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Paldies sakām: 

 Programmas Interreg IVA Apvienotajam 
Tehniskajam sekretariātam,  

 Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijai,  

 Vidzemes augstskolai,  
 Latvijas Petroglifu centram,  
 vietējām pašvaldībām, muzejiem,  
 seno svētvietu īpašniekiem,  
 Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības 

ministrijai,  
 Kultūras ministrijai,  
 Tūrisma attīstības valsts aģentūrai, 
 Valsts Reģionālās attīstības aģentūrai, 
 vietējo, reģionālo un nacionālo mediju 

pārstāvjiem,  
un visiem atbalstītājiem, līdzgaitniekiem un 
domubiedriem, kuriem mūsu projekts liekas vērtīgs 
un vajadzīgs! 
 
 

Projekta partneri: 

Vadošais partneris: Rīgas Plānošanas 
reģions 
Z.A.Meierovica bulvāris 18, Rīga, LV-1050, Latvija 
rpr@rpr.gov.lv, +371 67226430, www.rpr.gov.lv  
 

Gavleborgas reģiona muzejs  
Lansmuseet Gavleborg, Box 746, 80128, Gavle, Sweden, 
lansmuseetgavleborg@xlm.se, www.lansmuseetgavleborg.se 
 

Biedrība “Hiite maja” 
P.O. Box 136, 51004 Tartu, Estonia 
juhatus@hiis.ee, www.hiis.ee  

 
Kurzemes Plānošanas reģions 
Pulkveža Brieža iela 4-3, Rīga, LV-1010, Latvija 
pasts@kurzemesregions.lv, +371 67331492,  
www.kurzemesregions.lv  
 

Vidzemes Plānošanas reģions 
Cēsu iela 19, Valmiera, LV-4201, Latvija,  
vidzeme@vidzeme.lv, +371 64219021, www.vidzeme.lv  
 

Zemgales Plānošanas reģions 
Katoļu iela 2B, Jelgava, LV-3001, Latvija,  
zpr@zpr.gov.lv, +371 63027549, www.zemgale.lv  

 

 

Nāc un atklāj 
pagātni no 

jauna! 

Ieskatam par „Kulta Identitāti” 
Projekta ieviešanas laiks: 02.12.2010. – 31.08.2013. 

Projektā: 

 apzinātas un dokumentētas aptuveni 600 senās 
dabas svētvietas Latvijā, Igaunijā un Zviedrijā, 

 izstrādāts virtuālais muzejs www.ancientsites.eu, 

 vairāk nekā 37 svētvietas Rīgas reģionā fiksētas 
aerofotouzņēmumos, 

 izstrādātas sešas dažādas tūrisma kartes ar tūrisma 
maršrutu un svētvietu aprakstiem angliski un 
nacionālajās valodās, 

 publicēta grāmata „Zemgales reģiona senās kulta 
vietas”, 

 izstrādāta seno svētvietu attīstības un 
apsaimniekošanas stratēģija, Latvijas partneriem – arī 
individuālās apsaimniekošanas rekomendācijas 
katram objektam,  

 veikti arheoloģiskie izrakumi vairākās svētvietās 
Zviedrijā, 

 izstrādāti vairāk nekā 12 pilotmaršruti, t.sk.,  
- 32 objektos uzstādīti tūrisma informācijas stendi, 
- uzstādītas 75 virziena norādes zīmes uz 

objektiem,  

 izvietoti 70 „slēpņošanas” objekti seno dabas 
svētvietu atpazīšanai Vidzemē un Kurzemē, 

 izveidota foto izstāde un publicēts fotoalbums – 
„Vidzemes senās dabas svētvietas”, 

 uzņemts deviņu TV raidījumu cikls "Fakti, ko Tu nezini 
par Latviju", Rīgas un Vidzemes reģioniem 
sadarbojoties ar telekanālu LNT (ēterā no 
04.10.2013.), kā arī videomateriāls par svētvietām 
Kurzemē, 

 projekts, tā partneri un rezultāti prezentēti tūrisma 
profesionāļiem un gala lietotājiem, 

- organizējot sešas iepazīšanās tūres pa 
izstrādātajiem tūrisma maršrutiem,  

- piedaloties trīs tūrisma izstādēs-gadatirgos. 

