




























Vidzemes Augstskolas tūrisma 
studentu gada projekti, bakalaura un 

maģistra darbi  

Jānis Kalnačs  

Vidzemes Augstskola  



Tūrisma un viesmīlības fakultātes studentu darbi  



Tematika  

• Tūrisma vēsture (tostarp ceļveži) 
• Kultūras mantojuma (arī mazāk zināmā un nepiemērotā 

izmantošana) 
• Interpretācija  
• Muzeji un tūrisms  
• Kāda konkrēta kultūras pieminekļa (muzeja) 

izmantošana tūrismā 
• Kultūras tūrisma resursi un tūrisma iespējas kādā 

konkrētā pilsētā vai pagastā  
• Maršruti (Jauno tehnoloģiju un interaktīvu iespējams 

izmantojums)  
• ... 



Maršruti  

• Tūrisma maršruts “Vecrīgas (Rīgas) pagalmi”  

• Bēru dzimtas muižas, Volfu dzimtas muižas 

• Organizētie tūrisma maršruti pirmās Latvijas brīvvalsts 
laikā. Retro maršruta izveide ”Brauciens zaļumniekiem” 

• Spoku tūrisms Latvijā: spoku tūres izveide Rīgā un Rīgas 
reģionā 

• Latviešu tautas tradicionālās amatniecības maršruta 
izstrāde Vidzemē 

• Tūrisma maršruta „No Senās Romas līdz mūsdienām - 
Itālijas kultūras mantojuma interpretācijas Rīgas sirdī” 



Maršruti  

• Vidzemes reģiona industriālā mantojuma objektu 
izmantojums tūrismā. Maršruts „Rietumvidzemes 
industriālais loks” 

• Amatniecības darbnīcu kā tūrisma piesaistes objektu 
izmantošana Līgatnē, maršruta izstrāde. 

• Kultūras tūrisma maršruts – „Pa „Mūsmājām” un citām 
mājām Sēlijā” 

• Tūrisma maršruta „Sajūti Liepāju!” izveide 

• Velomaršruts ”Pa Ādama pēdām” 

• Maršruts. Nacionālais romantisms Rīgas arhitektūra.  

 



Maršruti  

• Maršruts „No gaismas līdz tumsai pa Vidzemi” 
• Tūrisma maršruts – šaursliežu dzelzceļa līnijas „Ainaži – Smiltene” 

daļa Valmieras un Smiltenes apkārtnē 
• Kultūras tūrisma maršruta izveide Norvēģijā, iekļaujot UNESCO 

pasaules kultūras mantojuma objektus 
• Maršruts ekskursijai Valmierā pa  P. Rozīša romāna ''Valmieras 

puikas'' pēdām  
• Tūrisma maršruts "Eklektisma arhitektūra Rīgā” 
• Maršruts “Pa Bīronu dzimtas pēdām” 
• Kultūras tūrisma maršruts „Latgales muižas”.  
• Kultūras tūrisma maršruta “Mežaparks – arhitektūra un cilvēki” 

izveide 
• Pa senlatviešu pēdām Zemgalē 
 
• Tūrisma maršruts „Rīgas kanāls” 
• Tūrisma maršruts „Čaka Rīga” ???? 

 
 



Tūrisms muižās  

• Privatizētās pilis un muižas. 
• Muižas – viesnīcas Latvijā un to vēsturiskā mantojuma 

izmantošana produkta veicināšanā 
• Kaucmindes muiža un tūrisms. 
• Spoku stāsti un muižas Kurzemē, Zemgalē.  
•  Kultūras pieminekļa Krustpils pils izmantošana tūrismā 
•  Privatizētās muižas Latvijā.  
• Varakļānu muižas attīstības plāns. 
• Viesnīcas –muižas Latvijā 
• Vidzemes piļu un muižu viesnīcu produktu attīstības 

iespējas Latvijas tūrisma tēla "Best enjoyed slowly" 
kontekstā 
 
 
 



Tūrisms GNP  

• Amatniecības tūrisma piedāvājuma attīstība 
“Amatniecības tūrisma piedāvājuma attīstība” 
Gaujas Nacionālajā parkā un apkārtnē 

• Gaujas Nacionālā parka tūrisma uzņēmumu 
inovācijas spējas 

• Gastronomiskā tūrisma attīstības iespējas 
Gaujas Nacionālajā parkā 

 



Cēsis  

• Cēsis kā Latvijas kultūras tūrisma galvaspilsēta 
ārpus Rīgas 

• Cēsu viduslaiku pils izmantošana tūrismā 

• Cēsu kultūrainavas attēlojums zīmējumos, 
gleznās un fotogrāfijās no 18.gadsimta beigām 
līdz 20.gadsimta vidum. Kultūrainavas 
potenciāls tūrisma piedāvājuma dažādošanai 

 

 

 



  
 Vidzeme  

 
  
 
 

• Vidzemes Viduslaiku piļu izmantojums 
tūrismā.  

