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INTERREG IVC programma 
 
INTERREG IVC nodrošina finansējumu starpreģionu sadarbībai visā Eiropā. Tā tiek 
īstenota saskaņā ar Eiropas Kopienas teritoriālās sadarbības mērķiem un finansēta no 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF). Programma balstās uz pieredzes apmaiņu 
starp partneriem, kuri demonstrē izcilību attīstības, vietējās un reģionālās politikas 
īstenošanā. Atbalstāmās jomas ir inovācijas un zināšanu ekonomika, vide un risku 
novēršana. Programmas mērķis ir uzlabot Regionalas politikas un to instrumentu 
efektivitati Eiropā. INTERREG IVC programma izstrādāta saskaņā ar Lisabonas un 
Geteborgas stratēģiju mērķiem. 
 
 
CHARTS projekts 
 
Projekta misija ir bagātināt reģionālās  politikas ar kultūru un kultūras mantojumu kā 
pievienoto vērtību tūrisma ilgtspējībai caur noteikto labo prakšu pieredzes apmaiņu 
kultūras, mantojuma un ainavu ilgtspējīgā pārvaldībā starp partneriem, saziņu un 
sadarbību, paturot prāta inovācijas efektu un radot zināšanu bāzi, kas var turpināties pēc 
projekta beigām. 
 
Labās prakses piemēri (izceļot šajā plānā detalizētāk aprakstītos) 

 
 

1. Klimata pārmaiņas 
2. Kultūras mantojuma pieejamība  
3. Efektīva partnerība 
4. Sabiedrības kopienas un atbildīgs tūrisms 
5. Kvalitātes kritēriji 
6. Tūristu informācija 
7. Vietas mārketings 
8. Kultūras maršruti 
9. Dzelzceļu mantojums 
10. Vietējie produkti un gastronomija 
11. Tradicionālās prasmes un arodi 
12. Velotūrisms 
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CHARTS projekta partneri 
 
14 partneri no 11 valstīm un 10 reģioniem Eiropā 
 
 

1.  Municipality of South Pelion  (Lead Partner) GREECE 

2.  Welsh Government CADW UK 

3.  ECTN-European Cultural Tourism Network BELGIUM 

4.  Midland Regional Authority IRELAND 

5.  Region Västra Götaland SWEDEN 

6.  Pafos Regional Board of Tourism CYPRUS 

7.  Veneto Region – Department of Tourism ITALY 

8.  Vidzeme Tourism Association LATVIA 

9.  National Institute of Research-Development in Tourism ROMANIA 

10.  Mallorca Council - Environment Department SPAIN 

11.  Union of South-East Region Local Authorities BULGARIA 

12.  Greek Nation Tourism Organization GREECE 

13.  IBERTUR / University of Barcelona SPAIN 

14.

 

 University of Thessaly GREECE 
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Priekšvārds 

 
 

 
Kultūrvēsturiskā Vidzemes novada bagātība ir tās 
neatkārtojamās, skaistās dabas ainavas, kultūrvēsturiskais 
mantojums un cilvēki, kuri glabā šo bagātību nākamajām 
paaudzēm. Mūsu galvenais uzdevums ir to ne tikai saglabāt, 
bet arī gudri un prasmīgi radīt tām jaunu pievienoto vērtību, 
lai varam atskatīties ne tikai uz paveikto, bet arī drosmīgi iet 
uz priekšu.  

CHARTS projekts bija unikāla iespēja Vidzemes pašvaldībām, 
uzņēmējiem, nozares speciālistiem un tūrisma politikas 
veidotājiem, kopīgi ar citiem Eiropas valstu kultūras un 
kultūrvēsturiskā mantojuma profesionāļiem, iepazīt dažādo 
valstu labāko pieredzi un mācīties no tās. Iegūtās zināšanas 
un pieredze lieti noderēs izstrādājot jaunus un ilgtspējīgus 
kultūras tūrisma produktus Vidzemē. Tās palīdzēs vēl labāk 
izprast un attīstīt mūsu stiprās puses, kā arī kritiskāk izvērtēt 
un novērst mūsu trūkumus un vērst tos uz labu.  

Mums jābūt lepniem ar to, kas mums ir, jo dažkārt pietiek, ja pievienojam klāt tikai vairāk 
izdomas un ambīcijas. To pierāda arī CHARTS starptautiskā konkursa “Ilgtspējīgs kultūras 
tūrisma galamērķis 2014” laureāti, kur starp pirmajiem ir tieši vidzemnieki. 

Piesaistot investīcijas un papildus finansējumu teritorijām, kas ir bagātas ar 
kultūrvēsturiskā mantojuma potenciālu, taču dažādu iemeslu dēļ šodien nav populāras 
tūristu vidē, tās iegūs jaunu elpu, radīs jaunas darba vietas un vēl vairāk izcels dažādos 
Vidzemes resursus.  

Es ceru, ka šis kultūras tūrisma politikas ieviešanas plāns un tajā minētie priekšlikumi 
Vidzemes attīstībai, dos papildus iedvesmu jauniem mērķiem un lielākām ambīcijām. 
Tāpat, esmu pārliecināts, ka projekta laikā iegūtās zināšanas un prasmes paaugstinās 
Vidzemes konkurētspēju ne tikai starp Latvijas un Baltijas valstu dažādiem reģioniem, bet 
dos iespēju veiksmīgi konkurēt arī ar citu Eiropas valstu kultūras tūrisma galamērķiem.  

Spēks slēpjas sadarbībā, tāpēc vēlu mums visiem atrast šo spēku un attīstīt Vidzemi par 
atpazīstamu, interesantu un konkurētspējīgu kultūras un tūrisma galamērķi! 

 

 

Vidzemes Tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs, 

projekta CHARTS koordinators Vidzemē 
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Šis plāns veido daļu no CHARTS projekta rezultātiem. Plāns tapis ar Eiropas 
Savienības programmas INTERREG IVC atbalstu un tika īstenots ar Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. 
 
 
Autori: 
 
 
Jānis Kalnačs, Dr.art., profesors, Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu 
fakultāte, Latvija 
Andris Klepers, Dr.geogr.,docents, Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu 
fakultāte, Latvija 
Ilze Grīnfelde, Mg.sc.soc., lektore,Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu 
fakultāte, Latvija 
Juris Smaļinskis, Mg.biol., lektors, Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu 
fakultāte, Latvija 
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The Implementation Plan for Culture and Heritage 
Actions towards Sustainable Tourism Development in 

Vidzeme (North Latvia) 

ABSTRACT 

The Implementation Plan for Culture and Heritage Actions towards Sustainable 
Tourism Development in Vidzeme (North Latvia) is elaborated as one of results of project 
CHARTS (“Culture and Heritage Added Value to Regional Policies for Tourism 
Sustainability”) with main stress on local cooperation and management know-how from 
other CHARTS partner states and institutions. The plan emphasizes role of cultural tourism 
in Vidzeme in context of Latvia, beside other types of tourism, highlights main aims and 
directions of action for long term perspective. 

The most outstanding values of culture heritage in Vidzeme in the context of culture 
tourism development and in comparison with other Latvian or Baltica regions were 
indentified: 

1) archaeological depositions of Stone and Iron ages (related with tribes of ancient 
Latgalians and Livs); 

2) Medieval castles and churches; 
3) culture heritage from the time of Hanseatic league; 
4) culture heritage from the time of Swedish rule in Vidzeme (17th century); 
5) the Brethren congregation movement (18th-19th century); 
6) traditional peasant and artisans culture. 

Based on these comperative advantages culture tourism products with strong and 
distinctive competitive advantages should be developed from the region thus raising 
competitiveness of Vidzeme as culture tourism destination and helping to preserve cultural 
heritage.  

The direct recipient and implementer of the plan is – Vidzeme Tourism Association in 
co-operation with Latvian Tourism Development Agency, municipalities of Vidzeme region, 
tourism entrepreneurs, owners and managers of cultural heritage. The part of suggestions 
was developed in regards of Tourism and Culture Policy of European Union, strategic 
documents of culture and tourism of Latvia. This part could be used not only for strategic 
documents of Planning Regions, but as well for state institutions (mainly for Ministry of 
Culture of Republic of Latvia), could be used as inspiration for tourism associations of 
other culture-historical regions of Latvia and other stakeholders involved in tourism. 

The Implementation Plan for Culture and Heritage Actions towards Sustainable 
Tourism Development in Vidzeme (North Latvia) is elaborated in form of strategic 
guidelines, offering reasonable solutions for topical problems, combaining traditions and 
innovations. 
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The plan contains analysis of trends in cultural tourism development, the place of 
cultural tourism in planning documents in Latvia, results researches about the cultural 
tourism in Latvia and sustainable development in Vidzeme, analysis of geographical and 
culture-historical space of Vidzeme (for the first time in Latvia proper spatial analyses of 
the state protected tangible culture heritage in the tourism cotext), benchmarking 
examples of good practices in project’s partner countries. The included suggestions refer 
to the action directions included in CHARTS project: 

• accessibility to heritage; 
• quality criteria; 
• railway heritage; 
• local products and gastronomy; 
• traditional skills and trades; 
• cultural routes, 

along with other acknowledged by authors of this plan as: 

• unused and partly-used resources and products; 
• interpretation; 
• the network and partnership of municipalities; 
• destination marketing. 

The solutions of topical problems that are related with sustainable and competitive 
culture tourism destination management of Vidzeme are integrated in the plan as well as 
extensive mapping of cultural tourism resources diversity and representativeness for 
public accessibility, demand and supply relations, identification of tourism sites with 
highest export competitiveness, impact factors of success in tourism and future potential. 
Other groups of solutions are devoted to necessities to balance the conservation of cultural 
heritage and involvement in tourism, partnership of municipalities that is based in 
common understanding, input of  municipalities in education of local community in context 
of representation of local values, the role of qualitative interpretation, the systemic 
approach to information distribution about tourism offer. 

