Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programma 2014-2020
LLI-187 Starptautiskais kultūras maršruts “Baltu ceļš”/
“Balts' Road”

Konference: Zemgaļi un sēļi tūrisma
maršrutā “Baltu ceļš”
DARBA KĀRTĪBA
19.09.2019
Vieta: Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Reprezentācijas zāle
Mērķis: informēt par tūrisma maršrutu “Baltu ceļš”, veicināt tūrisma produktu
veidošanu par zemgaļiem/sēļiem/baltiem
Pasākuma vadītāja: Eva Johansone
10.00 -10.30

Reģistrācija, pulcēšanās, kafijas pauze
Pasākuma atklāšana/ Valdis Veips, Zemgales Plānošanas reģiona

10.30 -10.45

izpilddirektors
Par projektu “Starptautiskais kultūras maršruts “Baltu ceļš”/ Anna
Builo-Hoļme, Zemgales Plānošanas reģions

10.45 -11.00
11.00 -11.30

Muzikāls priekšnesums Sēlijas noskaņās / mūziķis Kārlis Kazāks
Baltu maztautas. Kas ir zemgaļi? Kas ir sēļi? / Normunds Jērums,
biedrība “Latviešu karavīrs”

11.30 -12.00

Zemgaļu un sēļu mantojuma vēstneši
Anda Svarāne, amatniecības centrs "Rūme", biedrības „Sēļu pūrs” vadītāja,
keramiķe
Normunds Jērums, Tērvetes 12.gs.koka pils saimnieks

12.00 – 13.00

Pusdienas

13.00 – 13.15

Zemgales precību un kāzu dziesmas / folkloras kopa “Dimzēns” (Jelgava)

13.15 – 13.45

Mantojums un mūsdienas: komunikācijas loma kvalitatīviem tūrisma
produktiem/ Liene Kupča, komunikācijas stratēģe

Pasākums tiek rīkots projekta LLI -187 “Starptautiskais kultūras maršruts "Baltu ceļš"/Balts road”
ietvaros. Publicitātes nolūkos ir iespējama fotografēšana.

13.45 – 14.30

Tūrisma maršruta “Baltu ceļš” objekti
Prasmes popularizēt Zemgali un Sēliju, tām raksturīgās iezīmes
Dobeles Amatu māja
Jēkabpils Vēstures muzeja Brīvdabas nodaļa “Sēļu sēta”
Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

14.30 – 14.45

Kafijas pauze

14.45 – 16.00

Radošās darbnīcas. Katram savs zemgaļu/sēļu dārgums no:
 Amatniecības centra "Rūme";
 Dobeles Amatu mājas;
 Biedrības “Baltaine” radošās mājas;
 Jēkabpils Vēstures muzeja Brīvdabas nodaļas “Sēļu sēta”.
Pienāc pie katras “Baltu ceļa” radošās stacijas un iemēģini roku dažādos
senos baltu amatos!

14.45 – 16.00

Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja interaktīvo ekspozīciju
iepazīšana un skatu torņa apmeklēšana

14.45 – 16.00

Foto kabīne – iespēja iemūžināt sevi “Baltu ceļā”

16.00

Noslēgums

Aicinām dalību seminārā pieteikt līdz š. g. 15. septembrim, aizpildot pieteikumu:
https://forms.gle/7WCjdGgbYfEC9Foj7

Dalība pasākumā bezmaksas.

Pasākums tiek rīkots projekta LLI -187 “Starptautiskais kultūras maršruts "Baltu ceļš"/Balts road”
ietvaros. Publicitātes nolūkos ir iespējama fotografēšana.

