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Eiropas komisijas paziņojumi (I)  

 

Eiropa, tūristu apmeklētākā vieta pasaulē — 
jaunas Eiropas  tūrisma nozares politiskās 
pamatnostādnes (COM(2010) 352)  



“Madrides deklarācijas” (2010) 

Tajā ieteikumi par ar konsolidētas (vienotas)  
Eiropas tūrisma politikas īstenošanu, uzsverot 
nepieciešamību stiprināt tūrisma  nozares 
ilgtspējīgu konkurenci un atzīstot pievienoto 
vērtību, ko sniedz ES ar tūrismu saistītās 
darbības, papildinot dalībvalstu darbību ar 
integrētu pieeju tūrismam. 



Pasākumi jeb pamatprincipi  mērķu 
īstenošanai  

“(1) veicināt tūrisma nozares konkurētspēju Eiropā; 

(2) veicināt ilgtspējīga, atbildīga un uz kvalitāti vērsta 
tūrisma attīstību; 

(3) stiprināt Eiropas tēlu un redzamību kā ilgtspējīgu 
un kvalitatīvu tūrisma maršrutu kopumu; 

(4) maksimāli uzlabot ES politikas virzienu un finanšu 
instrumentu potenciālu tūrisma attīstībai”.  

 

Madrides deklarācija (2010) 



Fondi un programmas tūrismam  

Integrētā jūrniecības politika, piekrastes tūrisms - 
Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF) , 

 lauku tūrisms Eiropas lauksaimniecības fonds lauku 
attīstībai (ELFLA) , 

 ERAF, ESF. 

 CIP (Konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma) 
– Eiropas sadarbības tīkls konkurētspējīgam un 
ilgtspējīgam  tūrismam.  



Eiropas komisijas paziņojumi (II)  

 

Veicināt kultūras un radošos sektorus attīstībai 
un darbavietām COM (2012) 537 

 



Atzīst, ka kultūra - no mantojuma līdz radošajām 
industrijām ES  līdz šim nebija pietiekoši 
novērtētas, bet  globalizētajā pasaulē un 
digitalizētajā sabiedrībā tās ir nozīmīgas gan  
attīstībai,  gan darbavietu radīšanai.   

 



Izaicinājumi  

• Globalizācijas un digitalizācijas ietekme, 

• Finansu nepieejamība, 

• Nacionālā un valodas fragmentācija, 

• Dinamiskas dažādu kultūras nozaru saplūsmes 
formas.  



Veicamais izaicinājumu pārvarēšanai 

• prasmju zināšanu izmaiņas,  

• piekļuve finansēm,  

• “tirguslaukuma” attīstīšana,  

• pastiprināt starpsektoru „auglīgumu”,  

• eksports. 



ES programmas un rīki 2014-2020 

• “Radošā Eiropa”, “Erasmus visiem”, Kohēzijas 
politikas fondi, “Horizon 2020”, “COSME”, 
“Iespējas/ rīki Eiropas savienošanai” u.c. 



• Cultural Route – Kultūras ceļš vai kultūras 
tūrisma maršruts?  



Eiropas Padomes Kultūras ceļu programma  

Mērķi -  uzsvērt Eiropas kopējās kultūras identitāti, 
saglabāt un popularizēt Eiropas kultūras 
mantojumu, arī lai atslogotu īpaši populārus 
tūrisma galamērķus.  

 

 Svētceļnieku ceļš uz Santjāgo de Kompostelu, Zīda 
ceļš, Gētes, Mocarta un Vivaldi ceļi,  Baroka ceļs 
un Hanzas ceļš un citi ceļi kopā vairāk nekā 30.  



Linda Ruģele, EIROPAS KULTŪRAS CEĻU PROGRAMMAS IZVĒRTĒJUMS. 2014.  



Somu zinātnieks Anti Honkanens (Austrumsomijas Universitāte,Savonlinna) 
Ermitāžas rīkotajā kultūras tūrisma “apaļajā galdā”  





Kas ir kultūras tūrisma maršruts? 

• Kultūras tūrisma maršruts tāds, kurā apmeklē 
galvenokārt kultūras piesaistes/ vilinājumus, kas 
atzītas par vienām no tūristiem nozīmīgākajām.  