The plan is supplemented by overview of funds and programmes with possibility to 
attract financial support for implementation of suggestions of The Implementation Plan for 
Culture and Heritage Actions towards Sustainable Tourism Development in Vidzeme (North 
Latvia) – EU programmes, Cross-Border collaboration programmes, available funds of 
implementation of Cohesion policy, potential finance from patrons. 
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Vidzemes kultūras tūrisma politikas ieviešanas plāns 
KOPSAVILKUMS 

 
Vidzemes kultūras politikas ieviešanas plāns izstrādāts, īstenojot projektu CHARTS 

(“Culture and Heritage Added Value to Regional Policies for Tourism Sustainability”).  Tas 
akcentē  Vidzemes kultūras tūrisma vietu Latvijas tūrismā, īpaši kultūras tūrismā,  un 
kultūras tūrisma vietu Vidzemes tūrismā,  līdzās citiem tūrisma veidiem, iezīmē ilgtermiņa 
darbības virzienus un mērķus.  

Par savdabīgākajām Vidzemes kultūras mantojuma vērtībām tūrisma kontekstā un 
salīdzinājumā ar citiem Latvijas un Baltijas reģioniem  atzīstamas:  

1) akmens un dzelzs laikmeta (latgaļu un lībiešu) arheoloģiskās liecības;  
2) viduslaiku pilis un baznīcas;  
3) Hanzas laika kultūras mantojums;  
4) zviedru laika (17.gs.) kultūras mantojums;  
5) hernhūtiešu jeb brāļu draudžu kustība (18.-19.gs);  
6) tradicionālā zemnieku un amatnieku kultūra. 
Balstoties uz šīm vērtībām, jāizstrādā konkurētspējīgi kultūras tūrisma produkti, kas 

veicinātu Vidzemi kā kultūras tūrisma galamērķi, tādējādi saglabājot kultūras mantojumu.  
Plāna tiešākais adresāts un īstenotājs – Vidzemes tūrisma asociācija sadarbībā ar 

Latvijas tūrisma attīstības aģentūru, Vidzemes pašvaldībām, tūrisma uzņēmējiem, kultūras 
pieminekļu īpašniekiem un pārvaldītājiem. Plāna rīcību daļa izstrādāta, ņemot vērā gan 
Eiropas Savienības tūrisma un kultūras politiku, gan Latvijas tūrisma un kultūras 
stratēģiskos dokumentus un aktuālos pētījumus. Tā izmantojama ne tikai plānošanas 
reģionu stratēģiskajiem dokumentiem, bet arī valsts institūcijām (galvenokārt Kultūras 
ministrijai), kā arī citu Latvijas kultūrvēsturisko novadu tūrisma asociācijām un tūrismā 
iesaistītajām pusēm. 

Vidzemes kultūras tūrisma ieviešanas plāns, kas  ietver rīcības ilgtspējīga kultūras 
tūrisma attīstībai izstrādāts kā stratēģiskas vadlīnijas, izvirzot mūsdienīgus risinājumus, 
pārņemot projekta partneru labās prakses pieredzi un apvienojot tradīcijas un inovācijas. 
Tas ietver kultūras tūrisma attīstības tendenču, kultūras tūrisma lomas Latvijas 
plānošanas dokumentos  analīzi,  pētījumu par Latvijas kultūras tūrismu un ilgtspējīgu 
attīstību Vidzemē rezultātus, Vidzemes ģeogrāfiskās un kultūrvēsturiskās telpas analīzi 
(pirmoreiz Latvijā veikta visaptveroša valsts aizsargājamo materiālo kultūras pieminekļu 
analīze no tūrisma viedokļa). Tajā ietvertie ieteikumi darbībai, atbilst CHARTS projektā 
noteiktajiem darbības virzieniem:  

• kultūras mantojuma pieejamība;  
• kvalitātes kritēriji; 
• kultūras maršruti; 
• dzelzceļu mantojums; 
• vietējie produkti un gastronomija; 
• tradicionālās prasmes un arodi, 
kas papildināti ar plāna autoru izvirzītājiem: 
• neizmantotie un daļēji izmantotie resursi un produkti;  
• interpretācija; 
• pašvaldību darbība un sadarbība; 
• tūrisma mārketings un Vidzemes zīmolvedība. 
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Plānā integrēti gan svarīgāko problēmu risinājumi, gan kā kultūras tūrisma resursu 
dažādības un sabiedriskā pieejamības kartēšana Vidzemes veidošanai par ilgstspējīgu un 
konkurētspējīgu kultūras tūrisma galamērķi, ņemot vērā pieprasījuma un piedāvājuma 
mijiedarbību, identificējot tūrisma vietas ar augstāku eksportspēju, tūrisma attīstības un 
nākotnes potenciālu. Citas risinājumu grupas veltītas nepieciešamībai ievērot līdzsvaru 
starp kultūras mantojuma saglabāšanu un izmantošanu tūrismā, pašvaldību sadarbībai, 
kas balstīta līdzīgā izpratnē, pašvaldību ieguldījumam sabiedrības izglītošanā par vietējām 
vērtībām, kvalitatīvas interpretācijas nozīmībai, sistēmiskai pieejai informācijas 
izplatīšanai. 

Plānu papildina pārskats par fondiem un programmām, kurās iespējams pretendēt  
uz finansējumu Vidzemes kultūras tūrisma politikas  ieviešanas plāna īstenošanai – ES 
programmas, pārrobežu sadarbības programmas, Latvijā pieejamie fondi kohēzijas 
politikas īstenošanai, kā arī iespējamo mecenātu finansējumu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vidzemes Kultūras tūrisma politikas ieviešanas plāns 

 

13 

Ievads 
Šis plāns ir viens no CHARTS projekta rezultātiem, kas tapis pēc Vidzemes tūrisma 

asociācijas iniciatīvas, akcentē Vidzemes kultūras tūrisma vietu Latvijas tūrismā, īpaši 
kultūras tūrismā, un kultūras tūrisma vietu Vidzemes tūrismā, līdzās citiem tūrisma 
veidiem, iezīmē mērķus un darbības virzienus ilgtermiņa periodā – 10 gadiem. Tā tiešākais 
adresāts un arī īstenotājs – Vidzemes tūrisma asociācija sadarbībā ar Latvijas Tūrisma 
attīstības valsts aģentūru, projektā iesaistītās un citas Vidzemes pašvaldības, tūrisma 
uzņēmēji, kultūras institūcijas, kultūras pieminekļu īpašnieki un pārvaldītāji. Ieteikumu 
daļa, kas izstrādāta, ņemot vērā gan Eiropas Savienības tūrisma un kultūras politiku, gan 
Latvijas tūrisma un kultūras stratēģiskos dokumentus, izmantojamas kā vadlīnijas 
teritorijā ietilpstošo plānošanas reģionu stratēģiskajiem dokumentiem un valsts 
institūcijām (galvenokārt Kultūras ministrijai), citu Latvijas kultūrvēsturisko novadu 
tūrisma asociācijām un tūrismā iesaistītajām pusēm. 

Kultūras tūrisms šajā plānā tiek saprasts diezgan plaši kā „tūrisms, kas balstīts uz 
vietējiem un reģionālajiem kultūras resursiem”, ietverot kultūras tradīcijas, valodu, 
vēsturi, kultūrainavas, celtnes, arheoloģiskas vietas, muzejus, mākslas galerijas, teātrus 
un kultūras pasākumus; piesaistes, kas saistītas ar amatniecību, amatniecību, rūpniecību, 
sociālo vēsturi un dzīvi, kā arī dabas mantojumu. Vidzemes kultūras tūrisma politikas 
izstrādes laikā lielāka uzmanība tika pievērsta sešiem CHARTS projekta partnervalstu 
labās prakses piemēriem, kas pastiprināti analizēti dokumentā. Īpaši akcentēta arī 
materiālā kultūras mantojuma – valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu telpiskā analīze 
tūrisma kontekstā, kas šādā formā līdz šim Latvijā veikta pirmo reizi. 

Lai distancētos no administratīvu struktūru izraisītas fragmentēšanas, plāns ietver 
skatu uz Vidzemi kā savdabīgu kultūrvēsturisku reģionu, kas ir plašāks nekā mūsdienu 
plānošanas reģioni, akcentējot tā identitāti, izvērtējot kultūras mantojumu un kultūras 
vērtības, un uzsverot tūrisma, it īpaši kultūras tūrisma potenciālu – tā ir teritorija, kas 
sakrīt ar Vidzemes kā tūrisma reģiona pārvaldīšanu. Kultūras mantojuma saglabāšanas 
vispiemērotākā forma ir tā piekļuves nodrošināšana sabiedrībai, gan informējot un 
pārliecinot par vērtībām, gan iesaistot kultūras tūrismā, akcentējot arī ekonomisko 
vērtību, uzsverot autentisko un respektējot ilgtspējības principus, rosinot vēlmi saglabāt 
kultūras mantojumu. 

Projekts CHARTS un INTERREG IVC programma 

Projekts CHARTS (abreviatūra no angļu valodas vārdiem “Culture and Heritage Added 
value to Regional Policies for Tourism Sustainability” (kultūras un mantojuma pievienotā 
vērtība reģionālajai politikai tūrisma ilgtspējībai), no 2012.-2014. gadam tika īstenots 
Eiropas Savienības starpreģionālās sadarbības programmā INTERREG IVC. Latviju – 
vienīgo no Baltijas valstīm tajā pārstāvēja Vidzemes tūrisma asociācija, un projektā 
iesaistījās 11 Vidzemes novadu pašvaldības (Apes, Alojas, Ērgļu, Carnikavas, Gulbenes, 
Limbažu, Ogres un Ikšķiles, Raunas, Saulkrastu, Valkas, Vecpiebalgas). CHARTS projekta 
vadošais partneris – Dienvidpelionas pašvaldība (Grieķija). Projektā, kopā ar Vidzemes 
tūrisma asociāciju piedalījās Velsas valdības vēsturiskās vides  departaments CADW 
(Lielbritānija), Midlendas reģiona pārvalde (Īrija), Vesterjētlandes reģiona pārvalde 
(Zviedrija), Pafas reģiona tūrisma padome (Kipra), Veneto reģiona tūrisma departaments 
(Itālija), Nacionālais tūrisma pētniecības un attīstības institūts (Rumānija), Maljorkas 
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padomes Vides departaments (Spānija), Dienvidaustrumu reģiona Pašvaldību asociācija 
(Bulgārija), Grieķijas Nacionālā tūrisma organizācija, Barselonas universitātes tīkls Ibertur 
(Spānija), Eiropas kultūras tūrisma tīkls ECTN (Beļģija) un Tesālijas universitāte (Grieķija). 

