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Ventspils novada pašvaldības iesaiste projektā 

«Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un 

popularizēšana kā tūrisma galamērķis – 

«UNESCO – tūrisms» 
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Projekts «Nelielo etnisko reģionu kā tūrisma galamērķu attīstība – UNESCO 

tūrisms»  

2017. – 2020. 

Projekta mērķis: 

 «Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu suitu, līvu un setu 

kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos tūrisma pakalpojumus, 

popularizēt attiecīgos reģionus kā tūrisma galamērķus un virzīt līvus tikt iekļautiem 

UNESCO nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā.»  

Vadošais partneris: 

NGO Setomaa Tourism  

Partneri:  

Setu Institūta Fonds, biedrība Etniskās kultūras centrs «Suiti», Alsungas novada 

pašvaldība, Ventspils novada pašvaldība, Kuldīgas pašvaldība, Dundagas novada 

pašvaldība, Latvijas Lauku tūrisma asociācija «Lauku ceļotājs», Kihnu pašvaldība, 

Kihnu kultūrtelpas fonds, Varskas pašvaldība, Meremā pašvaldība. 
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Projekta būtība: 

Latvijā un Igaunijā ir četras unikālas etniskās kopienas – seti, kihnu, suiti un līvi, 

kuri ikdienā izmanto savu kultūrvēsturisko mantojumu. Senās tradīcijas tiek turētas 

godā un saglabātas – tradicionālās dejas, dziesmas, svētki, apģērbs, kulinārās un 

amatniecības prasmes. Projekta mērķis ir pārrobežu sadarbībā aktualizēt suitu, līvu, 

kihnu un setu kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos tūrisma 

pakalpojumus, popularizēt attiecīgos reģionus kā tūrisma galamērķus un virzīt līvus 

tikt iekļautiem UNESCO nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā, jo setu, kihnu 

un suitu kultūrtelpa ir UNESCO sarakstā.   

Projekta realizācijas gaitā tiks: 

• Attīstīti jauni tūrisma produkti – akcentējot katra reģiona kultūrvēsturiskās 

īpatnības; 

• Realizētas daudzveidīgas apmācības programmas vietējiem tūrisma uzņēmējiem; 

• Realizētas marketinga aktivitātes reģionu popularizēšanai – tiks izstrādāts plašs 

elektroniskās un drukātās informācijas klāsts – bukleti, kartes, mājas lapas, foto 

un video albumi, organizēti mediju braucieni un izstādes, izdoti CD diski, utt; 

• Attīstīta kulinārā mantojuma izmantošana tūrisma mērķiem – apkopotas 

receptes, izdotas kulinārijas grāmatas, organizēti apmācību kursi, utt. 
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Projekta investīcijas: 

• Kihnu pašvaldībā izbūvēta jauna muzeja ekspozīcijas telpa; 

• Kihnu izveidota vēsturiskās amatniecības darbnīca; 

• Varskas Setu muzejā izbūvēta jauna muzeja ekspozīcijas telpa; 

• Meremā pašvaldībā izveidota zemnieku sētas ēka; 

• Kuldīgā izveidota seno amata prasmju mācību klase un izstāde 

• Dundagā izveidota līvu kultūrvēsturiskā mantojuma pastāvīgā ekspozīcija 

• Ventspils novadā Tārgales pagastā, Miķeļtornī instalēts mākslinieka Ģirta Burvja 

vides mākslas objekts «Burinieku gadsimts» un ciemata centrā uzstādīts 

interaktīvais informācijas stends; 

• Ventspils novadā Jūrkalnes pagastā uzstādīts interaktīvais informācijas stends. 
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LĪBIEŠU KULTŪRAS PARKA IZVEIDE 

MIĶEĻTORNĪ   

Burinieku gadsimts  

 
Miķeļtorņa vēsturiskā centra iezīmēšana –  

vides objekts, kas atgādina kuģa būvi uz stāpeļiem, 

vasaras koncertzāle  

Informācijas kioska un stāvlaukuma 

izveide pie Miķeļtorņa baznīcas   
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