
 

CHARTS 4. Labās prakses seminārs Sibiu, Rumānija 

Atskaite: Ieva Skutule 

OIPA „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” direktore, semināra 

dalībnieks 

No 28.- 29. martam Sibiu, Rumānijā notika ceturtais projekta CHARTS darba seminārs par 

Sabiedrības iesaistīšana ilgtspējīgā tūrisma piedāvājuma veidošanā, kuru organizēja CHARTS 

projekta partneris Rumānijas Nacionālais Tūrisma pētniecības un attīstības institūts (National 

Institute for Research and Development in Tourism). 

Seminārā piedalījās Ieva Skutule, OIPA „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” 

direktore. 

Pavisam seminārā piedalījās dalībnieki no 7 projekta partnervalstīm: Bulgārijas, Spānijas, 

Grieķijas, Zviedrijas, Lielbritānijas, Latvijas un uzņemējvalsts Rumānijas. 

Pirmā darbsemināra diena, 28. Marts 

Sesiju atklāj oficiālas Sibiu un Rumānijas administrāciju uzrunas – Sibiu tūrisma 

asociācijas direktors, Sibiu lauku reģionu priekšsēdētājs, bijušais Sibiu Eiropas kultūras 

galvaspilsēta 2007 komisārs u.c. 

Otrā semināra daļa ir veltīta uzņēmēju kopienu un atbildīga tūrisma prakses piemēriem 

Rumānijā un citās partnervalstīs.  

Joseph Newbury, Velsas partneru pārstāvis no Valleys reģionālā parka iepazīstināja ar viņu 

labās prakses piemēru – parka vēstnešu programmu. Programmas ideja ir iesaistīt parka attīstībā 

un ieinteresēt reģiona vērtībās vietējos iedzīvotājus no dažādām profesijām - skolotāji, taksisti, 

studenti, brīvprātīgie, uzņēmumi u.c. šiem interesentiem tiek piedāvātas apmācības, kurās tiek 

skaidrota reģiona vēsture, vērtības, piedāvājums un attīstība. Tālāk šiem iesaistītajiem 

„vēstniekiem” tiek organizēti dažādi ikgadēji pasākumi – parka sakopšanas talkas, Ziemassvētku 

balles un citas neformālas tikšanās, tāpat arī viņiem ir iespēja piedalīties un būt informētiem par 



 

aktivitātēm un lēmumiem, kas tiek pieņemti sakarā ar parku. Visbeidzot katram no „vēstniekiem”, 

kas ir izgājuši kursu tiek piešķirta atpazīšanas zīme – uzlīme, piespraude vai savādāka, kas norāda, 

ka viņš ir „vēstnieks”. Ieguvumi no šāda veida ”vēstnieku” programmas attīstības ir vairāki. 

Pirmkārt, iesaistītās privātpersonas un uzņēmumos tiek rosināta piederības sajūta jeb 

lokālpatriotisms, tāpat arī tiek paaugstināta apkalpošanas kvalitāte, jo iesaistītie „vēstnieki” ir labi 

informēti par iespējām un vērtībām noteiktajā teritorijā, tādēļ var ieteikt un informēt apmeklētājus 

un citus cilvēkus ar ko nonāk kontaktā. Šādā veidā tiek arī sekmēta sadarbība starp parka 

pārraudzības iestādi/pašvaldību un sabiedrību. Savukārt kopīgie pasākumi sekmē lokālpatriotismu 

un piederību kopienai, līdz ar to arī atbildīgu attieksmi pret notiekošo. Viena no metodēm, ko 

izmanto apmācībās ir likt „vēstniekiem” iztēloties sevi apmeklētāju vietā, tādejādi izprotot 

vajadzības un interesi, vājās un stiprās reģiona puses. 

Viktor Fraile un Amilcar Vargas no Barselonas universitātes iepazīstināja ar pētījumu par 

Barselonas tēlu vietējo un apmeklētāju vidū salīdzināšanu. Respektīvi tika veikta aptauja par tām 

vērtībām, vietām un ikonām, kas ir pazīstamas un ar ko asociējas pilsēta vietējie un ar ko tās 

apmeklētājiem. Pētījuma rezultātā galvenokārt secināja, ka vērtības vietējo un ceļotāju acīs ir 

dažādas un veidojot piedāvājumu ir jāizvērtē, kurai auditorijai tas tiks piedāvāts. 

Trešajā seminārā dāļā dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Sibiu kā Eiropas kultūras 

galvaspilsētas pieredzi. 

