
 

Virsraksti 

Pavasaris/vasara 2013 

2013. gads ir sācies! 

 Pavasara/ vasaras ziņu lapa vēsta par vairākiem Histcape projekta partneru labās prakses piemēriem. Projekta 
komanda cer, ka Jums būs laiks ar tiem iepazīties arī detalizētāk.  
 
Projekta partneris, Reinzemes - Pfalcas kultūras mantojuma galvenā direkcija, jūnija sākumā Koblenzā, Vācijā, organizēja pirmo 
starptautisko konferenci, kurā diskutēja, kā Eiropas kultūras mantojuma integrētās attīstības stratēģijas ietekmē lauku reģionu attīstību. 
Tāpat 2013. gadā ir plānotas vairākas reģionālās konferences Spānijā un Itālijā. Ceram Tevi, lasītāj, sastapt kādā no pasākumiem, kurā 
varēsi uzzināt par projektā „Histcape” paveikto un citiem kultūrvēstures vērtību un objektu aizsardzības un apsaimniekošanas projektiem. 
  
 
Redaktors Braiens Smits (Bryan Smith)  

 

Iesaisties – starptautiska konference, diskusijas un pieredzes apmaiņa  

2013. gada 4. jūnijā Koblenzā, Vācijā, notika projekta “Histcape” pirmā starptautiskā konference “Kultūrvēstures mantojums 
Vācijas sirdī”.  
 

 

Veicot arheoloģiskos izrakumus, pētnieki atklāja, ka prūsiešu cietoksnis Ehrenbreitstein tika celts pirms 3000 gadiem kā apmetnes vieta. 

Par konferences vietu izvēlēta Koblenza, jo tā nereti tiek dēvēta par vārtiem uz UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā esošo 
Augšreinas un Vidusreinas ieleju. Konferences vieta ir unikāls labās prakses piemērs pieminekļu aizsardzības jomā.  
 
Konferences galvenais temats ir - kā Eiropas kultūras mantojuma integrētās attīstības stratēģijas ietekmē lauku reģionu attīstību. 
Pasākumā uzstājās vairāki zināmi kultūrvēstures mantojuma aizsardzības profesionāļi: 

 profesors Maksis Dudlers (Max Dudler, Swiss Architect)  

 profesors Pauls Zalevskis (Paul Zalewski, European University, Viadrina)  

 Patrīcija Alberte (Patricia Alberth, UNESCO, Parīze)  

 Džekves Akerbūms (Jacques Ackerboom, Monument Watch)  

Projektu atbalsta un 
līdzfinansē 

 

 

HISTCAPE partneri 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

  

 

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/


 Dr. Suzanna Brauna (Susanne Braun, German Foundation for Monument Protection)  

 Volfgangs Karls Gohners (Wolfgang Karl Göhner, European Legal Forum)  

 Kristofs Kraus (Christoph Kraus, Ministry Education, Science, Further Education and Culture)  

 Tomas Mecs (Thomas Metz, General direction for the cultural heritage of Rhineland-Palatinate (GDKE))  

 Ingeborga Hofštāde (Ingeborg Hoffstadt,GDKE, Leader of Interreg IVC project HISTCAPE) 

 
 
Skatu laukums nesen izveidotajā cietokšņa parkā. Tas ir veidots no vietējos mežos iegūtiem kokmateriāliem. Mežniecības, zemkopības, pārtikas un vides 
ministrijas projekts, Reinzeme – Pfalca. Foto: Reinzemes - Pfalcas kultūras mantojuma galvenā direkcija.  

Lai uzzinātu vairāk...   

Histcape ceturtā reģionālā konference – 19. martā Alītas pašvaldībā, 
Lietuvā  

 
Pirms starptautiskās konferences Vācijā, marta nogalē, Alītas pašvaldībā, Lietuvā, notika ceturtā reģionālā konference. Gleznainais Alītas 
apvidus piesaista tūristus ar vēsturiskām ainavām, kuras veido cietokšņu drupas un pilskalni. Iecienīts tūristu galamērķis ir Punia 
cietoksnis, kurš atrodas Nemunas un Puneles upju sateces vietā. Alītas pašvaldības pārstāvji izsaka pateicību konferences dalībniekiem 
par piedalīšanos un aktīvajām diskusijām kultūrvēstures mantojuma aizsardzības jomā. 
 