• Muzeji un tūrisms Vidzemē. 



Tūrisma ceļveži, kartes un brošūras. 
Suvenīri  

• Vidzemes gardēžu kartes izstrāde 
• Mālpils novada brošūra  
• Eiropas valstu raksturīgākie suvenīri. 
• Latvija ārzemēs izdotajos ceļvežos. (1991.-2004.g.)  
 
“ Latvija ir mazais, plakanais un visai purvainais gaļas gabaliņš sendvičā 

starp tās Baltijas kaimiņvalstīm.”  
                       
                     Lonely Planet, 2006.  
  
  

 
 



Kultūras tūrisma resursu izvērtējums  

 Kultūras (un sakrālais) tūrisms Rēzeknes rajonā 
Kultūras tūrisma resursi un tūrisma iespējas Alūksnes pilsētā 
Ūdenstūrisms pa Mēmeles baseina upēm un kultūrvēsturiskais mantojums 

to krastos 
Kultūras tūrisma iespēju novērtējums Jērcēnmuižā 
Tūrisma pakalpojumu kvalitāte Saloniku muzejos 
Kultūras tūrisms Ogres rajonā 
Kolkas pagasta kultūras tūrisma resursi. 
 Kultūras tūrisma resursi un iespējas Gulbenes rajona Beļavas pagastā.  
Kultūras tūrisms Aizkraukles rajonā.  
Kultūras mantojums Brenguļu pagastā. 
Kultūras turisms Madonas rajonā. 
Nematerialais mantojums un kultūras tūrisms Gulbenē.  
 
     

  
 



Kultūras tūrisma resursi un produkti  
• Tūrisma produkta iespēju izpēte – Jelgavas zudusī vēsture 
• Uguns rituāls - Latvijas kultūras resurss tūrismā? 
• Alus kā tūrisma produkts, iespējas un piedāvājumi 
• Kultūras tūrisma resursi un iespējas Mālpils novadā 
• Kapi nozīmīga kultūras tūrisma daļa 
• Vidzemes mūzikas un kultūras centra potenciālā ietekme uz 

tūrismu un kultūru 
• Kultūrvēsturiskie objekti Pārdaugavā kā potenciālie tūristu 

piesaistes objekti.  
• Latvijas viduslaiku piļu izmantojums tūrismā. 
• Baznīcu izmantojums tūrismā.  
• Maskavas forštates kā tūrisma objekts.  
• Jūrmalas koka arhitektūra.   
• Gaujas seno plostnieku tradīciju atdzimšana.  
• Rātsnami kā tūrisma piesaistes objekti 

 



Militārais mantojums 

• Maršruts pa militārā mantojuma objektiem 
Liepājā 

• Militārā mantojuma maršruts Cēsīs 

• Militāri aktīvā tūrisma pasākums Cēsīs 

• Militārā mantojuma popularizēšana globālajā 
tīmeklī 

 

 



Muzeji un tūrisms  

Valmieras muzejs kā objekts un izmantošana tūrismā.  

Muzeju nakts Latvijā 

Valmieras muzeja un Gentes universitātes etnogrāfiskās 
kolekcijas izpēte un sadarbības veidošanas iespējas 

Mākslas muzeju ēkas kā tūrisma piesaistes objekti.  

