

vietai, reģionam izdevies saglabāt savu unikālo 

raksturu. 

Pilnu programmu iespējams lejupielādēt šeit. 

Paredzētas trīs galvenās starptautiskās 

konferences – pirmo rīkos mūsu projekta partneri 

no Lietuvas 2013. gada martā. 

Papildu informāciju par projekta “ Vēsturiskās 

vērtības un ar tām saistītas ainavas” (HISTCAPE) 

norisēm, lūdzu, meklējiet mūsu mājaslapā! 

 

  

 

 
2012. gada 4. -5. oktobris 

Ikgadējā konference “ Ilgtspējīga, integrējoša un saprātīga vēsturisko pilsētu izaugsme” 

Dubrovnikos, Horvātijā 

Šo nozīmīgo starptautisko konferenci Vēsturisko 

pilsētu un reģionu Eiropas asociācija rīkoja 

sadarbībā ar Dubrovniku pilsētu, Horvātijas 

vēsturisko pilsētu asociāciju, Turcijas vēsturisko 

pilsētu apvienību un Eiropas Padomi. 

Konferencē dalībnieki meklēja risinājumus, kā 

vēsturiskajām pilsētām praktiski sasniegt “Eiropas 

2020” stratēģijas trīs galvenās prioritātes. 

HISTCAPE Eiropas asociācijas konferencē 

prezentēja Vēsturisko pilsētu un reģionu 

ģenerālsekretārs Braiens Smits (Brian Smith). 

Konferences dalībnieki saņēma vairāk nekā 150 brošūras. 

 

 

http://www.cekulvakfi.org.tr/we-exist-through-nature-and-culture


 

 


