
 

Virsraksti 

Ziema 2013 

2012. gadā projekts ir ieguvis atpazīstamību ar atvērto konferenču un sociālo mediju palīdzību. HISTCAPE projekts 

tagad ir atrodams arī Facebook un LinkedIn. Vairāk par sociālajiem medijiem un iesaistīšanos var izlasīt rakstā “Labās 

pieredzes meklējumos”. Īpaši vēlos izcelt nākamo atvērto konferenci, par kuru papildu informāciju var atrast zemāk. 

Redaktors Braiens Smits (Brian Smith) 

HISTCAPE ceturtā atvērtā konference 

2013. gada 19. marts – Alitus reģions (Alytus), Lietuva 

Alitus reģions atrodas gleznainajā Lietuvas dienvidu daļā, Alitus rajona ziemeļos. Cilvēkus, kurus interesē 

kultūrvēsturiskais mantojums, piesaista piļu nocietinājumi, sevišķi Pūnija cietoksnis (Margiris), kas atrodas Nemūnas un 

Pūneles upju satekas vietā. Atvērtās konferences laikā tiks apspriestas dažādas tēmas, kas saistītas ar vēsturisko 

mantojumu un dabas ainavu aizsardzību, kā arī projekti, piemēram, jaunais svētceļnieku maršruts “Svētceļnieku ceļš 

Polija-Lietuva”, kas apvieno Polijas un Lietuvas baznīcas. 

Ja, Jūs meklējat apmešanās vietu un vēlaties vairāk iepazīt reģiona kultūrvēsturisko mantojumu, iespējams apmesties 

lauku saimniecībās, kuras atbilst mūsdienu viesnīcu standartiem.   

Vairāk par HISTCAPE konferenci iespējams atrast projekta mājaslapā. 

 

Grieķijas partneri stāsta par konferenci Nimfeo 

Nesen notikušajā atvērtajā konferencē Nimfeo, Florinā Grieķijas zinātnieki iepazīstināja ar viņu skatījumu par 

tradicionālo arhitektūru, ilgtspējīgu mantojuma pārvaldību un nākotnes attīstību, kā arī ar galvenajiem izaicinājumiem, ar 

kuriem sastopas Rietumu Maķedonijas reģions. 

Reģiona pārstāvji runāja par kultūrvēsturiskā mantojuma politiku reģionā, kā arī analizēja Nimfeo vēsturisko apmetņu 

ilgtspējīgas ekonomikas attīstību, lūkojoties uz to no kultūras atdzimšanas aspekta. 

Konferences laikā tika noteikti vairāki pamatjautājumi: 

- Rietumu Maķedonijas reģiona kultūras mantojuma menedžments – utopija vai realitāte? 

- Kādas varētu būt reģiona prioritātes, un kā tās varētu tikt klasificētas? 

- Kādas prakses kultūrvēsturiskā mantojuma jomā pašlaik ir Eiropā, un kāds potenciāls ir Rietumu Maķedonijas 

pieteikumam? 

 

Uz šiem jautājumiem konferencē atbildēja Kostas Karamarkos un Dimitris Milonas (Dimitris Mylonas). Atbildes varat 

atrast šeit. 

Projektu atbalsta un 
līdzfinansē 
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http://www.arsa.lt/piligrimu-kelias/
http://www.histcape.eu/html/newsletters.html
http://www.histcape.eu/pdfs/KK-DM_Focusing%202020.pdf
http://www.landentwicklung.steiermark.at/
http://www.jcyl.es/
http://www.culturanorte.pt/
http://www.regione.marche.it/
http://www.pdm.gov.gr/


 
 

 
 
Pilnu ziņojumu par atvērto konferenci lasiet HISTCAPE mājaslapā. 
 

Ziņas no projekta vadītājas  

Viena gada laikā HISTCAPE komanda projektā ir sasniegusi taustāmus rezultātus – par mums varēja uzzināt ar 

mājaslapas un atvērto konferenču palīdzību. Partneri ir identificējuši vairākus labās prakses piemērus kultūrvēstures 

mantojuma aizsardzības un novērtēšanas jomā. 

 

Projekta gaitā veiksmīgie piemēri ir pārrunāti ar projekta partneriem divās starptautiskās darba grupās Latvijā un 

Grieķijā. Tāpat ir notikušas trīs mācību vizītes, kurās partneri ir uzzinājuši par veiksmīgiem kultūrvēstures mantojuma 

aizsardzības modeļiem, kuri nākotnē tiks attīstīti projekta ietvaros. Balstoties uz veiksmīgiem piemēriem, projekta 

partneri savos reģionos īstenos izmēģinājuma aktivitātes, kuras ieviesīs līdz projekta noslēgumam. 

 

Atzīmē datumu savā kalendārā! 
 