  

Seko līdzi Histcape jaunumiem projekta mājaslapā.  

       

Projekta komanda augstu vērtē interesentu iesaistīšanos Histcape aktivitātēs. Ja jums nav iespējas piedalīties kādā no projekta 
pasākumiem, aicinām apmeklēt projekta mājaslapu un sociālo mediju profilus Facebook un LinkedIn.  

 

Jaunumi no projekta vadītājas 
 
Projekts tuvojas posmam, kad partneri gatavojas izmēģinājuma aktivitātēm sešos partneru reģionos.  
 
Šīs aktivitātes būs balstītas uz labās prakses piemēriem, kuri tika identificēti 2012. gadā. Izvēlētie piemēri, 
veiksmīgai kultūrvēstures mantojuma un tam piederošo ainavu saglabāšanai, tiks ieviesti citos projekta 
partneru reģionos. Pēc tam notiks procesa rezultātu analīze un izvērtēšana. 
  
Vairāki labās prakses piemēri risina tieši konkrētā reģiona problēmas kultūrvēstures mantojuma saglabāšanas 
jomā, tāpēc viens no projekta izaicinājumiem ir saprast, kā labās prakses piemēru adaptēt cita partnera 
reģionā.  
 
Labās prakses piemēru izvērtējums un to ieviešanas plāns ir nozīmīgi soļi, lai garantētu veiksmīgu labās 
prakses piemēra ieviešanu citā reģionā. Lai to nodrošinātu, diskusijās un semināros piedalīsies vietējā un 
reģionālā līmeņa iesaistītās puses. Sniegtie ieteikumi un komentāri palīdzēs labāk izveidot rekomendācijas 
kultūrvēsturisko objektu un ainavu aizsardzībai un apsaimniekošanai, kuras saņems arī Eiropas līmeņa 
amatpersonas. 

  
Aleksandra Kulmere (Alexandra Kulmer) 

 

 
 
 
 

  

 

 

 

  

 

  

 

Saistītie projekti 

 

CULTEMA SEE projekts 

kultūrvēsturiskās 

vērtības saskata kā 

ekonomiskās izaugsmes 

faktoru.   

Projekta laikā noteiks un 

plašākai publikai 

prezentēs iespējas 

ieguldījumiem 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma jomā, kā arī 

sniegs informācijas 

pakalpojumus, sevišķi 

izmantojot interneta 

platformu un pastāvīgo 

CULTEMA laboratoriju 

tīklu.  

 

http://www.histcape.eu/pdfs/International%20Conference%20-%20full.pdf
http://www.histcape.eu/
http://www.facebook.com/pages/HISTorical-assets-and-their-related-landsCAPE/115362831958322
http://www.linkedin.com/groups?gid=4587277&trk=hb_side_g
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/
http://www.enclose.eu/


 
Uzzini par Histcape 
 “Nākotne pagātnei”  

Lai sabiedrībā aktualizētu jautājumu par kultūrvēstures mantojuma aizsardzību Vācijā, Histcape projekta partneris, Reinzemes - Pfalcas 
kultūras mantojuma galvenā direkcija, sadarbojas ar Vācijas pieminekļu aizsardzības fondu (German Foundation for Monument 
Protection).  
 
Galvenās sadarbības aktivitātes ir, izmantojot skolas mācību programmu, iepazīstināt jauniešus ar kultūrvēstures mantojuma tematiku. Ar 
pasaulē zināmās programmas “Kultūrvēstures mantojums jaunatnes rokās” (Cultural Heritage in Young Hands) palīdzību skolēni mācību 
gada laikā apmeklē savas izglītības iestādes apkārtnē esošās vēsturiskās ēkas un objektus. Galvenais programmas mērķis ir parādīt 
skolēniem, ka kultūrvēstures mantojuma objekti ir nozīmīga kultūras vērtību krātuve. 
 