Līvānu stikla fabrikas muzeja izmantošana tūrismā 

Citu Latvijas kultūrvēsturisko novadu iedzīvotāju 
stereotipi par Latgali un to ietekme izvēloties ceļot uz 
šo novadu 

 



Tehnoloģijas/ globālais tīmeklis 

• Mobilās aplikācijas tūrisma nozarē Latvijā 

• Internetvides izmantojums popularizējot Rīgu 
un Ūmeo kā Eiropas Kultūras galvaspilsētas 
2012.gadā 

• Kultūras mantojums internetā. Ogres novada 
piemērs 

• Vidzemes interaktīvās kultūras tūrisma spēles 
"Vidzemes kultūras piesaistes" izstrādes 
priekšlikums 

 

 



Svētku radīšana un izvērtēšana  

Gaujas plostnieku svētku programmas attīstīšana 

Festivāla „Rodam Raunas novadā” izvērtējums 

Jūras piekrastes mūzikas festivālu ietekme uz tūrisma 
nozari Latvijā 

Publiskie pasākumi Valmieras pilsētā tūrisma kontekstā 

Pasākumi un festivāli tūrisma kontekstā Tičīno kantonā 

Gaujas Nacionālā parka klastera teritorijas pasākumu 
kalendārā plāna izvērtējums 

Akcijas "Apceļosim Latvijas pilis" mērķi un rezultāti.  

Festivāli Igaunijā (Sāremā).  

 



Gastronomiskais tūrisms  

Gastronomiskā tūrisma nozīme lauku tūrismā 

Gastronomiskais tūrisms Burtnieku, Rūjienas, 
Mazsalacas un Naukšēnu novadā 

Gastronomiskā tūrisma maršruts Ziemeļvidzemē 



Ārzemju pieredzes apgūšana un 
pārnese  

Pilsētu tūrisms Latvijā un Anglijā 

UNESCO kultūras mantojums Portugālē un tā 
izmantošana tūrismā 

Rīgas Centrāltirgus un Londonas Bourous tirgus 
kā tūrisma produkta izmantojums 



Dažādas īpašas/ specifiskas tēmas  

• Noslēpumainas vietas un tūrisms 
• Tūrisma norāžu zīmju sistēma – Francijas un Latvijas prakse, 

rekomendācijas tūrisma norāžu zīmju izvietošanai 
• Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksti kā kultūras 

mantojuma saglabāšanas līdzeklis. Cēsu novada piemērs 
• Investīciju projekta „Valmieras vēsturiskā centra ainavas 

atjaunošana” novērtēšana 
• Citu Latvijas kultūrvēsturisko novadu iedzīvotāju stereotipi 

par Latgali un to ietekme, izvēloties ceļot uz šo novadu 
• Industriālais mantojums Rīgā. 
•  Izglītojoša kultūras programma vidusskolēniem “Mana 

pilsēta - Rīga” 
•  J.Streiča filmu izmantojums filmu tūrisma attīstībai Latvijā 

 
 
 



Ciešāka sadarbība ar Valmiermuižas 
alus darītavu   

• Kristīne Stirna Amatniecības tūrisma attīstības 
perspektīva Valmiermuižas alus darītavā 

• Baiba Misiņa Valmiermuižas alus darītavas 
pasākumu virziena attīstības koncepcija 



Senāki diplomdarbi  
•  Ineta Krakupe. Industriālais mantojums un tūrisms Latgalē  
• Gunta Poiša. Kultūras tūrisms Vidzemē. 
• Ilze Stelpa.  Krišjāņa Valdemāra takas. 
• Inga Krastiņa. Tūrisma propaganda pastkartēs.  
• Zane Klabere. Kultūras tūrisms Kurzemē. 
• Ingus Diķis, Mārtiņš Šķinķis. Tāšu-Padures muižas izmantojums 

tūrismā. 
• Iveta Petrovska. Nemateriālais kultūras mantojums Vidzemē un tā 

izmantošanas iespējas tūrismā. 
• Elīna Dambe. Suvenīru vieta Latvijas tūrisma industrijā.  
• I.un A. Bērziņas Vidzemes muzeju pieejamība. 
• Agnese Ārmane. Amatniecība un tūrisms Bauskas rajonā.  
• Aija Bensone. Klasicisma arhitektūra Rīgā.  
• Līga Bārīte. Podniecība Latvijā un tās izmantošana tūrismā.  
• Anda Sturma. 20.-30.gadu tūrisma žurnāli.  