• Kultūras piesaiste/ vilinājums “Tūristi apmeklē 
mākslas un arhitektūras pieminekļus, vēsturiskas 
celtnes un pilsētas, muzejus, izstādes, koncertus, 
izrādes, festivālus, karnevālus, reliģiskos un 
folkloras pasākumus.” 

  Tūrisma un viesmīlības terminu vārdnīca, 2008. 



• Kultūras tūrisms- tūrisma veids, kurā galvenais 
tūristu ceļojuma nolūks ir apmeklēt savas 
tautas vai citu tautu kultūru un kultūras 
mantojumu.  

Kultūras tūrisms veicina kultūras mantojuma 
saglabāšanu un apzināšanu. 

 

Tūrisma un viesmīlības terminu vārdnīca, 2008. 

 



• Kultūras tūrisms tuvs gan lauku, gan pilsētu 
tūrismam.  

• Droši vien lielu daļu maršrutu var uzskatīt par 
kultūras tūrisma maršrutiem 

• Tajos iekļaujami ne tikai kultūras mantojums 
vien, bet arī dabas objekti 



Melanie  Smith Issues in Cultural Tourism  
(2003, papildināts izdevums 2009). 
  
Kultūras tūrisma studiju ietvars  
Kultūras tūrisma ģeogrāfija  
Globālā kultūras tūrisma politika  
Mantojums, tūrisms un muzeji 
Iezemiešu (vietējais) kultūras tūrisms) 
Māksla, festivāli un kultūras tūrisms 
Radošā kultūras pieaugums  
Kultūras tūrisms un pilsētu reģenerācija 
Eksperimentālais kultūras tūrisms 
Kultūras tūrisma nākotne  
 



Ivanovic Milena . Cultural Tourism. Cape Town. 
Juta, 2009.  
  
1. daļa Ievads  kultūras tūrisma attīstībā 
Kultūras dimensijas 
“ Vecās” un “jaunās”  kultūras tūrisma parādības  
Globalizācija un tūrisms 
Kultūras tūrisma definīcijas 
Koncentrētais kultūras tūrisms  
  
2. daļa Resursos balstīta kultūras tūrisma 
attīstība  
Kultūras resursi, vilinājumi/ piesaistes un 
galamērķi  
Atlases process, nosakot kultūras piesaistes 
Kultūras mantojuma interpretācija 
Kultūras tūrisma produkts 
Kultūras tūrisma piesaistu popularitāte 
Kultūras tūrisma pieprasījums  
Kultūras tūristi un tūristu pieredzējuma patēriņš 
 



Kultūras tūrisma grāmatas  
 
Karolina Buczkowska Cultural Tourism – Heritage, Arts and Creativity  
Poznań, Akademia Wychowania Fizycnego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2011.  
 
 
Simbioze starp kultūru un tūrismu 
Kultūras ceļojumu un tūrisma vēsture 
Kultūras tūrisma definēšana 
Kultūras tūrisma specifika 
Kultūras tūristi un viņu tipoloģija 
Kultūras mantojuma tūrisms 
Mākslas un festivālu tūrisms (Arts Tourism) 
Radošais kultūras tūrisms  
 
  

 
 









  

• Tūrisma maršruts “Koka ēkas Grīziņkalnā”  
Eiropas reģionālās attīstības fonda projekts 
„Grīziņkalna kultūrvēsturiskā mantojuma 
tūrisma potenciāla stiprināšana”  

  

www.kokariga.lv  

 

http://www.kokariga.lv/
http://www.kokariga.lv/
http://www.kokariga.lv/


Maršruts Koka ēkas Rīgas centrā   



Kultūras tūrisma maršruts “Koka ēkas 
Latgales priekšpilsētā”  



• Rīgas Latgales priekšpilsēta piedāvā kultūras 
tūrisma maršrutu “Maskavas forštates gaismas 
kronis” (2008)  





Kultūras tūrisma maršruti internetā  

Vidzemes tūrisma asociācijas veikums:  

Zaļā kultūras mantojuma maršruts 

 

Rēzeknes novads piedāvā kultūras tūrisma 
maršrutu „Kultūras un vēstures elpa” 

 