Viens no instrumentiem projektā izvirzīto mērķu sasniegšanai bija tā noslēgumā 
izstrādāt rīcības plānu 10 partneru reģionos – arī Vidzemei. Tas izpaustos kā kultūras 
tūrisma politikas ieviešanas plāns ilgtermiņa 10 gadu laika posmam. Šī plāna izstrāde 
balstīta uz projekta ECTN  izstrādātajām vadlīnijām 2014. gada aprīlī.  Vidzemes kultūras 
politikā iekļauti arī priekšlikumi no projekta laikā notikušajiem semināriem, kas Vidzemes 
kultūras tūrisma politikas izstrādes laikā tika organizēti katrā no Vidzemes pašvaldībām, 
kas piedalījās CHARTS projektā. 

Vidzemes kultūras tūrisma politikas plāna mērķi 
CHARTS projekta Vidzemes reģiona Kultūras tūrisma politikas ieviešanas plānā 

paredzēts ietvert darbības, kas 

1. palīdzētu sasniegt lielāku sociāli ekonomisko līdzsvaru un kohēziju ar citiem 
Eiropas Savienības reģioniem, ar ilgtspējīga tūrisma palīdzību reģenerējot 
teritorijas, kas cietušas ekonomikai pagrimstot; 

2. aizkavētu vides degradāciju, teritorijās ar slikti izplānotu zemes izmantošanu vai 
vāju tūrisma darbības pārklājumu, īpaši potenciālās tūrisma teritorijās, kur 
iespējama labāka vides pārvaldība; 

3. veicinātu investīcijas tūrismā plašākā teritorijā un atbilstoši kopējam ilgtspējīga 
tūrisma redzējumam; 

4. diversificētu tūrismu, pagarinot sezonu, un veicinātu alternatīvas tūrisma formas, 
ietverot kultūras un kultūras mantojuma tūrisma attīstību nomaļākās teritorijās, 
radot jaunas nodarbinātības iespējas, 

5. tūrisma plānošanas procesā iesaistītu potenciālās ieinteresētās puses, tūristus un 
interešu grupas, kurām līdz šim bijis maz iespēju sadarboties. 

Šis plāns ir piedāvāto rīcību plāns ilgtspējīga kultūras tūrisma attīstībai, lai arī pēc 
sava rakstura ir rekomendējošs, jo tam nav tiešas pieejas ne ES fondiem, ne valsts un 
pašvaldību budžetam, ne privātajam finansējumam un nav obligāti izpildāms iesaistītajām 
pusēm, bet tas ietver uz sadarbību, kultūras mantojuma saglabāšanu un kultūras tūrisma 
attīstību vērstus ieteikumus, ko ieteicams iekļaut plānošanas reģionu stratēģiskās 
plānošanas dokumentos un ko var īstenot un izmantot kā būtisku argumentāciju, 
iesaistītajām pusēm pretendējot uz valsts budžeta, Eiropas Savienības (turpmāk ES)  
struktūrfondu un starptautisku ES programmu finansējumu.  

Kultūras mantojuma saglabāšanai un kvalitatīvu, vērienīgu kultūras pasākumu 
rīkošanai, kas spēj piesaistīt ne tikai vietējo iedzīvotāju, ar valsts un pašvaldības 
finansējumu nav pietiekoši. Noteikti panākama lielāka privātā sektora un NVO resursu, arī 
sponsoru vai pat mecenātu finansējums iesaiste. Tas nepieciešams ne tikai kultūras 
mantojuma saglabāšanai (konservācijai, restaurācijai vai renovācijai) un tradīciju 
fiksēšanai un tālāknodošanai, bet gan arī konkurētspējīga kultūras tūrisma piedāvājuma 
veidošanai Vidzemē. Tāpat arī esošo uzturēšanai, labās prakses iepazīšanai un derīgas 
pieredzes pārņemšanai, sadarbības veicināšanai starp Vidzemes novadiem, kultūras 
tūrisma mārketingam, apmācībām jaunajās informācijas un komunikācijas tehnoloģijās, 
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tūrisma pētniecībai (statistika, apmeklētāju motivācija, ceļošanas paradumi, pieprasījums, 
izmantotie informācijas avoti, produktu kvalitāte), jaunu ideju ieviešanai u.tml. 

Līdzekļi ieteikumu īstenošanai būtu piesaistāmi jau detalizētāku stratēģisko plānu un 
projektu ietvaros gan no valsts budžeta, ES struktūrfondiem (ERAF, ELFLA, EEZ), ko 
administrēs Ekonomikas, Kultūras vai kāda cita ministrija, pašvaldību budžetiem, privātā 
finansējuma, kā arī iesaistoties starptautiskos projektos, kuros var pieteikties attiecīgais 
plānošanas reģions, Vidzemes Tūrisma asociācija vai pašvaldības. Pēc 2014.gadā 
pieņemtajām Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam un 
kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam „Radošā Latvija” vairāki attīstības 
virzieni un svarīgākie akcenti sasaistē ar resursiem ir kļuvuši skaidrāki. 

1. Kultūras tūrisms – attīstības tendences, Latvijas 
plānošanas dokumenti, zinātniskie pētījumi 

Attīstības tendences raksturotas, galvenokārt balstoties uz zinātniskajiem 
pētījumiem par aktualitātēm sabiedrībā un plānošanas dokumentiem, kas tikpat lielā mērā 
ietekmē noteiktus attīstības virzienus. 

1.1. Kultūras tūrisma attīstības tendences 

Statistikas dati par kultūras tūrisma attīstību pirms globālās finansu un ekonomiskās 
krīzes apliecināja, ka, pieaugot starptautisko ceļotāju skaitam, relatīvi nedaudz straujāk 
pieaug arī vispārējo (tie, kam kultūras mantojums un kultūra līdz ar citām motivācijām 
būtiska, izvēloties ceļojuma galamērķi) kultūras tūristu relatīvais skaits. Pēc Apvienoto 
nāciju Pasaules tūrisma organizācijas (ANPTO) datiem 2007. gadā tie bija 359 miljoni 
starptautisko ceļojumu no 898 miljoniem jeb 40%, salīdzinot ar 37% 1995. gadā. Var 
pieņemt, ka ekonomikai atdzimstot pēc krīzes, atdzims arī kultūras tūrisms. 

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD), pētot kultūras un tūrisma 
attiecības globalizācijas laikmetā, galamērķu pievilcību un konkurētspēju, atzīst, ka: 

• kultūra un tūrisms mūsdienās ir savstarpēji saistīti un, veiksmīgi sadarbojoties, 
spēj stiprināt galamērķu, reģionu un valstu pievilcību,  

• kultūra ir tūrisma produkta pieaugoši būtisks elements, nosakot tā savdabību 
pārpildītajā globālajā tūrisma tirgū, 

• tūrisms var piedāvāt nozīmīgus instrumentus kultūras attīstībai un ienākumu 
radīšanai, atbalstot kultūras mantojuma saglabāšanu, kultūras produktu 
veidošanu un radošumu.  

Veidojot noturīgas attiecības starp kultūru un tūrismu, galamērķi kļūst pievilcīgāki un 
konkurētspējīgāki kā vietas, kur dzīvot, viesoties, strādāt un investēt. 

Kultūras tūrisma mūsdienīga iezīme ir radošais tūrisms jeb apmeklētāju aktīvāka 
līdzdalība, iesaiste un nepastarpināta pieredzējuma gūšana tūrisma vietai raksturīgās 
tradicionālās nodarbēs vai jaunās pieejās, kas iesaista kultūras mantojuma resursus. 

Būtiska loma mūsdienu gan materiālā, gan nemateriālā kultūras mantojuma 
iesaistīšanā, tūrismā, īpaši kultūras tūrismā ir interpretācijai. Starptautiskā pieminekļu un 
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ievērojamu vietu padome (ICOMOS) 2008.gada pieņemtā „Harta par interpretāciju un 
prezentāciju kultūras mantojuma vietās” uzsver: „interpretācija ietver katras 
paaudzes priekšstatus par to, kas no materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma 
jāsaglabā, kā tas veicams un kā tas jārāda sabiedrībai, kā būtiskus izvirzot 7 
interpretācijas principus: piekļuve un izpratne, informācijas avoti, konteksts un vide, 
autentiskums, ilgtspējība, sadarbība, pētījumi, apmācība un novērtēšana.” 

Lisabonas stratēģija atzīst, ka tūrisma uzņēmumu konkurētspējas veicināšanai, ir 
būtiska ES dalībvalstu apmaiņa ar veiksmīgu pieredzi, ka jāveido integrēta pieeja 
tūrismam, to saistot ar citām politikas jomām, kultūras tūrisma gadījumā kultūras politiku. 
Raksturīga mūsdienu Latvijas iezīme tās politiku gan valstiskā, gan reģionālā un 
pašvaldību līmenī saskaņot ar ES un dažādu tās institūciju darbību, programmu iespējām. 
Jāņem vērā, ka pirmoreiz Latvijas vidēja termiņa plānošanas periods sakrīt ar ES 
plānošanas periodu, turklāt Latvijas kultūrpolitikas vadlīniju pamatnostādņu „Radošā 
Latvija” nosaukums ir līdzīgs ES programmai „Radošā Eiropa”. 