 
 



Senākas bakalaura darba tēmas 

• Diāna Andersone Vecgulbenes muižas kompleksa 
darbības izvērtējums un attīstības iespējas 

• Baiba Biteniece Tūrisma ceļveži par Siguldas novadu 

• Jānis Grantovskis Pilsētu svētki Vidzemē 

• Ilona Lenša Pa Kārļa Studenta pēdām Vidzemē 

• Dženeta Marinska Kultūras mantojums un 
interpretācija. Kultūras mantojuma interpretācijas 
iespējas Dundagas jūrmalas lībiešu ciemos   

•  Kristīne Zīlmane Tūrisma maršruts pa ebreju traģēdijai 
veltītām vietām Rīgā, II Pasaules kara laikā 

• Linda Sproģe. Amatniecība un tūrisms Vidzemē 

 



 

 

 

Sijāte Velga Kārļa Vanaga  

darbība Latvijas tūrismā 

 



Bakalaura darbi 2012 

• Freiberga Laura. Interaktīvās tūrisma spēles izveide un 
ieviešana Ķemeru Nacionālajā parkā  

• Andris Koks Vecpiebalgas novada tūrisma kartes izstrāde 
• Anna Kupče Tūrisma plānošana reģionālā līmenī. Vidzemes 

tūrisma attīstības stratēģijas priekšlikums Andris  
• Evija Lūse Staiceles papīrfabrikas kā industriālā mantojuma 

iesaiste tūrismā 
• Skujiņa Laila Valmiermuižā realizētā ielīgošanas pasākuma 

“Jaunie Jāņi” izvērtējums 
• Skutele Baiba Rīgas muzeju izvērtējums: ieteikumi 

piedāvājuma uzlabošanai 
• Tuče Renāte SIA „Gulbenes - Alūksnes Bānītis” attīstības 

stratēģija Inese  
 



Bakalaura darbi 2012  

• Viktorija Kronebergere Cēsu vecpilsētas saglabāšana un 
izmantošana tūrismā.  

• Antra Gailīte Kultūras tūrisma iespējas Gaujas nacionālā parka 
teritorijā.  

• Baiba Skutele Rīgas muzeju izvērtējums, vienota produkta izveide  
•  Oļesja Sudnikoviča. Autentiskums tūrismā. 
• Grugule Dace Latvijas kultūras tēla reprezentēšana starptautiskajos 

skaistuma konkursos: demonstrēto Latvijas tautas tērpu analīze   
• Veronika  Časnoviča Tūrisma maršruta „Senie spēka avoti Kaunatas 

apkārtnē” un nūjošanas-orientēšanās trases izveide Rāznas 
nacionālajā parkā 

• Sandra Ruduka Vēsturisko ēdienu receptes Ķemeru nacionālajā 
parkā un tā apkārtnē 

• Aleksandrs Jevdokimovs Tūrisma ceļveža izveide Sedas pilsētā 
 



Bakalaura darbi 2013 

• Liene BaumaneKultūras mantojums un tūrisms Latvijā un Flāmu reģionā 
(Beļģijā)  

• Linda Eglīte Mobilās aplikācijas „Atrodi bagātības Bauskā” satura izstrāde 
• Jolanta Grīviņa. Teiku un leģendu pielietojums tūrismā Valmierā un apkārtnē 
• Rimants Lūsis  Latvijas alus tūrisma mājas lapas izstrāde 
• Santa Silova Jauna pasākuma koncepcijas izstrāde Raunas novadāJauna 

pasākuma koncepcijas izstrāde Raunas novadā 
• Ilona Pinzule Strenču novada tūrisma ceļveža izstrāde 
• Agnese Pastare. Kompleksā tūrisma piedāvājuma „Ziemeļlatgales un 

Malienas kultūras pase” izveides iespēju novērtējums 
• Jūlija Kubanska 1950.-1960. ceļveži Latvijas PSR  
• Līva Geistarte. Latvijas Nacionālais mākslas muzeja piedāvātais produkts  
•  Madara Medne  Ceļvedis " Latviešu tradicionālās kāzu programmas un 

piedāvātās vietas kāzu tradīciju  Vidzemē" . 
• Evija Šica Maršruts Cēsu un  Raunas novados.  
• Jeļena Burdune Eksperimentālās ceļošanas veicināšana Latvijā, izmantojot 

tīmekļa žurnālus 
 



• Santas Vaišļas bakalaura darbs Valsts 
aizsargājamie kultūras pieminekļi Vidzemē – 
digitālā karte 

• http://vakpvkarte.blogspot.com/ 



Bakalaura darbu tēmas  2014 
• Lāsma Jakimova Tūrisma ceļveži Latvijas PSR 1970.-1991. 

