
 
 

  

Seminārs “Vidzemes senās dabas svētvietas un to potenciāls” 
 
Vieta: Valmieras muzeju izstāžu zāle 
Adrese: Bruņieku iela 3, Valmiera, LV – 4201 
Laiks: 2011. gada 8. decembris 
 
 

Darba kārtība: 
 
14:00 – 14:30  Ierašanās, reģistrācijas, kafija 
 
14:30 – 14:50  Projekts “Senās kulta vietas – Baltijas jūras piekrastes kopīgā  
  identitāte” (“Kulta identitāte”): mērķis, plānotie rezultāti,  
  perspektīvas. 
  Vidzemes plānošanas reģiona projekta “Kulta identitāte” vadītāja Olita 
  Landsmane 

 
14:50 – 15:20 Svētvietas Vidzemē – Vidzemes reģiona objektu vērtējums 
  Vidzemes plānošanas reģiona projekta “Kulta identitāte” eksperte Ilze 
  Grīnfelde 
 
15:20 – 15:50 Projekts “Kulta identitāte”: paveiktais un nākotnē plānotais – seno 
  dabas svētvietu potenciālā izmantošana tūrismā 
  Vidzemes plānošanas reģiona projekta “Kulta identitāte” eksperts  
  Andris Klepers 
 
15.50  Diskusijas 
 



 
 

  

Seminārs “Vidzemes senās dabas svētvietas un to potenciāls” 
 
Ceturtdien, 8. decembrī, Valmieras muzeja izstāžu zālē norisināsies diskusija par 
Vidzemes seno dabas svētvietu potenciālu tūrisma attīstībā. Diskusijā aicināti 
piedalīties novadu tūrisma informācijas centru darbinieki, svētvietu eksperti, kā arī citi 
interesenti. 
 
Pateicoties projekta “Senās kulta vietas – Baltijas jūras piekrastes kopīgā identitāte” 
(“Kulta identitāte”) iniciatīvai, Vidzemē, Rīgā, Zemgalē un Kurzēmē kopā jau izzinātas 
vairāk kā 350 senās dabas svētvietas. Tagad aktīvi norisinās darbs pie tūrisma pilot-
maršrutu izveides, kuros katrā iekļaus vismaz piecas svētvietas reģionā. 
 
Lai noskaidrotu dažādu ekspertu viedokļus par svētvietu tūrisma maršrutu izveidi, 
Vidzemes plānošanas reģions organizē diskusiju par senajām dabas svētvietām un to 
potenciālu reģiona attīstībā un tūrismā. Diskusijā aicināti piedalīties un izteikt savu 
viedokli novadu tūrisma informācijas centru darbinieki, svētvietu eksperti, kā arī citi 
interesenti. 
 
Diskusijas iesākumā Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) projekta vadītāja Olita 
Landsmane iepazīstinās ar “Kulta identitāte” aktivitātēm un gaidāmajiem rezultātiem. 
Turpinājumā VPR eksperte, kā arī Vidzemes Augstskolas docētāja Ilze Grīnfelde 
pastāstīs par apzinātajām svētvietām Vidzemē. Savukārt diskusijas rosināšanai, VPR 
projekta eksperts un Vidzemes Augstskolas bakalaura studiju programmas “Tūristu 
gids” direktors Andris Klepers pastāstīs par seno dabas svētvietu potenciālo 
izmantošanu tūrismā. 
 
Uz diskusiju aicināts ikviens interesents, iepriekš piesakoties Vidzemes plānošanas 
reģiona mājas lapā, sadaļā “Semināri VPR”. 
 

PIETEIKŠANĀS LĪDZ 6. DECEMBRIM PLKST. 14:00 
 

 
Diskusija organizēta ar Eiropas Savienības pārrobežu sadarbības programmas 
INTERREG IV A projekta “Senās kulta vietas – Baltijas jūras piekrastes kopīgā 
identitāte” (“Kulta identitāte”) atbalstu. 
 