Vidzemes kultūras tūrisma politikas izstrādē aktuāli divi Eiropas Komisijas paziņojumi 
par  tūrismu, tā mijiedarbība ar kultūru, kas adresēti Eiropas parlamentam, Eiropas 
padomei, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejai un reģionu komitejai. Eiropas 
Komisijas 2010. gada paziņojums COM (2010) 352/3 „Eiropa, tūristu apmeklētākā 
vieta pasaulē — jaunas Eiropas tūrisma nozares politiskās pamatnostādnes” 
iezīmē Eiropas tūrisma vietu pasaulē, uzsverot, ka tūrisms ir nozare, kas „it īpaši lauku un 
kalnu rajonos, piekrastes rajonos” spēj ietekmēt ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību. 
Šajā paziņojumā starp tūrismu ietekmējošām problēmām īpaši uzsvērtas cilvēku ar 
ierobežotām pārvietošanās iespējām ceļošana, pieaugošais senioru skaits, klimata 
izmaiņas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ietekme uz patērētāju paradumu 
izmaiņām, tūrisma  sezonalitāte. Dokuments akcentē, ka, lai pienācīgi izmantotu reģionu 
kultūras bagātību un dabas daudzveidību un veidotu pievilcīgāku Eiropas kopējo tēlu, 
nepieciešamas konsolidētas tūrisma pamatnostādnes, kas stiprinātu nozares ilgtspējīgu 
konkurenci, saglabājot Eiropu kā galveno tūrisma galamērķi. Šajā paziņojumā izvirzīti 4 
pamatprincipi un darbības, kas veicamas šī mērķa īstenošanai: 

1) veicināt tūrisma nozares konkurētspēju Eiropā (attīstīt tūrisma pakalpojumu 
daudzveidību, izstrādāt līdzsvarotu stratēģiju, lai izceltu Eiropas kultūras mantojumu, 
iekļaut dabas mantojumu tūrisma stratēģijās, uzlabot tūrisma nozarē strādājošo 
profesionālo kompetenci, pagarināt tūrisma sezonu, stiprināt tūrisma sociālekonomiskās 
zināšanas – t.sk. jāuzlabo statistikas datu iegūšana un analīze, tūrisma pētniecības 
koordinācija). 

 2) veicināt ilgtspējīga, atbildīga un uz kvalitāti vērsta tūrisma attīstību (starp 
darbībām ieteikums iekļaut dabas un kultūras vidi tūrisma maršrutos un popularizēt tos 
vietējā sabiedrībā, veicināt sadarbību starp strauji augošajām ekonomikas valstīm (Ķīnu, 
Krieviju, Brazīliju, Indiju) un ES). 

3) stiprināt Eiropas tēlu un redzamību kā ilgtspējīgu un kvalitatīvu tūrisma 
maršrutu kopumu (tostarp izveidot specifisku “Eiropas zīmolu” maršrutiem, uzlabot ES 
dalību starptautiskās organizācijas (ANPTO, Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācija (ESAO), T20, Euro-Med)). 

(4) maksimāli uzlabot ES politikas virzienu un finanšu potenciālu tūrisma 
attīstībai (tostarp tūrisma politiku integrēt citās (transporta, konkurences, iekšējā tirgus, 
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nodokļu, patērētāju aizsardzības, vides, nodarbinātības, izglītības, reģionālo attīstības un 
kultūras) politikās, veicināt brīvāku ES iekšējo tirgu. Pieminēti fondi, kas varētu finansēt 
tūrisma projektus– piekrastes tūrismu (Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF)), lauku 
tūrismu (Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)), ERAF, ESF, CIP 
(Konkurētspējas un inovāciju programmas), uzsvērta Eiropas sadarbības tīkla nozīme 
konkurētspējīga un ilgtspējīga  tūrisma attīstībā). 

Savukārt kultūrai un radošumam vairāk uzmanības veltīts 2012. gada Eiropas 
Komisijas  paziņojumā (COM 537)  „Veicināt ES kultūras un radošos sektorus 
attīstībai un darbavietu radīšanai”. Tajā uzsverot kultūras un tūrisma mijiedarbību 
konkrētāk minēts tas, kas bija jāpaveic 2012.-2013. gadā, tomēr tajā apskatītās 
problēmas un ieteikumi joprojām ir aktuāli.  

Eiropas Komisija atzīst, ka kultūra no pagātnes mantojuma līdz mūsdienu radošajām 
industrijām veido vietas identitāti, ietekmē tās  sociālo un ekonomisko attīstību, uzsverot, 
ka ES līdz šim tas nebija pienācīgi novērtēts. Dokuments uzsver, ka kultūra ir izcili 
nozīmīga globalizētajā pasaulē un digitalizētajā sabiedrībā, ka tā ietekmē attīstību un rada 
darba vietas, it īpaši jauniešiem, ka festivāli spēj sniegt ievērojamus ekonomiskos 
ieguvumus, ka radošās industrija rada inovācijas, ka mainījušās gan patērētāju  vēlmes, 
gan viņu darbība,  ka radošajām industrijām grūtāk pieejami  finanšu resursi, ka nacionālā 
un valodas fragmentācija ierobežo patērētāju skaitu, ka mūsdienu kultūrai raksturīga 
dinamiska sadarbība ar dažādām mākslas nozarēm. Paziņojumā, apskatot kultūras un 
radošo industriju attīstību, uzsvērta visaptverošas pieejas nozīme, to starpā īpaši 
pievēršoties kartēšanai, telpisko procesu saistītai vienotai izpratnei, dažādu nozaru 
(kultūras, ražošanas, ekonomikas, izglītības, tūrisma, teritoriālā plānošanas u.c.), kā arī 
privātā un sabiedriskā sektora sadarbībai. Īpaši tiek akcentēta zināšanu loma 
daudzveidīgāku produktu radīšanā, kas atvieglotu piekļuvi finansēm, tirgus paplašināšanai, 
eksporta attīstīšanai. Arvien nozīmīgāka ir nepieciešamība piemēroties auditorijai, lielāka 
jauno tehnoloģiju iesaistīšana radošajā procesā, inovatīvu biznesa modeļu attīstīšana 
unefektivitāte starpsektoru sadarbībā. 

1.2. Kultūras tūrisms Latvijas politikas plānošanas dokumentos 
Izstrādājot kultūras tūrisma politiku Vidzemē, jāņem vērā Latvijas stratēģiskie jeb 

politikas plānošanas dokumenti. 

1.2.1.Nacionālās attīstības plāns (NAP) 2014-2020 

Vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas nosaka attīstības budžeta sadali, tajā 
starpā arī ES finanšu instrumentu plānošanas dokumentu izstrādi, paredz, ka 2020. gadā 
Latvija būs veikusi „ekonomisko izrāvienu – katra iedzīvotāja un valsts labklājības 
pieaugumam”, bet „pilsētu un lauku partnerība nodrošinās augstu dzīves līmeni visā 
Latvijas teritorijā”. Kultūras mantojuma (būtiskākais kultūras tūrisma resurss) un kultūras 
tūrismam tajā tiešā formā pievērsts maz vērības. Bet prioritātes „Izaugsmi atbalstošas 
teritorijas” vienā no rīcības virzieniem „Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga 
apsaimniekošana” atzīts, ka „unikālie kultūras un radošie cilvēkkapitāla resursi dod iespēju 
pašvaldībām attīstīt konkurētspējīgu uzņēmējdarbību ne tikai lauksaimniecības nozarēs, 
bet arī attīstīt radošās industrijas un tūrisma aktivitātes, tostarp veidojot labvēlīgu un 
iekļaujošu dzīves vidi. Radošā sabiedrībā kultūras kapitālam ir nozīmīga loma personības 
izaugsmē.” Uz tūrismu vistiešāk attiecas ārvalstu tūristu skaits (tūrisma eksports 
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dokumentā minēta kā viena no prioritātēm), kas Latvijā uzturēsies 4 un vairāk dienas un 
kam no 400 000 (2008. gadā) vajadzētu izaugt līdz 1 miljonam 2020. gadā, netieši arī 
apmeklēto kultūras pasākumu skaits gadā uz 100 iedzīvotājiem, kam vajadzētu nedaudz 
pieaugt – no 181,7 (2008. gadā) līdz 200 (2020. gadā). Starp uzdevumiem, kam 
paredzēts finansējums 752, 15 miljoni EUR – Kohēzijas politikas fondi, pašvaldību budžetu 
un privātie līdzekļi – ir uz eksportu orientētu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un 
dabas kapitāla infrastruktūras, pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstība, kā arī  
atbalsts kultūras iestāžu, vietējo uzņēmēju un tradicionālo amatnieku darbībai, veidojot 
produktus un pakalpojumus uz materiālā un nemateriālā mantojuma bāzes, tam bez 
iepriekšminētajiem finansu avotiem paredzot arī kopējās lauksaimniecības un 
zivsaimniecības politikas fondu līdzekļus. Tūrisms tiek minēts kā viena no jomām, kas var 
veicināt teritoriālā potenciāla efektīvāku izmantošanu un īpaši tiek uzsvērta Rīgas centrālā 
loma un ciešā mijiedarbība ar reģioniem. 

Par kultūras tūrismu tiešāk un netiešāk runāts arī citos Latvijas tūrisma un 
kultūrpolitikas stratēģiskajos dokumentos, gan vēl kādu laiku spēkā esošajos, gan 
nākamajam plānošanas posmam sagatavotajos, kas analizēti nākamajās nodaļās. 