• Santa Aleksandrova Leģendu un spoku stāstu izmantošana tūrismā publiski pieejamajās 
Latvijas pilīs  

• Kristīne Madelāne Brāļu Kaudzīšu ceļojumi 

• Līva Immure Brīvdabas kino izveide Valmieras apkārtnē 

• Laura Gribuste Līgatnes vēstures muzejs – produkta idejas izvērtējums 

• Ilze Krasocka Muzeju un izklaides parku darbības specifika. Minhauzena muzeja darbības 
analīze 

• Diāna Čepurnaja Tūrisms kā instruments kultūras mantojuma saglabāšanai: trīs piemēri 
Vidzemē 

• Elīna Zariņa Latvijas piļu viesnīcu pakalpojumu kvalitātes izvērtējums 

• Kristīne Šumelova Ceļveža „Rīga – atklāj neatklāto” izveide 

• Ūdre Marta Latvijas piļu un muižu izmantošana kāzu tūrisma attīstībā 

• Eicēns Jānis Fotoattēla izmantošana tūrisma galamērķa veicināšanā 

• Kārlis Melgalvis Rīgas centra tūrisma norādes zīmju piemērotības ceļotājiem izvērtējums 

 

• Dace Ciešalniece Izglītojoša kultūras programma vidusskolēniem “Mana pilsēta - Rīga” 

• Endija Rozenfelde Muižu interjeri kā tūristu piesaistes  

• Agnija Mutule Audiogids Sēlijai 

 



Topošie gada projekti  

• Mikus Krišāns Tūrisma attīstība Kokmuižas 
kompleksā  

• Ilze Zukule Kultūras mantojums sociālajos tīklos 

• Liene Kārkle Valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu saraksti kā kultūras mantojuma 
saglabāšanas līdzeklis. Vidzemes kultūrvēsturiskā 
novada piemērs. 

• Jānis Siliņš Tūrisma maršruts - Šaursliežu dzelzceļa 
līnijas Ainaži-Smiltene daļa 

 



Maģistru darbi 2012-2013  

• Iveta Arnīte Latvija kā gastronomiskā tūrisma galamērķis 
tūristiem no Rietumeiropas 

• Kristīne Raudziņa Radošā tūrisma iespējas Latvijā 
• Zanda Tamuļone Radošā tūrisma piedāvājums un 

pieprasījums Latvijā 
• Sanita Stanga Latvijas muižu kompleksu izmantošanas 

tūrismā prakse. Cesvaines muižas kompleksa tūrisma 
attīstības stratēģija 

• Iveta Arnīte Latvija kā nacionālo ēdienu kultūras tūrisma 
galamērķis 

• Karīna Adamaite Stratēģiskā partnerība tūrisma galamērķa 
konkurētspējas celšanā. Rundāles-Bauskas-Mežotnes 
piemērs.  
 



Topošu maģistra darbu tēmas  

 

• Dārta Stalidzēna Kultūras tūrisma produktu 
kvalitāti Vidzemē.  

• Sandija Vēmane Eiropas kultūras galvaspilsēta 
- Rīga. Tūrisma plūsmu veicinošs faktors. 

 



Piekļuve bibliotēkā   

Vidzemes Augstskolas mājas lapa http://www.va.lv/- 

Bibliotēka- Valmieras integrētās bibliotēkas tīmekļa 
vietne / http://www.va.lv/ vai 
http://www.va.lv/lv/biblioteka - elektroniskais 
katalogs - katalogi (jāiezīmē) paplašinātā meklēšana 
(pēc autora, nosaukuma, vārda nosaukumā, – ViA 
studentu darbi (Raunai 5). Var atvērt Silova, Santa 
Jauna pasākuma koncepcijas izstrāde Raunas 
novadā, kurai ir pilns teksts Jakimovu Ceļvežus  
 

http://www.va.lv/-
http://www.va.lv/-
http://www.va.lv/
http://www.va.lv/lv/biblioteka
http://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=106840
http://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=106840
http://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=106840
http://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=106840
http://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=106840
http://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=106840
http://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=106840
http://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=106840
http://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=106840
http://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=106840
http://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=106840


Piekļuve studentu darbiem 
 

• Caur Vidzemes Augstskolas bibliotēku.  