 
Informāciju sagatavoja: 
Māra Poikāne 
Sabiedrisko attiecību speciālists 
Vidzemes plānošanas reģions 
Mob.: +371 26454562 
E-pasts: mara.poikane@vidzeme.lv 
www.vidzeme.lv 

mailto:mara.poikane@vidzeme.lv
http://www.vidzeme.lv/


 
 

  

PAR PROJEKTU „Senās Kulta Vietas – Baltijas Jūras Piekrastes 
Kopīgā Identitāte” 

 

Centrālās Baltijas Jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas INTERREG IV A 
2007.-2013.gadam projekts    
  
Projekts CB 35 „Senās Kulta Vietas – Baltijas Jūras Piekrastes Kopīgā 
Identitāte” (Saīsināti - "Cult Identity") 
  
Vadošais partneris: Rīgas plānošanas reģions (Latvija) 
  
Partneri: 
LATVIJA: Zemgales plānošanas reģions 
LATVIJA: Vidzemes plānošanas reģions 
LATVIJA: Kurzemes plānošanas reģions                                     
IGAUNIJA: Nodibinājums “Hiite Maja” 
ZVIEDRIJA: Gävleborgas novada muzejs 
  
Projekta ilgums: 33 mēneši 
  
Projekta ieviešanas laiks: 02.12.2010. - 31.08.2013. 
  
Projekta kopējais budžets: 

Projektu līdzfinansē Centrālās Baltijas Jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma 
INTERREG IV A 2007 – 2013.gadam un tā kopējais budžets ir  1 088 240 EUR, t.sk., 

• Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)  līdzfinansējums: 903 444 EUR 

• Projekta partneru līdzfinansējums: 184 796 EUR 
 

 

Projekta mērķis: 
Projektā ar senajām kulta vietām / svētvietām tiek saprasti pamatā dabas vides 
objekti, kas nav saistīti ar sakrālo arhitektūru. 
Projekta mērķi ir: 
• nodrošināt zināšanu un informācijas pieejamību par senajām svētvietām, veicinot 

vides sakārtošanas aktivitātes, sabiedrības interesi kā par vērtīgiem 
kultūrvēsturiskajiem objektiem, 

• popularizēt senās kulta vietas / svētvietas kā tūrisma galamērķi, veidojot jauna 
veida tūrisma produktu, 

• veicināt vietējās uzņēmējdarbības attīstību, ietverot tūrisma piedāvājumā jaunus 
produktus un nodrošinot to popularizēšanu sabiedrībā. 



 
 

  

Īsi par projekta saturu: 

Senās kulta vietas ir svarīga kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa, taču sabiedrībā ir 
izzudušas zināšanas par seno svētvietu atrašanās vietām, kā arī to nozīmi mūsu senču 
dzīvē. Tā kā lielākā daļa seno svētvietu ir dabas objekti, to apzināšana un ietveršana 
tūrisma produktos dotu stimulu šo objektu un apkārtējās vides sakārtošanai, kā arī 
mūsu kultūrmantojuma saglabāšanā (ticējumi, teikas, nostāsti, interesanti atgadījumi, 
tradīcijas u.c.), lai tie neizzustu vidē un cilvēku apziņā. 
  
Projekta plānotie rezultāti 
• apkopota pieejamā informācija par reģionu objektiem, to atrašanās vietu, stāvokli, 

pieejamību, izmantošanas iespējām tūrismā, apkopota saistītā informācija 
(folklora, nostāsti, materiāli no arheoloģiskajiem pētījumiem, ja tādi ir, 
fotogrāfijas, tuvumā esošie citi tūrisma pakalpojumi utt.), 

• izanalizēti kopējie seno kulta vietu vēsturiskās izveidošanās, izmantošanas un esošā 
stāvokļa aspekti Baltijas jūras reģionā – kopējās vēsturiskās identitātes 
jautājumu izpēte, 

• digitālās kartes izveide ar atlasītajiem objektiem, 
• izstrādāta Kopējā seno kulta vietu attīstības un apsaimniekošanas stratēģija, ņemot 

vērā partneru reģionu specifiku un ietverot iespēju stratēģiju pielietot visā 
Baltijas jūras reģionā, 

• izveidoti un dabā nomarķēti pilot-maršruti projektā iesaistītajos reģionos uz atlasītu 
objektu bāzes, ievērojot to esošo atrašanās vietu, kultūrvēsturisko vērtību un, 
iespējams, dabas objekta nozīmi; 

• Izstrādāts virtuālais muzejs, apkopojot informāciju par projekta ietvaros atlasītajiem 
objektiem; 

• nodrošināta maršrutu atpazīstamība; 
• izveidots / noorganizēts Baltijas jūras reģiona kopējās identitātes festivāls. 
 

 

Papildus informācijai par projekta realizāciju: 
 
 

Par Vidzemi: pie projekta “Cult Identity” koordinatores Vidzemes plānošanas reģionā 
Olitas Landsmanes, e-pasts: olita.landsmane@vidzeme.lv, tālr. 64219021, mob. 
29171020 vai projekta sabiedrisko attiecību speciālisti Vidzemes plānošanas reģionā 
Māras Poikānes, e-pasts: mara.poikane@vidzeme.lv, tālr. 64219021, mob. 26454562 
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