1.2.2. Latvijas tūrisma mārketinga stratēģija 2010. –2015.gadam 

Tā aizstāj šim periodam nepieņemto valsts tūrisma politiku un atzīst kultūras tūrisma 
produktus līdz ar dabas tūrismu produktiem un produktiem ar pievienoto vērtību par 
Latvijas tūrisma stratēģisko piedāvājumu. Kā konkurētspējīgākos resursus minot 
arhitektūru (tostarp jūgendstila paraugus, pilis un muižas, pilsētu vēsturiskus centrus, 
koka ēkas), muzejus, nemateriālo kultūras mantojumu (amatu prasmes, rituālus, tautas 
medicīnu), dārzus un parkus (arī tematiskos parkus), Latvijas kultūras izcilības, sportistus, 
zinātniekus, sabiedriskus darbiniekus, izpildītājmākslu un mūziku, kino vizuālo mākslu, 
festivālus, sakrālo tūrismu, ar militāru darbību saistītas vietas, radošas vides un piekrastes 
kūrortus, kultūrtelpas, ko vietējie iedzīvotāji un tūristi atzīst par savdabīgām, 
gastronomisko tūrismu, dizainu, radošos kvartālus un mūsdienu kultūras centrus, Latvijas 
kultūras kanonā iekļautās vērtības, izklaides iespējas. Tajā ieteikts veidot kvalitatīvus 
tūrisma produktus, līdz ar citiem Latvijā kā nozīmīgākos resursus nosaucot vairākus 
Vidzemē: Turaidas viduslaiku pili, Cēsu un Limbažu vēsturiskos centrus, Āraišuezerpili, 
Gulbenes – Alūksnes šaursliežu bānīti, Cēsu izstāžu namu, Siguldas opermūzikas festivālu, 
Cēsu mākslas festivālu, mūzikas festivālu „Positivus”. Jāatzīst, ka arī Vidzemē ir daudz 
vērtīgu, bet tūrismā maz izmantotu, it īpaši nemateriālā  kultūras mantojumu resursu, 
kuru iesaistīšanā tūrismā ir mazāka pieredze. 

1.2.3.Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam 

Dokuments, kas būtībā turpina iepriekšējo tūrisma virzību uz augstāku produkta 
kvalitāti un konkurētspēju, atzīst, ka valstij ir potenciāls, ne tikai tradicionālo uz kultūras 
un dabas resursiem balstīto tūrisma produktu attīstībai, bet arī produktiem  ar augstāku 
pievienoto vērtību, piemēram, tiem, ko spēj radīt radošās industrijas,  par stratēģiskajiem 
tūrisma veidiem izvirzot darījumu un pasākumu tūrismu,  veselības un dabas tūrismu, ka 
arī kultūras tūrismu, pamatoti atzīstot, ka gan tradicionālo, gan jauno produktu grupas 
jāattīsta  ne vien eksportam, bet arī  iekšējam patēriņam – vietējam tūrismam. 
Pamatnostādnes prognozē, ka tuvākajā nākotnē Eiropā pieaugs pieprasījums pēc „kultūras 
mantojuma, ainaviski bagātas un daudzveidīgas dabas”, nodrošinot to ilgtspējīgu attīstību 
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un racionālu izmantošanu. Tūrisma politikas pamatnostādnēs kultūras tūrismam, kas 
papildināts ar radošajām industrijām, kā  darbības konkurētspējīgu tūrisma produktu 
veidošanai ieteikti: komplekso tūrisma pasākumu attīstīšana, specializētu izstāžu rīkošana; 
starptautiska mēroga pasākumu organizēšana, it īpaši tūrisma nesezonā;  jaunu tūrisma 
produktu veidošana muzejos: sadarbības (tostarp puduru (klasteru) izveidošanas)  
veicināšana  produktu veidošanā, radošā  tūrisma attīstīšana; kultūras tūrisma produktu 
kā vienu no galvenajiem piesaistes objektiem iekļaušana piedāvājumā, kvalitatīvas 
interpretācijas nodrošinājums;  slowfood kustības,  gardēžu tūrismu, inovatīvas 
gastronomijas attīstīšana, kā piemērus atbalstāmiem projektiem minot kultūras izziņas 
centrus un radošo industriju projektu atbalstu. 

1.2.4.Kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija” 2014-2020 

Raksturojot kultūras nozares patreizējo situāciju starp stiprajām pusēm tiek 
uzsvērts – bagāts materiālais un nemateriālais kultūras mantojums, daudzveidīgs radošais 
process un kultūras (tostarp augstvērtīgs profesionālās mākslas) piedāvājums, bet starp 
draudiem iespēja, ka neattīstot Latvijas kultūras kapitālu, mazināsies gan „iespējas 
izmantot kultūras resursus pievienotās vērtības radīšanā tautsaimniecībā”, gan „dzīves 
kvalitāte”, kā arī „zudīs vietas identitāte”. Šis dokuments maz piemin kultūras un radošo 
tūrismu, bet izvirza 4 prioritātes – kultūras kapitāla saglabāšana un attīstība, sabiedrībai 
līdzdarbojoties kultūras procesos; uz radošumu mūžizglītībā un uz darba tirgu orientēta 
kultūrizglītība; eksportspējīgas kultūras un radošās industrijas; radošās teritorijas un 
kultūras pakalpojumu pieejamība. 

No tām vistiešāk uz kultūras tūrismu attiecas pēdējā, pamatoti konstatējot, ka 
mūsdienu globalizētajā un informatizētajā sabiedrībā ir mainījies sabiedrības kultūras 
patēriņš. Rīcības virzienā „Labvēlīgas vides veidošana kultūras mantojuma saglabāšanai 
un attīstībai, kā arī jaunu vērtību radīšanai” paredzēta izcilāko Latvijas kultūras pieminekļu 
un muzeju  saglabāšana un piekļuves tiem nodrošināšana, nemateriālā kultūras 
mantojuma saglabāšana un tālāk nodošana, regulārs atbalsts jaunrades procesa attīstībai. 
Rīcības virzienā „Kultūras institūciju un mediju iesaiste auditorijas paplašināšanā, veicinot 
sabiedrības ieinteresētību un līdzdalību kultūras procesos”, paredzēts atbalstīt 
tradicionālus un inovatīvus pasākumus, lai kultūras norisēm piesaistītu jaunu auditoriju. 
Prioritātē „Konkurētspējīgas radošas industrijas” atzīts, ka to īstenot kavē sarežģīta 
piekļuve finansējumam, nepilnīgi tiek  izmantots to konkurētspējas un eksporta potenciāls, 
vāja ir sadarbība ar tradicionālajām rūpniecības un pakalpojumu nozarēm, kavē 
sabiedrības atturīgā attieksme, kuras pamatā neinformētība, akcentēta dizaina loma. 

Visciešāk ar kultūras tūrismu saistīta prioritāte „Radošās teritorijas un kultūras 
pakalpojumu pieejamība”, kā vienu no problēmām minot, ka reģionu konkurētspējas 
sekmēšanai nepietiekami tiek izmantots kultūras mantojuma un jaunradīto kultūras 
aktivitāšu potenciāls, to starpā minot gan daudzfunkcionālos kultūras centrus (arī jauno 
Vidzemes koncertzāli Cēsīs), kam jāpiedāvā profesionālās mākslas pasākumi un jāattīsta 
pakalpojumi, spējot piesaistīt iedzīvotājus un tūristus, materiālā kultūras mantojuma – 
kultūras pieminekļu – potenciāla (arī ekonomiskā) nepilnīga izmantošana, ka trūkst 
„labvēlīgi apstākļi radošas vides veidošanai” un seno amatu pārņemšanu un mūsdienīgu 
iesaistīšanai, kā arī tas, ka kultūras pakalpojumiem un produktiem nav nodrošināta pieeja 
virtuālajā telpā. Kā stratēģiskais mērķis šai prioritātei izvirzīta „lokālajā kultūrā un 
radošumā balstīta reģionālā izaugsme un kvalitatīvas dzīves telpas attīstība, nodrošinot 
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kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu pieejamību ikvienam”, starp rīcības 
virzieniem minot „kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu attīstības un 
pieejamības paplašināšanu” un „radošu un ekonomiski aktīvu cilvēkresursu piesaistes 
sekmēšana un radošas vides veidošana ārpus Rīgas”, bet kā rezultātus paredzot 
atjaunotus kultūras pieminekļus, inovatīvus kultūras produktus un pakalpojumus, 
pieaugušu tūristu skaitu investīciju ieguldījumu vietās, kā arī to, ka „palielināsies teritoriju 
pievilcība, uzlabosies dzīves vide ārpus Rīgas, palielināsies profesionālās kultūras 
pieejamība reģionos, pieaugs kultūras apmeklējums” un „palielināsies digitāli pieejamās 
kultūras saturs”, kas, protams, tos sasniedzot, varētu Vidzemē veicināt Nacionālā 
attīstības plānā pieminēto apmeklēto pasākumu skaita pieaugumu un pagarināt ārvalstu 
tūristu Latvijā pavadīto laiku. Rīcības virzienā „nodrošināt kvalitatīvu un līdzsvarotu 
kultūras pakalpojumu attīstību pieejamībai”, kā galvenā darbības paredzētas – VKKF 
mērķprogrammu finansējuma pieejamības reģionos palielinājums, pašvaldības kultūras 
infrastruktūras pilnveide, profesionāļu rezidenču pārveidošana par reģionālajiem kultūras 
un mākslas centriem, reģionālo daudzfunkcionālo kultūras centru darbības nodrošināšana 
augstvērtīga satura veidošanai, projektu konkursi akreditētajiem (arī privātajiem) 
muzejiem nacionāli nozīmīgu projektu īstenošanai, programma muzeju ekspozīciju 
modernizēšanai, produktu mūsdienīgošanai „izstrādāt kultūras satura digitalizācijas un 
digitālās saglabāšanas prakses labās prakses vadlīnijas”. 