•  http://www.va.lv/lv/biblioteka 

• Pakalpojumi  

http://www.va.lv/lv/biblioteka


Raunas pašvaldības piedāvājums 2011 
= Gada projekti 2012   

Vizīte Raunā 2011.g. 13.jūnijā. 
Kontaktpersona Evija Zurģe Raunas novada domes izpilddirektore mob. 

22016948 
e-pasts evija.zorge@inobox.lv 
Vēlmes 1) 2 maršrutus apvienojot abus (Raunas un Drustu pagastus) 
Varētu būt nedēļas nogalei ar mašīnu vai autobusu. 
Pagasts varētu segt ceļa izdevumus, un varētu kopīgi ar kādu no domes 

apsekot teritoriju 
2) vēlme informatīvo stendu Tanīsa kalnam.  
2 maršruti GP  
Evija Šica Maršruts Raunas un Drustu pagastu teritorijās „Pie Raunas 

augsti kalni”  
Agris Batānovs Divu Dienu atpūtas maršruts Raunas novadā 
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Cēsu vēstures un mākslas muzeja 
pieteikums Gada projektu izstrādei  

• Cēsu Sv Jāņa baznīca ir viens no lielākajiem luterāņu dievnamiem Latvijā. Tā ir izcils kultūrvēsturisks 
piemineklis un dominante Cēsu vecpilsētas ainavā, kā arī nozīmīgu kultūras pasākumu norišu vieta 
un tūrisma objekts. Cēsu Sv. Jāņa baznīca ir viens no vecākajiem arhitektūras pieminekļiem Latvijā 
(valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr. 6214) un ir viena no senākajām un varenākajām sakrālā 
kulta celtnēm Latvijā. Baznīca celta 13.gadsimtā un šogad atzīmēs  730 gadu jubileju. 

• Laika gaitā baznīcas ēkas tehniskais stāvoklis  ir kļuvis kritisks. Lai situāciju radikāli mainītu, tiek 
izstrādāts stratēģiskais rīcības plāns dievnama kompleksai atjaunošanai. Tajā ietilpst arī 
kultūrizglītojošas programmas izstrāde un baznīcas iekļaušana tūrisma infrastruktūrā. 

• Strādājot pie šī plāna, esam nonākuši pie problēmām, kuru profesionālai risināšanai lūdzam Jūsu 
augstskolas mācību spēkuun topošos tūrisma darbības jomas speciālistu  atbalstu.  Kā iespējamo 
atbalsta veidu saredzam studentu zinātniski pētniecisko un praktisko darbu izstrādi par tēmām, 
kuras Cēsu Sv.Jāņa baznīcas atjaunošanas darba grupa varētu  ieviest praksē, tādējādi piesaistot 
sabiedrības uzmanību un interesi par objektu, kas, savukārt,  varētu būt veicinošs faktors līdzekļu 
piesaistē baznīcas restaurācijai. Studentu darbu tēmas varētu būt sekojošas: 

• Izstrādāt tūrisma maršrutu ar tekstiem/objektu aprakstiem (iespējams Ikšķile-Rīga-Cēsis-Valmiera-
?), kurā iekļauta Cēsu Sv. Jāņa baznīca, akcentējot vērtības, kuras interesē sakrālā tūrisma cienītājus; 

• Izstrādāt tūrisma maršrutu ar tekstiem/objektu aprakstiem (iespējams Ikšķile-Rīga-Cēsis-Valmiera-
?), kurā iekļauta Cēsu Sv. Jāņa baznīca, akcentējot vērtības, kuras interesē reliģiskā tūrisma 
cienītājus; 

• Izstrādāt vizuāli informatīvo modeli  Cēsu Sv. Jāņa baznīcas iekļaušanai pilsētas informatīvajā telpā; 
• Izstrādāt priekšlikumus  Cēsu Sv.Jāņa baznīcas atpazīstamības veicināšanai ceļotāju vidē; 

 



Var pieteikt pētāmās tēmas  

Gada projekti aprīlī 

Bakalaura darbi aprīlī 

Maģistra darbi –rudenī 

 

• E-pasta adrese janis.kalnacs@va.lv  

• Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu 
fakultātes Tūrisma virziena vadītājs 
ilgvars.abols@va.lv  
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