Papildus ekskursijām, pedagogi mudina skolēnus veidot saikni starp kultūrvēsturi un mākslu, bioloģiju, ķīmiju, ģeogrāfiju un vēsturi. 
Audzēkņiem ir iespēja vērot un gūt praktisku pieredzi no restauratoriem, amatniekiem un dārzniekiem.  

     

Dr. Suzanna Brauna, programmas “Kultūrvēstures mantojums jaunatnes rokās” vadītāja (no kreisās) un Ingeborga Hofštāde, Reinzemes - Falcas kultūras 
mantojuma galvenā direkcijas pārstāve (no labās), pasākumā “Denkmal trifft Schule – Schule trifft Denkmal” (12/2012), Berlīne.  

Projekta laikā iegūtā informācija tiks apkopota un attēlota bukletos, skolas avīzēs, skrejlapās, audio gidos, mājaslapās un filmās. Visi 
projekta materiāli atrodami www.denkmal-aktiv.de. 
  
Vairāk par projektu "Nākotne pagātnei” lasiet šeit.    

 
Labās prakses piemēri 

                     

Sāremā salas pašvaldību asociācijas labās prakses piemērs - Nordic Geo 
Guide School  

 

         

Projekta mērķis ir stiprināt izglītības un privāto uzņēmumu kapacitāti lauku reģionos, īstenojot vienotu pārrobežu izglītības mācību 
programmu trijos ģeoparkos - Sāremā salā Igaunijā, Magmā Norvēģijā un Katlā Īrijā.    
 
Projekta aktivitātes veicina lauku reģionu iedzīvotāju zināšu līmeņa paaugstināšanos un veido vietējās kultūrvēstures un ģeoloģiskā 
mantojuma atpazīstamību.  
 
Mācības ir organizētas tā, lai tās visos trijos ģeoparkos notiktu līdz 2013. gada pavasarim. Mācību programma sastāv no četriem 
posmiem, kur galvenās tēmas ir ģeoloģija, flora un fauna, ģeogrāfija, ilgtspējīgs tūrisms, kultūrvēstures mantojuma aizsardzība, tēla 
radīšana, apmeklētāju piesaistīšana, starpkultūru komunikācija, mīti, nostāsti un līdzīgi temati.   
 
Mācību programmas mērķis ir piedāvāt iespēju vietējiem iedzīvotājiem uzlabot zināšanas un prasmes jautājumos, kas attiecas uz lauku 
ainavu un lauku reģionu aizsardzību. 
  
Mācību projektu finansē Nordlpus programma. Vairāk par projekta aktivitātēm var uzzināt Facebook  lapā. 
  

 

 

 

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. 
 

http://www.denkmal-aktiv.de/
http://www.histcape.eu/pdfs/A%20future%20for%20the%20past%20full%20article-1.pdf
http://www.nordplusonline.org/eng
http://www.facebook.com/pages/Nordic-Geo-Guide-School/122641214487325?ref=digest_email
http://www.culture-routes.lu/php/fo_index.php?lng=en&dest=bd_ar_det&id=00000473&PHPSESSID=6d068f5ff2d2cb1aa9a09905965b0bd8


Atjaunotā pilsēta – Unkela (Vācija) 

Kā lielākajam vairumam mazo 
Eiropas pilsētu, Unkelai, kura 
atrodas Reinas ielejā, ir 
nepieciešamas strukturālas 
pārmaiņas. Lai spētu 
konkurēt globālajā tirgū, 
pilsētas pārvalde meklē 
jaunas iespējas – kā piesaistīt 
un saglabāt investīcijas, lai 
uzlabotu iedzīvotāju 
labklājību. Pilsēta vēlas 
saglabāt tās pievilcīgo tēlu 
iedzīvotāju acīs, aizsargājot 
unikālo (Foto: Undo Šauers (Udo 

Scheuer, Unkel))                                                                                                                                                     

kultūrvēstures mantojumu.  

2011. gadā Unkelas pilsētas pārvalde, sadarbībā ar pilsētas iedzīvotājiem, uzsāka kopīgu iniciatīvu, lai atjaunotu Unkelas vecpilsētu. 
Vecpilsētas atjaunošanas projekts ir viens no Eiropā zināmākajiem piemēriem, kā neliela pilsēta, izmantojot radošas uzņēmējdarbības 
metodes, mēģina atjaunot daļēji pamesto pilsētas centru. 
  