Rīcības virzienā Radošu cilvēkresursu piesaiste un radošas vides veidošana ārpus 
Rīgas starp uzdevumiem ir veicināt „Latvijas kultūrtelpas un lokālās vides savdabības 
saglabāšanu”, kura īstenošanai paredzēts arī „ar VKKF reģionālā programmu atbalstu 
nodrošināt Latvijas lokālās savdabības un vēsturisko kultūrtelpu (tostarp lībiešu 
kultūrtelpas) saglabāšanu”, restaurēt kultūras pieminekļus un izmantot to 
sociālekonomiskā potenciālu (īpaši pievēršoties koka mantojumam, piļu un muižu 
konservācijai un restaurācijai). Kultūrpolitikas pamatnostādnēs akcentēta nemateriālā 
mantojuma loma jaunu kultūras un kultūras tūrisma produktu veidošanā, paredzot sekmēt 
nemateriālā kultūras mantojuma lietpratēju atpazīstamību, organizēt meistarklases seno 
amatu pratējiem un dizaina studentiem, izveidot atbalsta programmas vietējo uzņēmēju 
un tradicionālo amatnieku darbībai, lai veidotu produktus un pakalpojumus uz nemateriālā 
un materiālā kultūras mantojuma bāzes, atbalstīt materiālā un nemateriālā kultūras 
mantojuma un tūrisma mijiedarbē radīto produktu un pakalpojumu labās prakses 
popularizēšanu, atbalstīt lokālajā kultūrā un radošajās industrijas bāzētu mikrouzņēmumu 
attīstību laukos, sadarbībā ar tūrisma nozari izstrādāt uz mērķauditorijām orientētu 
kultūras tūrisma piedāvājumu kultūras institūcijās. 

1.3. Kultūras tūrisma, tūrisma un Vidzemes ilgtspējīgas 
attīstības iespēju pētījumi 

1.3.1. ATLAS kultūras tūrisma pētījumi 

ATLAS (Eiropas tūrisma un atpūtas izglītības asociācija) Grega Ričardsa vadībā 
toreizējā mēroga ES kultūras tūrismu uzsāka pētīt 1990. gados, pievēršoties kultūras 
tūristu sociālajam raksturojumam, motivācijai, ceļošanas paradumiem, vēlāk arī tēriņiem 
un informācijas iegūšanas formām. Turpmāk šī pētījuma papildinātā metodika tika 
izmantota arī citās Eiropas un pasaules valstīs. Viens no secinājumiem, kas izriet no ATLAS 
kultūras tūrisma pētījumiem, ka globalizācijas procesi strauji iznīcina lokālo autentiskumu. 
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Plašākais pētījumus tika veikts 2006.-2010. gadā, kas sakrita ar pasaules finanšu un 
ekonomikas krīzi, bet diemžēl savāktie dati joprojām nav izanalizēti un tajos balstītās 
prognozes par šī tūrisma veida attīstības tendencēm nav izteiktas. Pēdējie apkopotie 
rezultāti attiecas tikai uz 2007. – pēdējo pirmskrīzes gadu, un no tiem izdarītie secinājumi 
var attiekties arī uz Vidzemi un Latviju kopumā. Pētījums, kurā tika aptaujāti vairāk nekā 
4500 respondenti, apstiprināja kādreiz paradoksālo atzinumu, ka ap 30 % kultūras 
objektu un pasākumu apmeklētāju ir jauni cilvēki vecumā starp 20 un 29 gadiem.  Viņu 
profils liecina, ka vairums ir  labi izglītoti (augstākā izglītība bakalaura vai maģistra 
līmenī),  ar augstu kultūras kapitāla jeb izpratnes līmeni, viņu starpā daudz  vadītāju vai 
profesionāļu, pieaugošs kultūras un radošo profesiju pārstāvju īpatsvars, ka, ceļojot  
atvaļinājumu vai  brīvdienu laikā, viņi labprāt izmanto kultūras tūrisma piedāvātās 
iespējas. Pētījums apliecināja, ka kultūras tūristi vairāk interesējas par kultūras 
mantojumu, bet mazāk par kultūras pasākumiem; bieži izmanto viesnīcas, bet citi labprāt 
apmetas pie draugiem un paziņām; ka neliela daļa izmanto ceļojumu kompleksos 
piedāvājumus, bet daudzi izmanto interneta iespējas, rezervējot naktsmītnes. Pēdējos 
pētījumos ATLAS pievēršas informācijas avotu pētniecībai, secinot, ka kultūras tūristi 
draugiem un radiem uzticas vairāk nekā internetam, un pārsteidzošā kārtā pieaugusi 
ceļvežu izmantošana. ATLAS starptautiskie kultūras tūrisma pētījumi apliecina, ka kultūras 
tūristu tēriņi ir starp augstākajiem salīdzinājumā ar citiem tūrisma veidiem, šim sektoram 
būtu jāpievērš īpaša uzmanība – tieši no ekonomiskās ietekmes viedokļa. Mazliet senākie 
ATLAS kultūras tūrisma pētījuma rezultāti lika prognozēt, ka kultūras tūrisma tirgus 
piedāvājums pārsniegs pieprasījumu, ka produkti kļūs arvien dažādāki, ka attīstīsies 
dažādi kultūras tūrisma paveidi starp tiem arhitektūras tūrisms, gastronomiskais tūrisms, 
radošais tūrisms, reliģiskais un garīgais tūrisms, ka pieaugs kultūras pasākumu loma, ka 
liela daļa kultūras tūristu atšķirībā no tradicionālajiem kultūras patērētājiem būs „visēdāji”, 
kas baudīs gan elitāro kultūru, gan popkultūru. 

Toties ir apkopoti rezultāti kultūras tūrisma pētījumam, kas pēc ATLAS metodikas 
2006.-2010. gadā tika veikti Latvijā (4 populāros kultūras mantojuma objektos, no kuriem 
2 atrodas Vidzemē – Turaidas muzejrezervātā un Vidzemes vēstures un tūrisma centrā 
Cēsīs, kā arī Rundāles pils muzejā un Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā), kura rezultāti 
ļāva iepazīt, kā mainās kultūras apmeklētāju un tūristu ceļošanas paradumi krīzes laikā. 
Tā rezultāti ir diezgan līdzīgi ATLAS iepriekšējiem pētījumiem, pierādot, ka arī Latvijā 
jāatmet stereotips par to, ka kultūras tūristu lielākā daļa ir gados vecāki ļaudis (aptuveni 
viena trešdaļa kultūras objektu un pasākumu apmeklētāji bija  jauni cilvēki, lielākā daļa ar 
augstāko izglītību). Arī Latvijā ievērojama daļa (30%) apmeklētāju saistīti ar kultūru 
profesionāli.    

Pētījuma rezultāti apliecina, ka nozīmīgākie Latvijas kultūras mantojuma objekti 
spēj piesaistīt ārzemju tūristus, ka vairums apmeklētāju ir apmierināti ar pieredzēto, īpaši 
augstu vērtējot vietas specifisko atmosfēru, ka būtiskākie ceļojuma mērķi – atpūta 
brīvdienās vai atvaļinājumā, bet uz pusi mazāk mērķtiecīgs kultūras objektu apmeklējums 
(sk. 1.attēlu). 
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1.attēls.  Kultūras tūristu ceļojuma mērķis. ATLAS kultūras tūrisma pētījums Latvijā.  
2006.-2010. J. Kalnačs 2011 

Populārākais brīvdienu pavadīšanas veids – „kultūras pasākumu un objektu 
apmeklēšana” un „izglītojošas brīvdienas”.Tāpat kā citur sarucis viesnīcu izmantotāju 
skaits (sk. 2.attēlu). 

 

2.attēls.  Kultūras tūristu izvēlētās apmešanās vietas. ATLAS kultūras tūrisma pētījums 
Latvijā. 2006.-2010. J. Kalnačs 2011 

Latvijā joprojām iecienītākie ir „klasiskie”, ar augsto elitāro kultūru saistītie kultūras 
pasākumi vai kultūras objekti. Par muzejiem interesējas vairāk nekā puse, mazliet mazāk 
par vēsturiskajām vietām, vēl mazāk par pieminekļiem. Krietni mazāka interese par 
kultūras pasākumiem, kuru starpā par pievilcīgākajiem atzīti tradicionālie pasākumi (sk. 
3.attēlu). 
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3.attēls.  Apmeklētākie kultūras pasākumi un objekti. ATLAS kultūras tūrisma pētījums 
Latvijā.  2006.-2010. J. Kalnačs 2011 

Līdzīgi kā ATLAS kultūras tūrisma kopējos pētījumos, apkopotie dati apliecina, ka 
ārzemju un vietējo kultūras tūristu izdevumu, kas ceļojuma laikā vidēji pārsniedza 700 
EUR. Lielākā daļa – gandrīz 280 EUR iztērēti par ceļa izdevumiem, apmēram vienādu daļu, 
vairāk nekā 210 EUR, izdodot gan par naktsmītnēm, gan par ēdieniem, dzērieniem un 
suvenīriem, bet atlikusī nelielā daļa varētu būtu iztērēta arī par ieejas biļetēm. Pētījums 
apliecina, ka pirms ceļojuma arvien vairāk cilvēku uzticas internetā iegūstāmajai 
informācija, kas apliecina, ka tajā publicētā arvien kvalitatīvākā informācija spēj konkurēt 
ar radu un draugu sniegtajām ziņām, bet nonākot galamērķī, iespējams, tāpēc ka 
internets ne vienmēr bija sasniedzams, priekšroku tiek dota tūrisma informācijas centriem 
un bukletiem (sk.4.attēlu). 
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4.attēls. Kultūras tūristu galamērķī izmantotie informācijas avoti.  ATLAS kultūras tūrisma 
pētījums Latvijā. 2006.-2010. J. Kalnačs 2011 

Latvijas pētījums pierāda, ka pasaules finanšu un ekonomiskā krīze Latvijas 
iedzīvotājus skārusi smagāk, jo viņi ceļo taupīgāk, bet to nedara mazāk. Var pieņemt, tas 
tādēļ, ka kultūras un kultūras mantojuma baudīšana ir pieradums, kas spēj aizstāt 
ikdienā pietrūkstošu zemāka līmeņa personisko vajadzību piepildījumu. Tādēļ, domājot 
par kultūras un kultūras tūrisma produktu sagatavošanu, būtu nopietni jāņem 
apmeklētāju pirktspējas faktors. Pētījums pārliecināja, ka internets ir īpaši noderīgs 
pakalpojumus pasūtinot, kā arī apstiprināja, ka tuvākajā laikā neizzudīs tradicionālo 
informācijas avotu loma. 

