
                                                    
 

KONFERENCE 
2019.gada 17.septembris 

Talsu Tautas nams 
Lielā iela 19/21, Talsi 

 

 
DABAS UN KULTŪRAS MANTOJUMS TŪRISMĀ: IDENTITĀTE UN PIEEJAMĪBA 

 

Vietas sevišķums un savdabīgums izceļ tās īpašo raksturu starp citiem reģioniem. Vienlaikus arī veido atbilstību 
- pie kādas ģeogrāfiskas vietas cilvēks apzinās sevi piederam. Vietas identitāte veidojusies no vēsturiskiem, 
politiskiem, reliģiskiem, dabas un kultūras elementiem, arī no vietējām zināšanām un varas izpausmēm. To 
veido idealizētas simboliskās vietas  un simboliskās ainavas, vērtīgs dabas un kultūras mantojums, kas stiprina 
reģiona atpazīstamību. Kultūratšķirības ir īpaši nozīmīgas starptautiskajā tūrismā un izpaužas kā vietas 
nozīmes, sajūtas, iespējami nododamās pieredzes un vietējums kā autentiskuma izpausme. Cik spējam iesaistīt 
īpašo vietas identitāti, veidojot tūrisma pieredzējumus, kā identitāte stiprina pievienoto vērtību pakalpojumiem 
un kā saprast komercializācijas iespējas un apdraudējumu? Vai nacionālas nozīmes dabas mantojums ir 
pieejams publiski bez īpašiem nosacījumiem un ierobežojumiem vai tikai izredzētai daļai? 

 

9.00   Reģistrēšanās, kafija 

Moderators: Andris Klepers 

10.00   Konferences atklāšana 

 

Tūrisma galamērķi un vietu piekļuve 

 

10.10   Kurzemes identitāte: dabas un kultūras mantojums tūrisma pieprasījumā 

Andris Klepers, Vidzemes augstskola  

10.35   Dabas tūrisma pieejamība & reģionālā attīstība 

Alise Lūse, Kurzemes plānošanas reģiona projektu vadītāja 

11.00   Ceļošana ratiņkēslā - vides pieejamība praksē 

 Ginta Žemaitaitytė, Lietuvas Cilvēku ar īpašām vajadzībām asociācija 

11.30  Infrastruktūtas pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām: iespējas un izaicinājumi 
Ramūnas Lydis, Žemaitijas nacionālā parka direktorāta vadītājs 

12.00  Gids. 21.gadsimta profesija? 

 Līga Šaule, vides gide, tūrisma konsultante Kapelleru namā Saldū 

12.30 Pusdienas 

 

Pakalpojumu komercializācija un pārvaldība 

 

13.30   Kultūras tūrisma ceļi, tūrisma maršruta “Baltu ceļš” – nākotnes izaicinājumi 

Rūta Stankuvienė.  Lietuvas tūrisma informācijas centru asociācijas vadītāja, etnoloģe, 
projekta “Baltu ceļš” idejas autore un vadītāja, Šauļu tūrisma informācijas centra 
direktore  



                                                    
 

14.00  Kurzemes identitāte un dabas mantojums – pakalpojumu dizains un pārdošana 
starptautiskam tirgum 

Aija van der Steina, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes vadošā pētniece 

 

Tūrisma piesaistes 

  

14.30   Aktīvā tūrisma centrs “Kuršu Vikingu apmetne”, Grobiņas arheoloģiskais ansamblis. 
Raimonds Reinis, Grobiņas TIC, aktīvā tūrisma centrs “Kuršu Vikingu apmetne”. 

15.00   Kuršu senkultūra/senvēsture un mūsdienas 

Prof. Janīna Kursīte-Pakule, latviešu literatūrzinātniece, valodniece, publiciste, 
rakstniece, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesore 

15.30   “Vykinto keliai" (“Vikinta maršruti”): baltu kultūras pieredzējums praksē 

Prof. Vykintas Vaitkevičius, Klaipēdas Universitāte, MB “Vykinto keliai” 

16.00   Noslēguma kafija un kūka 

 
 
Aicinām dalību seminārā pieteikt līdz š. g. 12.septembrim, aizpildot pieteikumu. 
Vietu skaits ierobežots. 
 
 
Informējam, ka projekta publicitātes nodrošināšanai pasākuma laikā iespējama fotografēšana un 
filmēšana. 
 

Šo konferenci organizē Kurzemes plānošanas reģions projektā „Tūrisma maršruts „Baltu ceļš”” (LLI-
187) un  “Dabas tūrisms visiem (UniGreen)” (LLI-010), ko finansē Eiropas Savienības V-A Interreg 
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbība programma 2014. – 2020.gadam, pateicoties Talsu novada 
domes atbalstam. 
 
 
 
Kontaktinformācija: 
Aiva Jakovela 

KPR projektu vadītāja 

+372 26315137 

aiva.jakovela@kurzemesregions.lv 

www.kurzemesregions.lv 

 

Alise Lūse 

KPR projektu vadītāja 

+ 371 26567874 

alise.luse@kurzemesregions.lv 

www.kurzemesregions.lv 
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