Šajās prezentācijās galvenās atziņas bija, ka lai arī šīs Eiropas kultūras galvaspilsētas gads 

bija ļoti nozīmīgs atspēriena punkts Sibiu pilsētas attīstībā un tūristu piesaistē, jo deva iespēju apgūt 

finanses pilsētas labiekārtošanai, kā arī stimulēja jaunu ideju rašanos, tomēr tie nav lauri, uz kuriem 

var ilgi gulēt , bet ir jādomā un jārada jaunas idejas un piedāvājumi. 

Viena no idejām, kas ir radusies šajā laikā ir Eko-MUZEJS jeb dzīvais muzejs, instruments 

vietējai attīstībai. "Eko-muzejs jēdziens" parādījās Sibiu reģionā 2006.gadā, kad reģions gatavojās 

"Sibiu 2007 - Eiropas kultūras galvaspilsēta un nozīmēja, ka katrs apvidus tiek pasniegta kā muzeja 

eksponāts, galvenā loma ir IEDZĪVOTĀJIEM, kuri laipni uzņem tūristus savās mājās un darbnīcās. 

Šādā veidā tiek saglabāts nemateriālais mantojums, tiek piekoptas tradicionālās dzīvošanas 

saimniekošanas metodes. 



 

Tāpat bija iespēja iepazīties ar vietējo biedrību aktivitātēm, kas arī bija nozīmīgs atbalsts 

Eiropas galvaspilsētas titula iegūšanā, jo piedalījās ar saviem projektiem kopējā mērķa labā. 

Biedrības palīdzēja gan ar idejām, gan vāza ziedojumus un palīdzēja organizēt pasākumus. 

Ceturtajā semināra daļā tika rosinātas diskusijas par divām tēmām – atbildīgs tūrisms 

un vietējo iesaiste tūrismā. Diskusijās izvirzījās galvenās atslēgas frāzes, ka jāveicina vietējais 

tūrisms, jāveic rūpīga statistika un mārketings, jāvelta laiks sabiedrības mentoringam un 

izglītošanai. 

Pēc semināra dalībnieki iepazinās ar Sibiu vecpilsētu, kur iepazina tās vēsturi un attīstības 

posmus.  

Kopumā pirmajā dienā projekta partneri apmainījās ar pieredzi, kā sekmēt iedzīvotāju 

pilsonisko lepnumu, informētību un tūristu sagaidīšanu; kā ar iedzīvotāju palīdzību attīstīt resursus; 

kā palielināt vietējos ieguvumus un mazināt negatīvo ietekmi; kā nodrošināt savstarpējo cieņu starp 

tūristu un iedzīvotājiem, un kā veicināt iedzīvotāju un tūristu apņemšanos nodrošināt atbildīgu 

tūrismu, ņemot vērā ētiskos aspektus, vienlīdzību, tūrisma galamērķu ilgtermiņa redzējumu, 

sertifikāciju un apbalvojumus. 

 

Otrā darbsemināra diena, 29. Marts 

 

Semināra otrajā dienā dalībniekiem bija iespēja iepazīt Rumānijas lauku reģionu un to tūristu 

piesaistes labās prakses. Izbraukuma maršruts bija Sibiu – Medias  - Bieran – Mošna – Sibiu. 

Izbraukumā tika apskatīti klātienē trīs labās prakses piemēri. 

 Pirmkārt ņemot vērā reģiona vēsturi tam raksturīga arhitektūras forma ir nocietināts baznīcas, 

kas ir arī reģiona raksturojoša vērtība un viena no galvenajām piesaistes vietām.  Šie nocietinājumi 

ir ārkārtīgi labi saglabājušies un tiek piedāvāti dažādi maršruti pa nocietinātajām baznīcām.  Šajā 

baznīcās ir vērtīga arhitektūra un interjers, kas ir arī UNESCO mantojuma 

Otrkārt, bija iespēja paviesoties ciematā, kurā ir attīstījies Ekomuzejs un iepazīties ar tā 

darbību klātienē. Vienā ciematā apmeklējām dažādu tradicionālo profesiju pārstāvju mājās – 

mednieks, malējs, bitenieks, vīndaris, vietējo skolu un muzeja telpas. Šajā ekomuzejā darbību vada 



 

vietējās skolas vēstures skolotājs un par katru vietu sīkāku informāciju bija sagatavojis kāds no viņa 

skolēniem, kā arī satikām pašus saimniekus. Katrā vietā bija iespēja iepazīties ar tradicionālo 

saimniekošanas veidu un degustēt un iegādāties izstrādājumus. 

Treškārt, bija iespēja piedalīties vietējā tradicionālā ēdiena gatavošanā, kad paši iesaistījāmies 

un vēlāk baudījām pusdienas.  

Kopumā abās dienās biaj iespēja gan teorētiski, gan praktiski aplūkot labās prakses piemērus 

Sibiu reģionā, kā arī dzirdēt par praksi citās partnervalstīs. 


