Latvijas Lauku tūrisma asociācija

Latvian Country Tourism Association

LAUKU CEĻOTĀJS
Kultūras zīmes „Latviskais mantojums” komisija
Lai popularizētu un saglabātu kultūras mantojumu Latvijas lauku tūrismā, to aktīvi lietojot un
padarot pieejamu tūristam/viesim, apstiprinu Latvijas Kultūras zīmes „Latviskais mantojums”
(turpmāk – Zīme) novērtējuma komisiju (turpmāk – Komisija) šādā sastāvā:
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Juris Dambis, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, vadītājs
Dace Melbārde, Latvijas nacionālais kultūras centrs, direktore
Signe Pujāte, Latvijas nacionālais kultūras centrs, direktores vietniece
Janīna Kursīte, 11. Saeimas deputāte, Latvijas Universitātes profesore
Māra Mellēna, Etnopsiholoģe, pedagoģe
Dagnija Baltiņa, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, ģenerālsekretāre
Jolanta Treile, LR Kultūras ministrijas, Kultūrpolitikas departaments, direktore
Mārtiņš Kuplais, Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, direktores vietnieks- galvenais krājuma
glabātājs
Valdis Muktupāvels, LU Humanitātro zinātņu katedra, Latvistikas un Baltistikas nodaļa, folkloristikas
un etnoloģijas katedra, vadītājs
Andris Kapusts, Latvijas folkloras biedrības valdes priekšsēdētājs
Māra Zālīte, dzejniece un dramaturģe
Gatis Mūrnieks , zīmolvedis, McCann World Group Riga vadītājs
Sniedze Sproģe, Latvijas Pašvaldību savienība
Armands Slokenbergs, Tūrisma attīstības valsts aģentūras direktors
Dace Ziemele, LR Kultūras ministrijas Reģionālās kultūrpolitikas un informācijas analīzes nodaļas
vadītāja
Asnāte Ziemele – LLTA „Lauku ceļotājs” prezidente
Zīmes piešķiršanas komisijas uzdevumi:
organizēt un veicināt zīmes „Latviskais mantojums” ieviešanu un attīstību Latvijā;
vismaz reizi gadā izvērtēt zīmes pretendentu pieteikumus, balstoties uz apsekojumu
rezultātiem;
sekmēt latviskās identitātes popularizēšanu, veicinot latviskās kultūras uzturēšanu līdz ar lauku
attīstību un ekonomisko aktivitāti laukos;
sekot Eiropas un Pasaules iniciatīvām nacionālā un Eiropas kultūras mantojuma jomā, veicinot
sadarbību ar starptautiskām organizācijām;
informēt sabiedrību par Komisijas lēmumiem;
veicināt finansējuma piesaisti zīmes „Latviskais mantojums” ieviešanai un attīstībai Latvijā un
starptautiskās sadarbības nodrošināšanai kultūras mantojuma jomā.
2013.gada 5.martā
___________________________________
A.Ziemele
Asociācijas prezidente
Zīme tiek ieviesta projekta „Kultūras mantojuma vērtību un potenciāla veicināšana Latvijas lauku tūrismā” ietvaros.
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