Kultūras tūrisma maršruti Latgales 
reģiona portālā 

Iepazīsti mazāko Latvijas novadu  
Pie amatu pratējiem Briežuciemā  
Pa Ziemeļlatgales skaistākajām vietām  
Vecie Balvi 
Caur dabas parka „Daugavas loki” līkločiem 
Daugavpils novada zelta loks  
Iepazīsti Austrumlatvijas metropoli – Daugavpili!  
Pa grāfu Plāteru pēdāmAtrodi sakrālās pērles Daugavpils pusē!  
„LĪVĀNU PILSĒTA” – atklāj Latgales vārtus – izbaudi Līvānu pilsētas skaistumu 
Lūdzam uz Ludzu!  
Izstaigāsim poļu ceļus Vecslabadas pusē  
Iepazīsim Latgali – Riebiņus 
Velomaršruts „Apkārt Mazajam Ludzas ezeram” 

 

http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1564
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1565
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1567
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1567
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1567
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1567
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1568
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1569
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1570
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1571
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1571
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1571
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1571
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1571
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1571
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1571
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1572
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1572
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1572
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1572
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1573
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1573
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1573
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1574
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1574
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1574
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1574
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1574
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1574
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1574
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1575
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1576
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1577
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1578
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1577
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1577
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1578
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1578
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=1578


• Kultūras tūrisma maršruts – kā ēdienkarte, no 
kuras var izvēlēties garšīgāko, iekārojamāko.  

    (Pēc A.Klepera)  

 



Kultūras tūrisma maršruts “Vidzemes 
viduslaiku pilis”   

A. Caune, I. Ose. Latvijas 12.gadsimta beigu –17.gadsimta vācu piļu leksikons. 2004. 
 



Nabes tornis  



Kultūras tūrisma maršruti  

• Vidzemes viduslaiku pilis  

• ??? 

• ??? 

• ??? 

• ??? 



• janis.kalnacs@va.lv  

mailto:janis.kalnacs@va.lv


Vidzemes kultūras tūrisma ieviešanas 
plāna struktūra  (I) 

        1. Ievads 
        1.1. Projekts CHARTS un INTERREG IVC Programma.  
        1.2 Kultūras tūrisma attīstības tendences (t.sk. globālie, nacionālie un reģionālie 

izaicinājumi kultūras tūrisma politikā, ES politika). 
              1.2.1.Teritorija (reģiona ģeogrāfiskais apraksts, plānā ietvertās teritorijas u.c.) 
              1.2.2. Tūrisma potenciāls.  
              1.2.3. Kultūras tūrisms Latvijas politikas plānošanas dokumentos.  
              1.2.4. Kultūras un kultūras mantojuma uzlabošanas nepieciešamība.  
              1.2.5. Kultūras tūrisma un ilgtspējīgas attīstības pētniecība (ATLAS pētījums, Vidzemes 

attīstības scenāriji u.c.) 
        1.3. Ieviešanas plāna mērķi.  
              1.3.1. Plāna raksturojums (koncepcijas apraksts)  
              1.3.2. Plāna politikas konteksts (saistība ar esošajiem plāniem un politikām, 

institucionālais pamatojums/ pamats).  
              1.3.3. Dokumenta struktūra (pārskats par katru nodaļu). 
 
           2. Tūrisma konteksts.  
               2.1. Situācija kultūras tūrismā Vidzemē.  
               2.2. Kultūras tūrisma telpiskā izplatība.  



Vidzemes kultūras tūrisma ieviešanas 
plāna struktūra  (II) 

 3. Kultūras vērtības.  

           3.1.Reģiona kultūras  īss raksturojums.  

           3.2. Kultūras vērtību klasifikācija:  piemēru analīze 

           3.2.1. Vērtēšanas metodika.   

           3.2.2. Vērtību izsijāšana/ izvērtēšana. 

           3.3. Prioritāšu noteikšana. Esošie un jaunie (potenciālie) produkti.  

 

4. Labās prakses piemēri 

5. Ieteikumi 

           5.1. Prioritāro darbību teritorijas 

           5.2. Darbības virzieni un mērķi 2014.-2020. gada plānošanas periodam un tālākā 
perspektīvā. 

           5.3. Rekomendējamā ieviešanas struktūra un posmi. 

 

8. Finansējuma vajadzības un avoti.  

  