1.3.2. Tūrisma attīstības valsts aģentūras ārvalstu tirgus pētījumi 

Tūrisma attīstības valsts aģentūras uzdevumā veikti vairāki secīgi pētījumi par 
tūrisma produktiem, mārketingu un nozīmīgākajiem mērķtirgiem, tai skaitā ietverot 
kultūras tūrismu. 2012. gadā veikta pēdējā nozīmīgākā ārvalstu tūristu aptauja (aptverot 
vairāk nekā 3000 respondentus) pirmo reizi īpaši akcentējot arī reģionālo dimensiju. Tajā 
kompleksi analizētas Latvijas kā tūrisma galamērķa priekšrocības un lielākie izaicinājumi. 
Pētījums apstiprina kultūras konteksta: atšķirīgo identitātes iezīmju pozicionējuma 
nozīmību – divas trešdaļas pirmreizējo tūristu Latviju izvēlējās kā daļu no Baltijas jūras 
reģiona ceļojuma. Vairāk nekā divām trešdaļām nozīmīgākie motīvi ceļojuma izvēlei uz 
Latviju bija šādi (svarīguma secībā) četri faktori: drošība, vietējo iedzīvotāju atsaucība, 
kultūras mantojuma autentiskums un neskarta daba. Savukārt, apmierinātība saņemt to, 
kas bija gaidīts pēc kultūras mantojuma apmeklējuma, ir visai augsta – 4,19 (no 5), taču 
pasākumu un festivālu kvalitātes vērtējums ārvalstnieku skatījumā ir daudz zemāks – 
3,62. Jau konkrētās produktu grupās pēc dabas baudīšanas augstākā pozīcija ir vietējai 
virtuvei – 4,32. Vācijas un Somijas tūrists, salīdzinot ar citiem tūristiem, visaugstāk 
novērtēja Latvijas kultūras mantojumu, pilsētu apskati, tūrisma objektu apmeklējumus, kā 
arī vietējās dzīves iepazīšanas iespējas. Attiecīgi arī gida pakalpojumus augstāk vērtē 
Vācijas, Zviedrijas un Somijas tūrists. 

Apvienojot atbildes, kas saistījās ar kultūru, arhitektūru, vēsturi un apskates 
objektiem – 36% ārvalstu tūristu novērtēja kultūrvēsturisko mantojumu un tūrisma 
objektu pievilcību, kas viņiem likās pietiekami interesanti, lai ieteiktu citiem ceļojumu uz 
Latviju. Galvenie argumenti, kāpēc neieteiktu apmeklēt Latviju (tai skaitā kultūras 
kontekstā) ir dārdzība (minējuši 4,6% respondentu); nabadzīga un neattīstīta valsts 
(2,6%); slikti laika apstākļi (2%); nav attīstīta infrastruktūra (1,8%); nelaipni vietējie 
iedzīvotāji (1,2%); garlaicīga valsts, kas ne ar ko neizceļas (1,2%) un slikta attieksme 
pret klientu (1,1%). 

Ārvalstnieku populārākās nakšņošanas vietas Vidzemē ir Sigulda, Cēsis un Valmiera. 
No kultūras tūrisma pozīcijām būtu svarīgs jautājums – kādas ir kultūras tūrisma 
pakalpojumu iespējas šajās vietās vēlākā vakarā? Naudas summa, ko viens ārvalstu 
tūrists tērējis dienā atpūtai, kultūrai, sportam visbiežāk ir līdz 14 EUR (34%), 15-28,5 EUR 
(14%) un virs 29 EUR (9,2%) – atlikušie vai nu neapzinās, vai arī nav paši neko izdevuši 
šādam motīvam. Vidējās izmaksas vienā dienā atpūtai, kultūrai un sportam ir 25 EUR, kur 
būtu jāietilpst ieejas maksām muzejos, tūrisma objektos vai pasākumu biļetēm u.c. 
Pētījums ir nozīmīgs vēl konkrētāku segmentu nianšu dalījumā un daudzas saturiskās 
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lietas gan par kvalitāti, gan interpretāciju, informācijas plūsmu organizēšanu un citiem 
jautājumiem vispārināmas par kultūras tūrismu. 

1.3.3. Tūrisms Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenārijos (2030) 

Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenāriji, kurus Vidzemes Augstskolas pētnieku grupa 
izstrādāja 2011. gadā, piedāvājot četrus attīstības variantus, kas atšķiras pēc attīstības 
vērtībām un dažādu iesaistīto pušu – pašvaldību, uzņēmēju, valsts un nevalstisko 
organizāciju – rīcības un sadarbības stratēģijām. Tie veidoti kā integrētie scenāriji, 
aptverot teritoriālo kapitālu kopumā, to starpā arī kultūras mantojumu un cilvēkresursus 
un tūrismu kā vienu no saistītajām jomām. 

Status-quo jeb pašreizējās situācijas turpinājuma scenārijs neparedz aktīvu 
iesaistīto pušu līdzdalību reģiona kopīgajā attīstībā, tāpēc notikumu gaitu lielā 
mērā nosaka pastāvošās tendences tautsaimniecībā un demogrāfijā. Vidzemes 
attīstības ceļš arī ilgtspējīga tūrisma veicināšanā turpinās ārējo apstākļu 
noteiktajā gultnē, bet iesaistītās puses neizrāda iniciatīvu kopējai rīcībai. 

Konkurences scenārijā vērojama aktīvāka rīcība, lai pretotos nelabvēlīgajām 
attīstības tendencēm. Tomēr attīstība vērojama, galvenokārt tajās vietās, 
kurās ir darba vietas, zināšanas, infrastruktūra un pakalpojumi. Starp 
pašvaldībām un uzņēmumiem pastiprinās konkurence, bet atsevišķu iesaistīto 
pušu dominance palielina sociālās un teritoriālās atšķirības. Konkurences 
scenārijā Vidzemes attīstība attiecas tikai konkurētspējīgākajiem – ieskicējas 
Vidzemes ekonomiskā trijstūra (Valmiera-Cēsis-Smiltene) priekšrocības, bet 
tūrisma attīstībā – Gaujas NP tūrisma klastera, Vidzemes piekrastes un lielāko 
pilsētu dominance. 

Kohēzijas scenārijā Vidzemes mazāk attīstītās vietas turpina saņemt atbalstu 
infrastruktūras un sociālo sistēmu uzturēšanai, neskatoties uz sarūkošo 
iedzīvotāju skaitu. Tomēr efektivitāte un straujāka ekonomiskā izaugsme tiek 
atlikta sociālās harmonijas un vides ilgtspējīgas attīstības vārdā. Kohēzijas 
scenārijā Vidzemes kopējā attīstība norit lēnāk, sniedzot atbalstu mazāk 
attīstītām vietām – to starpā uz lielāko pilsētu rēķina. Kultūras tūrisma 
piedāvājums Vidzemē tiek daudz vairāk izcelts mazāk populāros galamērķos, 
cenšoties radīt līdzsvaru jau populāriem tūrisma galamērķiem. 

Vēlamais jeb optimālais scenārijs līdzsvaro konkurences un kohēzijas pieejas, 
iezīmējot vēlamo Vidzemes attīstības ceļu. Optimistiskās ekonomikas 
prognozes nomaina elastības jeb izturīguma filozofija, kurā uzsvērta 
ekonomisko, zināšanu un pārvaldes sadarbības tīklu veidošana, kas visiem 
kopā ļaus vieglāk pārvarēt ārējo nenoteiktību. Optimālajā scenārijā Vidzemes 
attīstība notiek līdzsvarotāk. Kultūras tūrisma ilgtspējīgai attīstībai tas nozīmē 
integrētāku sadarbību starp populārajiem tūrisma galamērķiem un mazāk 
populārām tūrisma vietām, tai skaitā attīstot savstarpēji saistītus 
tematiskoskultūras tūrisma maršrutus. 

Līdzīgi kā kohēzijas scenārijā arī optimālajā scenārijā liela uzmanība tiks pievērsta 
pakalpojumu piekļuves nodrošināšanai attālās un reti apdzīvotās vietās. Pakalpojumu 
centri tiks saglabāti arī mazajās pilsētās, kas ir būtiski tūrisma attīstībai.  
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Arvien vairāk būs sastopami integrēti risinājumi dažādām iedzīvotāju grupām. Ja 
konkurences scenārijā vietējās pašvaldības centīsies nodrošināt pakalpojumu grozu 
ekonomiski aktīvākajām iedzīvotāju grupām – jauniem, labi izglītotiem iedzīvotājiem un 
kvalificētiem migrantiem, tad optimālajā scenārijā tiks veidotas integrētas politikas arī 
topošajiem un jaunajiem vecākiem, alternatīvo dzīves veidu piekritējiem, pedagogiem, 
senioriem un citām sabiedrības grupām. Pieaugs nevalstisko organizāciju loma dažādu 
pakalpojumu sniegšanā. Lai veicinātu teritoriju integrētu tūrisma attīstību, pieaugs 
Vidzemes  tūrisma asociācijas nozīme plānošanā un dažādu pakalpojumu koordinēšanā – 
ciešākā sadarbībā ar galamērķu pārvaldes organizācijām, plānošanas reģionu 
administrācijām. Veidosies integrēta dažādu teritoriju pārvaldības sistēma. 

Vietu pievilcība veidojas no vietējo iedzīvotāju lielākas iesaistīšanās un ieinteresētības 
– atbalstot „no apakšas” radušās iniciatīvas un ar ES resursu mērķtiecīgu izmantošanu 
ilgtermiņa stratēģiju īstenošanai. Sakoptam kultūras mantojumam un dzīvām kultūras 
tradīcijām, kas vistiešākā veidā saistītas ar vietas identitātes izcelšanu, ir būtiska nozīme 
vietu pievilcības veicināšanā, kas vērsta uz turpmāku vietas izaugsmi. 