 

Konference organizēta INTERREG IV A 

programmas projektā “Kulta Identitāte” 

IIDDEENNTTIITTĀĀTTII  MMEEKKLLĒĒJJOOTT  ––    

SSEENNĀĀSS  DDAABBAASS  SSVVĒĒTTVVIIEETTAASS  

KKUULLTTŪŪRRVVĒĒSSTTUURREESS  UUNN  

TTŪŪRRIISSMMAA  KKOONNTTEEKKSSTTĀĀ  
 

Projekta “Kulta Identitāte” 
noslēguma konference 

 

 
 

Tērvetes Tūrisma informācijas 

centra konferenču zāle 

 

2013.gada 9.augustā 

 

Par konferences norisi atbildīgs 

Zemgales Plānošanas reģions 



 

KONFERENCES 

DARBA KĀRTĪBA 

Konferences moderators: Gatis Pāvils 

Darba valoda: latviešu/angļu 

Tiks nodrošināta sinhronā tulkošana 
 

 
 

 

10:30  Dalībnieku reģistrācija un rīta kafija 

  
11:00  Konferences atklāšana 
 Guntis Libeks, Zemgales Plānošanas reģiona 

attīstības padomes priekšsēdētājs 

 Jānis Miezeris, Projekta vadošā partnera, Rīgas 
Plānošanas reģiona administrācijas vadītājs 

 Programmas Interreg IVA Apvienotā tehniskā 
sekretariāta pārstāvis 

 

KOPĪGĀS IDENTITĀTES IEZĪMES 

11:10  Baltijas un Skandināvijas identitātes faktors 

tūrisma attīstībā 
 Artis Gustovskis, Kurzemes Tūrisma asociācijas 

valdies priekšsēdētājs 

11:40  Pagātnes liecības pārrobežas kontekstā 
 Andris Grīnbergs, Mag.hist., Latvijas Petroglifu 

centra vadītājs, Latvija 

12:10  Tūrisms kā instruments kultūras un dabas 

bagātību saglabāšanai 
 Juris Smaļinskis, Mag.biol., Tūrisma eksperts, 

Latvija 

12:40  Uzkodu pauze 

 

PROJEKTS UN TĀ IETEKME 

13:30 Svētvietas un tūrisms – resurss vai risks 

teritorijas attīstībai? 
 Ave Anniste, projekta koordinatore, biedrība „Hiite 

Maja”, Igaunija 
 Zanda Silaraupa, svētvietas īpašnieka pārstāve, 

Latvija 

14:10 „Kulta Identitātes” ietekme uz seno svētvietu 

dokumentēšanu un apzināšanu 
 Juris Urtāns, Dr.hist., Dr.habil.art., projekta 

eksperts, Latvija 

14:30 Ko mēs esam paveikuši? Projekta „Kulta 

Identitāte” sasniegtie rezultāti 
 Liesma Grīnberga, projekta „Kulta Identitāte” 

vadītāja, Rīgas Plānošanas reģions, Latvija 

15:00  Kopsavilkums un diskusijas 
 

 
 

 

10.augustā 

No 11:00 Amatnieku demonstrējumi 

12:00  Festivāla atklāšana 

  Svētku dalībnieku gājiens 

13:00  „Dievs man deva, Dievs man ņēma” – 

cilvēka dzīves gājumu rituāli 

  Loku un arbaletu šaušanas turnīrs 

14:00  Māla podu apdedzināšana, krāsns 

kurināšanas rituāli 

15:00  Jātnieku paraugdemonstrējumi 

  Folkloras kopu koncerts 

15:30  Baltijas reģiona karavīru turnīrs 

18:00  Kauja „Zemgaļi atvaira sirotājus”, pirms 

kaujas uzvaras lūgšanas rituāls 

  Koncerts, sadancošana „Latviešu 

gadskārtu ieražu dziesmas un dejas” 

19:00  Kritušā vadoņa kremēšana 

20:00  Zemgaļu rituāls par godu uzvarai 

  Grupu „Iļģi” un „Skyforger” koncerts 

 

11.augustā 

No 11:00 Amatnieku demonstrējumi 

11.00  Otrās dienas atklāšana 

12:00  Komandu cīņas par karogu”3x3” 

13:00  Folkloras kopu priekšnesumi 

14:00  Pirts rituāls 

15:00  Cīņa starp pagānu un kristiešu 

bruņiniekiem – „Bugurts” 

  Podnieka krāsns atvēršana 

16:00  Festivāla noslēgums, rituāla ugunskura 

nodzēšana apmetnē 

 

 

 

Apciemo mūsu projekta 

mājas lapu un izzini senās 

dabas svētvietas:  

 
     www.ancientsites.eu 

Aicinām apmeklēt arī  

Seno Tradīciju 
Festivālu 

10.-11.08.2013. 
 

Savu dalību konferencē lūdzam 
reģistrēt elektroniski: 
http://goo.gl/0J1KoE  
 

 

Kontakti:  

 

Kristīne Cimermane 

E-pasts: kristine.cimermane@zpr.gov.lv 

Tālrunis: +371 63027549  

 

Baiba Podāne 

E-pasts: baiba.podane@zpr.gov.lv 

Tālruņi: +371 63025828; +371 27844284 

 

http://goo.gl/0J1KoE