Lai panāktu rezultātu tika izveidota stratēģija, kā iesaistīt un atbalstīt esošos un jaunos vēsturisko ēku īpašniekus, lai ilgtspējīgi saglabātu 
un apsaimniekotu īpašumus. Tāpat tika rasti risinājumi, lai identificētu un atrastu piemērotus investorus vēsturiskā centra atjaunošanai un 
Unkelas attīstībai.                       

 

Ar raksta pilno versiju var iepazīties šeit. 

Lai uzzinātu vairāk: www.kulturstadt-am-rhein.unkel.de; http://www.facebook.com/kulturstadt.unkel. 

 

Kultūrvēstures mantojuma ieguldījums pilsētvides atjaunošanā  

Projekta partneris no Grieķijas, Rietumu Maķedonijas reģions, ir veicis pētījumu „Kultūrvēstures mantojuma ieguldījums pilsētvides 
atjaunošanā”, kurā apraksta Bilbao (Spānija) un Šefīldas (Lielbritānija) piemērus par to, kā ekonomiskā lejupslīde ietekmēja lielās 
industriālās pilsētas, palielinot bezdarba līmeni, mainot sociālo un politisko situāciju un palielinot vides degradāciju. 
 

Abas pilsētas ir piedzīvojušas 
veiksmīgu kultūras vērtību 
atdzimšanu, izmantojot efektīvas 
pilsētvides atjaunošanas atbalsta 
programmas, kuru galvenās 
aktivitātes bija vietēja un nacionāla 
līmeņa kultūras pasākumu 
organizēšana, arhitektūras projektu 
finansēšana un jaunu kultūras 
objektu radīšana. 

  
Vairāk informācijas šeit. 

 
“Ziemeļu mantojums” – Porto, Portugāle  

2012. gada decembrī Histcape partneris, Ziemeļu reģiona kultūras direkcija, atklāja jaunu kultūrvēstures mantojuma objektu – „Ziemeļu 
mantojums”. Objekts atrodas Serra do Pilar klosterī. Pirmo reizi vēsturē klosteris ir klasificēts kā sabiedrībai atvērts UNESCO Pasaules 
mantojuma objekts. 

  

Vairāk informācijas šeit.              Noderīgas saites: www.culturanorte.pt • www.facebook.com/culturanorte. 

http://www.histcape.eu/pdfs/Unkel%20-%20full%20article.pdf
http://www.kulturstadt-am-rhein.unkel.de/
http://www.facebook.com/kulturstadt.unkel
http://www.histcape.eu/pdfs/Contribution%20of%20cultural%20policy%20in%20urban%20regeneration_fin.pdf
http://www.histcape.eu/pdfs/North%20Heritage%20full%20article.pdf
http://www.culturanorte.pt/
http://www.facebook.com/culturanorte


 

Ieskaties kalendārā! 
 
2013. gada 18. – 20. novembris, Milāna, Itālija.  
Starptautiska konference “Built Heritage 2013 - Monitoring Conservation Management” 
 
Konference būs daļa no universitātes “Politecnico di Milano” kultūrvēstures mantojuma aizsardzības un veicināšanas fonda 150 gadu 
jubilejas svinībām. Pasākums vienkopus pulcēs pētniekus, jomas profesionāļus un politiķus, lai atzīmētu un diskutētu par aktuālākajiem 
arheoloģijas, arhitektūras un pilsētvides vērtību saglabāšanas jautājumiem.   
  
Papildu informācija par konferences norisi, tematiku un nepieciešamajiem dokumentiem šeit. 
  
HISTCAPE konferences 2013. gadā 
 
Marke reģions, Itālija • 2013. gada 9. septembris; 
  
Kastīlijas un Leones reģions, Spānija • 2013. gada 28. oktobris. 
 
Papildu informāciju par projekta konferencēm atrodama HISTCAPE mājaslapā. 
 

 

 

 

http://www.bh2013.polimi.it/
http://www.bh2013.polimi.it/
http://www.histcape.eu/

