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Turaidas muzejrezervāts –  
“Ilgtspējīgs kultūras tūrisma galamērķis 2016″;  
par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un 
popularizēšanu 



• Tautasdziesmu parks – Dainu kalns un 
Dziesmu dārzs 

• Starptautiskais folkloras festivāls 
«BALTICA» 

• Tradicionālie gadskārtu svētki un ieražas 

• Vasaras saulgrieži 

• Leģenda par Maiju – Turaidas Rozi 

• Senās amatu prasmes, akcija «Satiec savu 
meistaru!» 



Prioritāte - Vispārcilvēcisko vērtību un latviskās 
dzīvesziņas popularizēšana un sabiedrības izglītošana 
ar tūkstošgadē uzkrāto reģiona un Turaidas vēsturiskā 
centra kultūras un dabas mantojumu, nodrošinot 
kvalitatīva un daudzveidīgā muzejrezervāta 
piedāvājuma pieejamību  

 
 Nodrošināt muzeja ekspozīciju un Turaidas 

vēsturiskā centra kultūras mantojuma pieejamību 
apmeklētājiem katru dienu, veicot izglītojošo un 
apmeklētāju apkalpošanas darbu, ēku – pieminekļu 
saglabāšanas un kultūrvides sakopšanas darbu, 
sekmējot pašu ieņēmumu plāna izpildi.  

  Kultūras mantojuma popularizēšanai noorganizēt 
izglītojošos pasākumus, tai skaitā,  gadskārtu ieražu 
svētkus, t.sk. ikgadējo pasākumu “Vasaras 
saulgrieži, akciju “Satiec savu meistaru!”, 
starptautisko akciju “Muzeju nakts 2016” un citus. 



Tautasdziesmu parks –  
Dainu kalns un Dziesmu dārzs 



Sākums 

Idejas autore un darba grupas 
vadītāja – Anna Jurkāne 
 

 

 

 

 

Foto – Anna Jurkāne Eiropas Muzeju gada balvas 
apbalvošanas ceremonijā, 1996 



Dainu kalna atklāšana 
 1985. gada 7. jūlijā 













Starptautiskais 
folkloras festivāls 
«BALTICA» 

Festivāls pirmo reizi organizēts 1987. gadā Lietuvā.  

Latvijā festivāls pirmo reizi izskanēja 1988. gadā. 

  

Starptautiskā folkloras festivāla „Baltica” norises 
vietas Latvijā katru reizi mainījušās, tas izdzīvots 
gan Vidzemē, gan Kurzemē, Latgalē un Zemgalē, 
gan katru reizi arī Latvijas galvaspilsētā Rīgā, bet 
nemainīgi pēc pašu festivāla dalībnieku vēlēšanās 
festivāla norises rīkotas arī Turaidā, Dainu kalnā, 
tādējādi apliecinot Dainu kalna kā tautas 
identitātes vietu, kur tiek nodotas tradicionālās 
dziedāšanas, muzicēšanas un dejošanas prasmes 
un koptas tradīcijas un ieražas. 





Latviešu 
gadskārtu svētki 

Latviešu gadskārtu svētki ir 
tradicionālās kultūras sastāvdaļa, 
kas bagāti dažādām tradīcijām, 
rituāliem un darbībām, kuru 
galvenais uzdevums ir būt saskaņā 
ar dabu, veicināt labestību un 
atvairīt ļaunumu, paust pateicību 
par iegūto un sasniegto, kā arī 
nodrošināt auglību un labu ražu 
nākamajam laika posmam 



Meteņi    



Lieldienas    



Mārtiņi  



Vasaras saulgrieži  

Visapmeklētākie gadskārtu svētki 
Turaidas muzejrezervātā ir vasaras 
saulgriežu svētki 21. jūnijā, kad vienotībā 
ar dabu tiek izdzīvoti senie uguns rituāli, 
dziedātas saules un Jāņu dziesmas, kā arī 
visas nakts garumā svinēta gada īsākā 
nakts kopā ar folkloras kopām no visas 
Latvijas un nodibinājuma „Māras loks” 
ļaudīm. 





Leģenda par 
Maiju – Turaidas Rozi 

Blakus baznīcai senajā kapsētas vietā, kur 
laikā no 13. – 18. gadsimtam apglabāti 
vietējie iedzīvotāji, iekārtota piemiņas vieta 
meitenei Maijai – Turaidas Rozei. Viņas 
dzīvesstāsts pārtapis teiksmainā leģendā, 
kuras pamatā ir Magnusa fon Volfelda 1848. 
gadā publicētie dokumenti par notikumiem 
Gūtmaņa alā 1620. gadā. 

Turaidas Rozes piemiņas vietas apmeklējums 
daudziem kļuvis kā savdabīgs svētceļojums, 
veltīts nesavtīgai mīlestībai un uzticībai. 



Senās amatu prasmes, 
akcija 
«Satiec savu meistaru!» 

Vairākus gadus Turaidas muzejrezervāts 
sadarbībā ar Turaidas kalēju Andri Ščeglovu, 
atsaucoties Latvijas Nacionālā kultūras centra 
aicinājumam, piedalās  akcijā „Satiec savu 
meistaru!”  

Veicināt interesi par tradicionālajām amata 
prasmēm.  

Parādīt, ka tās vēl aizvien pastāv ne tikai 
vēstures grāmatās un vecmāmiņas pūra lādēs, ka 
tās ir izmantojamas un derīgas mūsdienās. 

 



Paldies!  

Uz tikšanos Turaidā! 