HISTCAPE pirmā “Galvenā starptautiskā konference” 

Reinzeme-Pfalca, Vācija 2013. gada 4. jūnijā 

HISTCAPE atvērtās konferences 2013. gadā 

Maršē reģions (Marche), Itālija 2013. gada 9. septembrī   

Kastīlijas un Leones reģions (Castilla & Leon), Spānija 2013. gada 28. oktobrī 

Papildu informācija par visām mūsu konferencēm atrodama HISTCAPE  mājaslapā. 

Ar projektu saistītās konferences 

Lisabona, Portugāle 2013. gada 24. - 25. janvārī  

Tūrisms dienvidos. Dabas ainavas, identitāte un attīstība 

Konferencē tiks apskatītas jaunās pētniecības idejas par tūrisma ietekmi dienvidu reģionos, galvenokārt balstoties uz 

ainavu veidošanos un mainīšanos tūrisma ietekmē. Tāpat klātesošie spriedīs par vietējās identitātes veidošanās 

problēmām un kultūras pārmaiņām, kā arī par tūrisma ilgtspējīgu attīstību.  

 

Kosa, Grieķija 2013. gada 27.- 29.maijā 

Starptautiska konference "Ilgtspējīga attīstība un plānošana"   

 

Sestā starptautiskā konference par ilgtspējīgu attīstību un plānošanu turpina konferenču sēriju, kas aizsākās 2003. 

gadā. Konferences “Ilgtspējīga attīstība un plānošana 2013” mērķis ir vienkopus pulcēt zinātniekus un citas 

ieinteresētās puses no visas pasaules, lai apspriestu jaunākos zinātniskos sasniegumus šajā jomā. Tāpat konferences 

uzdevums ir meklēt un akcentēt vadības stratēģiju un novērtēšanas instrumentu attīstību politikas veidotājiem un 

lēmumu pieņēmējiem. 

Konference, kuru rīko Veseksas Tehnoloģiju institūts Lielbritānijā, risinās jautājumus, kas saistīti ar reģionālo attīstību. 

 

Iesaisties - atvērtās diskusijas un pieredzes apmaiņa 

Mēs aicinām izteikties par visiem projekta aspektiem un to attīstību. Lai iesaistītos diskusijās, Jūs varat apmeklēt 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

Saistītie projekti 

 

CULTEMA SEE projekts 

kultūrvēsturiskās 

vērtības saskata kā 

ekonomiskās izaugsmes 

faktoru.   

Projekta laikā noteiks un 

plašākai publikai 

prezentēts iespējas 

ieguldījumiem 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma jomā, kā arī 

sniegs informācijas 

pakalpojumus, sevišķi 

izmantojot interneta 

platformu un pastāvīgo 

CULTEMA laboratoriju 

tīklu.  

http://www.histcape.eu/
http://www.histcape.eu/index.html
http://www.wessex.ac.uk/
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/
http://www.cultema.eu/


projekta Facebook vai LinkedIn lapu. Mēs gaidām Jūsu atsauksmes.  

 

 

Labā prakse 

Karaļa pils (Kaiserpfalz) … stāsts turpinās  

Iepazīsties ar iepriekšējā ziņu lapā publicēto rakstu par Kārļa pili, kura atrodas Ingelheimā, Reinas ielejā.  

Divi pazīstami vietējie iedzīvotāji ir snieguši intervijas par kultūrvēstures mantojuma nozīmi reģionā. Raksti lasāmi šeit 

un šeit. 

 
 
 

Meklējot labās prakses piemērus - aiz HISTCAPE robežām 

HISTCAPE projekta ietvaros tā partneri no vairākiem Eiropas reģioniem iepazīstināja un diskutēja par labajās prakses 

piemēriem finansiālajā attīstībā, tūrismā, labā pārvaldībā, sabiedrības iesaistīšanā un tehnoloģiju izmantošanā. 

Tagad mēs vēlamies palūkoties ārpus projekta robežām un sadarboties ar ekspertiem visā pasaulē.  

Tāpēc esam publicējuši atvērtu diskusiju ICOMOS (Starptautiskā pieminekļu un vietu padome (International Council on 

Monuments and Sites)) un  LinkedIn forumā. Diskusijai līdzi var sekot šajā saitē.  

Publikācija ir veicinājusi aktīvu diskusiju, un mēs sazināmies ar reģioniem, kas ir saskārušies ar līdzīgām problēmām. 

Daži no atklājumiem labās prakses piemēros ietver: 

•       Brīvprātīgo iesaistīšanu kopienā; 

•       Saskaroties ar straujo industriālo paplašināšanos, dialogu ar valdību; 

•       dabas aizsardzības integrāciju ar vēstures resursiem. 

Mūsu diskusijai ir arī papildus ieguvums. Par HISTCAPE ir informēta profesionāla auditorija, tādējādi projektā 

ieinteresēto grupa paplašinās.  

Kā turpinājums mūsu pirmajai veiksmīgajai diskusijai, otrā drīz tiks publicēta APTI (Association of Preservation 

Technology International) LinkedIn forumā. Šī būs iespēja uzrunāt kultūrvēsturiskā mantojuma konservācijas 

profesionāļus. 

