
Kultūras tūrisma neizmantotie  

resursi  

 

Jānis Kalnačs 

Vidzemes Augstskola  



????? 



1.Valmieras kājnieku pulka kritušo piemineklis  

Tēlnieks Emīls Melderis.  

 Pēc izrakšanas Valkā 1980. gadu beigas.   





Staiceles papīrfabrika 1920-1930. gadi K. Alkšņa foto  



Verlas papīrfabrika Somijā  



• Vēsturiskie sienu griestu muižās un 

baznīcās, atjaunoti interjeri elementi  - viens 

no nepilnīgi izmantotiem kultūras tūrisma 

resursiem 



 

Limbažu vecais rātsnams  



Limbažu Vecā rātsnama atjaunotais interjers 



Alūksnes muižas pils  



 

Cēsu pilsmuižas Jaunās pils salons   



 

Cēsu pilsmuižas Jaunās pils sienu gleznojumi 



 

Cēsu pilsmuižas Jaunā pils griestu gleznojums  



 

Podzēnu muižas krāsns  



 

Cēsu pilsmuižas Jaunās pils atjaunotais interjers 



Ķirbižu muižas kungu mājas griestu gleznojumi 



Ķirbižu muižas griestu gleznojuma fragments  



 

Līvenu nams un Gaujas tramvajs  



 

Gleznojuma fragments Līvenu nama ārsienā   



• O 

Oleru muižas kungu māja  



 

Sienu gleznojumi Oleru muižas kungu mājā  



 

Burtnieku luterāņu baznīca  



 

Burtnieku luterāņu baznīcas atjaunotais altāra 

retabls  



• Burt 

Burtnieku baznīcas altāris un kancele 



E 

Evaņģēlists Marks un viņa simbols lauva. Burtnieku luterāņu baznīca  



 

Rubenes luterāņu baznīca ar atjaunoto portiku 



 

Rubenes baznīcas kanceles jumtiņš 



Rubenes baznīcas kancele  



 

Rubenes baznīcas restaurētā altārglezna 



 

Sienas gleznojuma fragments uz Rubenes baznīcas sienas 



 

Valmieras Sv. Sīmaņa luterāņu baznīca  



Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas interjers 19.gs. beigās  



Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas interjers 1960. gadu beigās  



 

Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas 20.gs. Sākuma gleznojums   



 

Sienas epitāfija. 18.gs. Sv. Sīmaņa baznīca  



Radoņežas Sergija pareizticīgo baznīca un Mengdenu kapliča Valmierā 



Grāfa Mengdena kapa piemineklis  



 

Valmiermuiža 20. gs. sākumā 



• “Saulgriezis” Valmiermuižā 

 

“Saulgriezis” Valmiermuižā 

 



 

Sienu gleznojumi Valmiermuižas pils tornī  



 

Griestu  gleznojumi Valmiermuižas pils tornī  

 



 

Sienu gleznojumi Valmiermuižas pils tornī  



 

Kokmuižas pils  



 

Sienu gleznojuma fragments Kokmuižas pilī 



 

Eriņu muižas kungu māja 



 

Eriņu muižas kungu mājas sienu gleznojuma fragments 



 

Eriņu muižas kungu mājas sienu gleznojuma fragments 

 



 

Eriņu muižas kungu mājas vestibila  kāpnes 



Rencēnu muižas barona Krīšmaņa (Krīgsmaņa) māsa 1908.g. 



Jauni atklāti – sakopti par ERAF, EEZ, 

VKKF, privātīpašnieku, draudžu  u.c. 

līdzekļiem kultūras mantojuma objekti 

Kultūras tūristi ir diezgan izglītoti un 

ieinteresēti 

Autentiskuma loma virtuālā laikmetā 

Vidzemes kultūras mantojums ir bagātāks un 

daudzveidīgāks nekā izskatās 

“CHART” projektā jāveido plašāks Vidzemes 

kultūras tūrisma piedāvājums. 

  


