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Dzirnavu iesaiste viesmīlība
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Arheoloģiskie atklājumi 
Civilizācijas kalnā Toskānā

Arheoloģija: interpretācija & 
tūrisma piedāvājums



• Attēls: Aļņa galvas figūra. Užavas Sārnates apmetne, Ventspils apr. 3400 – 2300 g. pirms Kristus. 
Dzintars. Garums – 3,5 cm.

• No dzintara darināta aļņa galvas figūriņa tika atrasta Sārnates purva vidējā neolīta apmetnes 1957. 
gada izrakumos Lūcijas Vankinas vadībā. Minētā dzīvesvieta ierīkota ap 2700. g. pr. Kr. Baltijas jūras 
attīstības ceturtā posma toreizējās Litorīnas jūras (5400 – 1700 g. t. Kr.) piekrastē pie senā Sārnates
ezera.

• Iespējams, sākotnēji tur dzīvojuši ķemmes-bedrīšu keramikas kultūras pārstāvji, kas šodienas Latvijas 
teritorijā ienāca 4. g. t. pr. Kr. otrajā pusē no ziemeļaustrumiem.
Sārnates purva apmetne ir pirmā plašāk pētītā neolīta apmetne Rietumlatvijā, kas devusi ārkārtīgi 
bagātus no organiskiem materiāliem izgatavotu senlietu materiālus, un kurā iegūts plašs priekšstats 
par cilvēku dzīvi vidējā neolītā.

• Alņa galvas figūriņa atrasta mītnē Nr. 3, kas saistāma ar ķemmes – bedrīšu keramikas kultūras ciltīm. 
Šī mītne ir viena no atradumiem bagātākajām Sārnates apmetnē. Izrakumu materiāls liecina, ka mītnē 
notikusi intensīva krama un dzintara apstrāde. Nozīmīgi, ka te iegūtās ne tikai vienas no senākajām, 
bet arī plašākajām arheoloģiskajām liecībām par dzintara apstrādi - 49 dzintara priekšmeti, 35 
neapstrādāti dzintara gabali, un ap 400 atšķilas. Starp 49 dzintara priekšmetiem atzīmējamas krelles, 
piekariņi, dzintara riņķa puse un divas figūriņas – lācis un jau minētā aļņa galva.

• Aļņa galvas figūriņa ir izcilākais reālistiskais akmens laikmeta mākslas darbs Baltijā un spilgtākā liecība 
par dzintara apstrādes augsto līmeni neolītā Latvijas teritorijā. Aļņa figūras kakla daļa un ķermenis nav 
saglabājies vai arī nav atrasts. Aļņa figūras ir ļoti raksturīgas Austrumeiropas mežu joslas akmens 
laikmeta mākslā.





Kurši un industriālais mantojums Kurzemē kā 
zīmoltēmas reģiona identitātes stiprināšanai

Ieviešanas 
process un 

atgriezeniskā 
saikne
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un ieviešanas 

plāns

Zīmola 
identitātes 
veidošana

Izpēte
Sākuma 
stadija, 

organizēšana

Lai zīmola ziņojums varētu tikt nogādāts mērķa 
auditorijai, katram vietējam ir jātic šim 
zīmolam
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Zīmola tēmu ieviešanas 
vadlīnijas

• Stāsti par kuršiem un industriālo mantojumu

• Ieteikumi gidiem Kurzemes mantojuma 
interpretēšanai

• Kā attīstīt un pilnveidot apmeklētāju 
pieredzējumu?

• Praktiski piemēri viesmīlības uzņēmumos, 
saimniecībās

• Tirgvedības ieteikumi





• In Black and 
white... a 
picture of 
Leonard 
Misonne, in 
the station of 
namur, 
Belgium, in 
1938...