Lai arī turpmāk Jūs būtu informēti par mūsu turpmākajām diskusijām, pievienojaties HISTCAPE LinkedIn forumam, vai 

arī apmeklējiet projekta mājaslapu.  

 

HISTCAPE popularizēšana 

Iespēja informēt jauniešus par kultūras nozīmi 

2012. gada septembrī Alitus (Alytus) novada personāls iepazīstināja vairāk nekā 200 skolēnus ar HISTCAPE projektu.

  

Skolēni bija no Daugai, Simnas, Butimonis (Butimonys), Kroklaukis, Miroslavas un Pivašūnas pilsētām. Skolēni 

iepazinās ar visapmeklētākajām kultūrvēsturiskā mantojuma vietām reģionā, piemēram, piļu nocietinājumiem, pilsētu 

laukumiem un baznīcu torņiem.  Lasīt vairāk. 

 

ENCLOSE – IEE 

(Inteliģentās Enerģijas 

Eiropa) projekta ietvaros 

tiek apskatītas tās vidējā 

lieluma pilsētas, kuras 

izmanto energoefektīvus 

transporta un loģistikas 

risinājumus.  Projekts 

rosinās mērķtiecīgu 

darbību, lai palielinātu 

energoefektivitāti kravu 

pārvadāšanai 

vēsturiskajās pilsētās. 

CERTESS 

Eiropas kultūras maršruti 

– dalīšanās ar pieredzi 

un risinājumiem. 

CERTESS projekta 
mērķis ir radīt kopēju 
politikas un attīstības 
instrumentu 
metodoloģisko bāzi. 
 

https://www.facebook.com/pages/HISTorical-assets-and-their-related-landsCAPE/115362831958322
http://www.linkedin.com/groups?gid=4587277&trk=hb_side_g
https://www.facebook.com/pages/HISTorical-assets-and-their-related-landsCAPE/115362831958322
https://www.facebook.com/pages/HISTorical-assets-and-their-related-landsCAPE/115362831958322
http://www.histcape.eu/pdfs/ingelheim/ingelheim_interviews_intro.pdf
http://www.histcape.eu/pdfs/ingelheim/ingelheim_interviews_intro.pdf
http://www.linkedin.com/groups/Searching-unique-good-conservation-practices-1623567.S.190409157?qid=73f25ea2-1145-4a5e-b539-e4d1b1cecf4f&trk=group_most_recent_rich-0-b-ttl&goback=.gmr_1623567
http://www.linkedin.com/groups?gid=4587277&trk=hb_side_g
http://www.histcape.eu/
http://www.histcape.eu/email_dec_2012/schoolsfull.pdf
http://www.enclose.eu/
http://www.culture-routes.lu/php/fo_index.php?lng=en&dest=bd_ar_det&id=00000473&PHPSESSID=6d068f5ff2d2cb1aa9a09905965b0bd8


 
 

Lai saņemtu vairāk informācijas, sazinieties: Vaiteni Skendeli (Vytenis Skendelis), vecākais speciālists 

E-pasts:  v.skendelis@arsa.lt , T.: +370 315 55540, mājaslapa: www.arsa.lt 

 

HISTCAPE un Ģeoparks 

“Dabas un kultūras vērtību sasaiste vietējās ekonomikas attīstīšanas veicināšanai” Saremā Pašvaldību 

Asociācija 2012. gada 17. Augusts  Kāli (Kaali) apmeklētāju centrs, Sāre apgabals, Igaunija. 

Vietējā seminārā pašvaldību līderi, ieinteresētās personas, pētnieki un vietējie gidi tika iepazīstināti ar HISTCAPE 

projektu. Seminārs bija par vides tūrismu un salas ģeoparka (Islands’ Silurian Geopark) attīstību.  

Anto Raukas – Labi zināma personība Igaunijas ģeologu aprindās, uzsvēra, ka Sāres apgabala tūrisma attīstībai ir 
jākoncentrējas uz Ģeoparku, kā uz labu piemēru ģeoparka maršrutu pieejamībai.  
 
Helle Perens – Ģeoloģijas centra zinātnieks, diskutēja par vietējās vērtības – marmora nozīmību vietējās identitātes 
veidošanā.  
 
Viktorija Bubukina – „Silūru ģeoparka” projektu vadītāja stāstīja par ģeoparka labās prakses piemēriem taku 
iezīmēšanā un veidošanā. 
 
Lī Muru – Kuresāres koledžas pārstāve, noslēdzot semināru, lūkojās nākotnē – apmeklētāju iecienītās vietas tiks 
attīstītas, izmantojot ģeoparka dabas resursus.   
 

Kopumā seminārs ir labs instruments, lai parādītu Sāres apgabala brīnišķīgo mantojumu un vērtības. 
 

mailto:v.skendelis@arsa.lt
http://www.arsa.lt/


 

 


