
 

 

  
“Kas dara pievilcīgus un atšķirīgus etnogrāfiskos novadus” 

Informatīvais seminārs un Kultūras zīmes pasniegšana 

2019. gada 9. decembris 

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga 
 
Pēc īsa ieskata gada kopējos notikumos lauku tūrismā, diskutējot par tendencēm un vajadzībām, šogad runāsim par to, cik 
svarīgi ir etnogrāfiskiem novadiem iegūt vai uzturēt savu identitāti – atšķirīgu un iekļaujošu Latvijas kultūras ainā un kāpēc 
tas ir svarīgi tūrismā. Runāsim par divu kultūras telpu paveikto un vēl darāmo – sutiem un lībiešiem, šoreiz rādot tos kā 
piemēru citiem – malēniešiem, sēļiem, ventiņiem, latgaļiem.... Kā lībiešu ceļš uz Nacionālo nemateriālā Kultūras mantojuma 
sarakstu, un, tiecoties uz UNESCO atzīšanu, ietekmējis to identitāti un “mājas darbu” sarakstu. Ko mēs visi kopā un katrs 
atsevišķi varam darīt, lai caur kopīgu mērķi, veidotu savu kultūru kā dzīvu un pieejamu, uz nākotni vērstu. Pirmais 
mēģinājums ar “Mājas kafejnīcu dienām” – vai tās dod cerēto pienesumu novadu iedzīvotāju saliedēšanā, tūristu piesaistē, 
rādot patiesi īsto un nenopērkamo ikdienā? 
 
Šī gada “Latviskā mantojuma” pretendenti – tik dažādi un mūsdienīgi, lai ļauj mums lepoties ar mūsu tautas mantojuma 
daudzpusību un pieejamību. Un, lai mājās ceptā kūka ar Latvijas aromātisko ābolu sidru, atgādina par mūsu pašu tradīcijām 
un latvisko garšu svētku reizē. 
 

Pieteikšanās līdz 2. decembrim rakstot uz e-pastu ruta@celotajs.lv vai pa tālr. +371 26433316. 

 
PROGRAMMA 
 

10:20-10:50 Ierašanās un reģistrācija (ieeja muzejā no Jaņa Rozentāla laukuma) 

11:00-12:00 Ekskursija pa muzeju gidu pavadībā (ekskursijas maksa EUR 4.80/pers.)  

12:00-13:00 Pusdienas muzeja restorānā (1. stāvā) 

Konferenču zāle muzeja 1. stāvā 

13:00-14:00 
 

Asnāte Ziemele, LLTA “Lauku ceļotājs” prezidente 
Atskats uz gada notikumiem lauku tūrismā, diskusija par tendencēm un risināmām 
problēmām. 

14:00-14:30 Valts Ernšreits, Gunta Kļava, LU Lib̄iešu institūts 
Lībiešu mantojuma iedzīvināšana kultūrvidē un tūrismā.  

14:30-14:50 Inga Bredovska, Alsungas TIC vadītāja 
Māju kafejnīcu diena Suitu novadā – no gatavošanās līdz ciemiņam. Izaicinājumi un 
secinājumi. 

2./3. stāva vestibils, pie galvenajām kāpnēm 
Pievienojas Latviskā mantojuma zīmes saņēmēju sveicēji. 

15:00-16:00 Kultūras zīmes Latviskais mantojums pasniegšana 
Latviskā mantojuma zīmes pasniegs Latvijas Republikas kultūras ministrs Nauris 
Puntulis un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis (n/a). 
Saviesīgā noslēgumā mājas kūka ar Latvijā ražotu, dzirkstošu ābolu sidru. 

 
Seminārs tiek organizēts un līdzfinansēts Igaunijas-Latvijas Programmas no Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta 
“Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis” ietvaros.  
 
Semināra organizatori: LLTA "Lauku ceļotājs" un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. 
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