
Latvijas Lauku tūrisma asociācija        Latvian Country Tourism Association

L A U K U   C E Ļ O T Ā J S 

Kultūras zīmes „Latviskais mantojums” 
Ekspertu diskusija un pasniegšanas ceremonija 

2014. gada 17. aprīlī, Rīgā, Grīziņkalnā, "Koka Rīgā", Krāsotāju ielā 12
http://www.kokariga.lv/index.php?lang=en

Programma

10.00 – 10.30 Ierašanās un reģistrācija. Kafija / tēja

10.30 – 13.00 Diskusija. Kultūras zīmes „Latviskais mantojums” saņēmēju un pretendentu diskusija ar
zīmes  piešķiršanas  komisijas  ekspertiem  par  latviskā  mantojuma  saglabāšanu  un
daudzināšanu tūrismā.

Ekspertu uzrunas:
Par latvisko pašapziņu - Māra Zālīte, dzejniece un dramaturģe
Par latviskuma zīmēm - Janīna Kursīte, 11. Saeimas deputāte, LU profesore
Par latvisko arhitektūru - Piemēri no Jura Dambja, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas
vadītājs
Par  latvisko  identitāti  un  autentiskumu  -  Valdis  Muktupāvels,  LU  Humanitāro  zinātņu  katedra,
Latvistikas un Baltistikas nodaļa, folkloristikas un etnoloģijas katedra, vadītājs
Par latvisko zīmolvedību - Gatis Mūrnieks , zīmolvedis, Dziesmu un XV Deju svētku radošais direktors
Folklora un folkloras piedāvājums lauku tūrismā –  Autentiskās mūzikas un mākslas centra demo
prezentācija

Diskusija: Diskusijas  sadaļā  eksperti  atbildēs  uz  dalībnieku  jautājumiem.  Diskutēsim  par  latvisko
mantojumu tūrismā. Ko gribam demonstrēt kā savu kultūras mantojumu? - vai ir laika robežas, ģeogrāfija
un ietekmes? Kas ir autentiskais un kas - mūsdienīgs? – vai pastāv risks demonstrēt ko „nepareizi”, ja
tūrists  neprasa  izcelsmi  un  vēsturiskos  avotus?  Kā  balansēt  starp  gaumi,  satura  jēgu  un  garlaicību
tūristam? Kādas saimniekam ir iespējas papildināt savas kultūras mantojuma zināšanas?

13.00 – 13.30  Kafijas pauze ar uzkodām

13.30 – 14.30  Kultūras zīmes „Latviskais mantojums” pasniegšana uzņēmējiem. Uzrunas:
Dace Melbārde, LR Kultūras ministre
Asnāte Ziemele, LLTA „Lauku ceļotājs” prezidente
Armands Slokenbergs, Latvijas tūrisma attīstības valsts aģentūras direktors
Juris Dambis, Valsts Kultūras pieminekļu inspekcijas vadītājs

14.30 – 16.00 Latvisko lauku labumu cienasta galds.

   

Zīmes pasniegšanu atbalsta:
  

         

Kultūras zīmes pasniegšana organizēta projekta „Kultūras mantojuma vērtību un potenciāla veicināšana Latvijas lauku 
tūrismā” ietvaros. Publikācijas saturs atspoguļo autora uzskatus un Vadošā Iestāde nav atbildīga par projektu partneru 
publicēto informāciju.
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