Tūrisma piedāvājumā dominēs tīklveida stratēģijas. Ceļotāju skaits tiks palielināts ar 
mērķtiecīgu lauku tūrisma atbalstu gan no ES, gan valsts, taču dominējošā loma 
tirgvedības lēmumu pieņemšanā būs uzņēmējiem, ne pašvaldībām. Piedāvājumā dominēs 
reģionu un vietas identitāti izceļošās tūrisma piesaistes un tūrisms būs vērsts ne tikai uz 
peļņas gūšanu, bet atbalstīs tradicionālu dzīvesveidu, palīdzēs saglabāt kultūras tradīcijas, 
pildīt virkni sociālu funkciju. Vidzemē tiks akcentēta pašvaldību sadarbība un tūrisma 
piedāvājuma veidošanā, tūrisma veicināšanas, pārvaldības sistēmā uz vietējo tūristu 
piesaisti izveidosies vismaz trīsreiz mazāk galamērķu nekā novadu skaits. Tie būs vairāk 
specializējušies un orientēti uz precīzāk noteiktām mērķauditorijām. To saturu veidos 
savstarpēji papildinošas puduru (klasteru) struktūras ar sazarotu saistīto nozaru 
sadarbības tīklojumu. Tas nodrošinās lielāku reģiona pievilcību un konkurētspēju attiecībā 
pret citiem reģioniem un paaugstinās pakalpojumu eksportu tuvākajos Baltijas jūras 
reģiona starptautiskajos tirgos. Tūrisms pašvaldības teritoriju attīstībai ir ne tikai kā vēl 
viena attīstāmā tradicionālā nozare, bet tiešā veidā saistīts ar vietu prezentēšanu uz ārpusi 
– tai skaitā ražošanas veicināšanai, potenciālo iedzīvotāju piesaistei un esošo dzīves 
kvalitātes paaugstināšanai. Kultūras resursi šādā kontekstā ir būtiski, to potenciāls vēl 
vairāk izmantojams, īpaši izceļot reģionālās atšķirības, īpašās kultūriezīmes. 

2. Telpa kultūras vērtību un tūrisma kontekstā 

2.1. Vidzemes īpašais raksturs kā priekšnoteikums ilgtspējīgai 
kultūras tūrisma pārvaldīšanai reģionā 

Vidzeme – viens no pieciem Latvijas kultūrvēsturiskajiem reģioniem jeb vēsturiski 
etnogrāfiskajiem apgabaliem, ko no citiem „nošķir savdabīga kultūras identitāte, kas 
izpaužas konkrētajai teritorijai raksturīgā unikālā kultūras mantojumā un valodas 
īpatnībās”. 

Lielā mērā cilvēces attīstības vēsturi Vidzemē noteikuši dabas apstākļi un ģeogrāfija – 
gan vairākkārtēji ledus laikmeti pēdējā kvartāra periodā un to ietekmē salīdzinot ar 
Dienvideiropu un Rietumeiropu aizkavējusies cilvēku apdzīvotība. Tāpat klimatiskie 
apstākļi, kas cieši saistīti ar veģetācijas un medījamo dzīvnieku izplatību. Ledāju veidotais 



 

Vidzemes Kultūras tūrisma politikas ieviešanas plāns 

 

27 

reljefs un ūdens noteces baseini lielā mērā noteikuši arī apdzīvotības struktūru un cilvēku 
vēlāko laiku aktivitāšu koncentrēšanos. Pirmās apmetnes ir pie lielākiem ūdens baseiniem 
(Daugava, Lubāna un Burtnieku ezeri), lielās upes – Gauja un Daugava kļuva par 
nozīmīgiem ūdensceļiem, reizē arī drošiem orientieriem, gar kuriem varēja attīstīties 
sauszemes tirdzniecības ceļi un apmetnes, vēl citi (piemēram, lielie purvu masīvi, upes) 
par robežu starp kaimiņos esošajām kultūrām. Jau vēlāk piekraste radīja labvēlīgus 
nosacījumus kuģniecībai, pieejamākās upju grīvas kļuva par nozīmīgākām ostām (Salacas 
grīva). Dabas un cilvēka mijiedarbībā gadsimtu gaitā izveidojusies Vidzemei tik ļoti 
raksturīgā mozaīkveida ainava ar viensētām, laukiem, mežu puduriem un ūdeņiem. Lauku 
kultūrainavas ziņā īpaši izceļama Vidzemes un Alūksnes augstiene, Gaujas senieleja, 
Salacas ieleja un to ainaviskais pievilcīgums, kas rada papildu resursu dažādām tūrisma 
norisēm. 

Senākās ziņas par cilvēkiem Vidzemes teritorijā attiecas uz mezolītu jeb vidējo 
akmens laikmetu un tās līdzās Daugavas baseina apmetnēm ir senākās liecības par cilvēku 
darbību Latvijas teritorijā. Akmens laikmeta zvejnieku un mednieku apmetnes zināmas un 
pētītas Burtnieku un Lubāna ezera krastos. Starp nozīmīgākajām minamas Zvidzes un 
Osas apmetnes Lubānas ezera apkārtnē un Zvejnieku apmetnes Burtnieku ezera krastā. 
Zvejnieku kapulauks (Burtnieku novadā) ir starp lielākajiem un labāk izpētītajiem akmens 
laikmeta kapulaukiem Ziemeļaustrumu Eiropā. 12.-13.gs. Vidzemes teritorijā galvenokārt 
dzīvoja rietumlatgaļi un lībieši, kas rada atšķirības no pārējiem kultūrvēsturiskajiem 
reģioniem. Pēc Vidzemes nonākšanas Rietumeiropas kultūras telpas ietekmē, šajā reģionā 
tāpat kā Kurzemē dzīvi noteica rietumnieciski administratīvie, saimnieciskie un kultūras 
principi, bet tās īpašo kultūrvēsturisko savdabību lielā mērā noteica Latvijas tik pat kā 
nemainīgais administratīvi teritoriālais iedalījums no 16.gs. vidus līdz pirmajam pasaules 
karam (17.gs. tā ietilpa Zviedrijai piederošajā Lielvidzemē (Edgars Dunsdorfs), bet  pēc 
tam līdz ar Igaunijas dienviddaļu cariskās Krievijas Vidzemes guberņā). Vidzemes 
kultūrvēsturiskāsvērtības un savdabība galvenokārt tiek izprasta vēsturiski etnogrāfiski kā 
„zemnieku kultūra” un laukiem raksturīgais dzīvesveids (piemēram, dzīvojamās rijas), kas 
skaidrāk izpaudās līdz 20.gs. sākumam, bet mūsdienās vairs nav tik skaidri atšķirīgs no 
citiem Latvijas reģioniem.  To, protams, papildina  baltvācu kultūras mantojuma klātbūtne 
– galvenokārt viduslaiku cietokšņi jeb pilis, muižas, baznīcas, senākās pilsētas. 

Vidzemes iedzīvotāju tradicionālās nodarbošanās bija – zemkopība, lopkopība, kā arī 
zvejniecība Baltijas jūras piekrastē, upēs un ezeros, koku pludināšana pa Gauju, dažādas 
amatniecības nodarbes. Augsta kvalitāte un lokāla specifika 19.gs. otrajā pusē podniecībai 
(Smiltene, Valka, Vijciems), aušanai (Piebalgā un Raunā), kokamatniecībai (Piebalgas 
ratiņu dreijātāji, Strīķu – Briežu krēslinieki). Īpaši izceļama ir Piebalgas porcelāna fabrikas 
mūsdienu darbība. 

18.-20. gs. sākumā Vidzemē zemnieku vidū populāra brāļu draudžu kustība, kuras 
senākie centri Valmiermuiža un Ungurmuiža. 19. gs. nacionālās kultūras vēsturē nozīmīgi 
centri – Piebalga (Vecpiebalga un Jaunpiebalga, brāļu Kaudzīšu romāns „Mērnieku laiki”), 
Lielvārde (A.Pumpura eposs „Lāčplēsis”, vēlāk Lielvārdes jostas un tajās iespējams 
iekļautais vēstījums). Savdabīgs Vidzemes kultūrvēsturisks novads atrodas robežjoslā ar 
Latgali, Igauniju un Krieviju. Ikdienā izzudušās tradīcijas lielā mērā uztur tautas lietišķā 
māksla un to spēj darīt arī tūrisms (gan lauku, gan kultūras). 

Rietumeiropas kultūras ietekmēto mantojumu Vidzemē pārstāv arī lielāks nekā citos 
Latvijas kultūrvēsturiskajos reģionos skaits viduslaiku piļu (galvenokārt drupu stāvoklī) un 
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mūra baznīcas, kā arī atšķirīgā stāvoklī un dažādiem īpašniekiem piederošie muižu 
kompleksi. Uzsverams, ka Livonijas laikā līdz ar Rīgu 5 Vidzemes pilsētas (Cēsis, Koknese, 
Limbaži, Straupes un Valmiera) bija vācu tirdzniecisko pilsētu savienības locekles (citur 
Latvijas teritorijā tikai divas Kurzemes pilsētas -Ventspils un Kuldīga). Par veiksmīgiem 
sasniegumiem kultūras tūrismā attīstībā un tā veicināšanā Hanzas pilsēta Limbaži 2014. 
gada septembrī ieguva otro vietu starptautiskā konkursā „Ilgtspējīgs kultūras tūrisma 
galamērķis 2014”, kas vēlreiz apliecina šī resursa potenciālu un starptautisko 
pamanāmību. 

Šajā dokumentā ar Vidzemi tiek saprasts Vidzemes kultūrvēsturiskais reģions jeb 
Vidzemes plānošanas reģions un Zemgales vai Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības, kas 
atrodas Daugavas labajā krastā uz Z no Aiviekstes. Šādā teritoriālā veidolā tas tiek 
uztverts arī kā Vidzemes tūrisma reģions – Vidzemes tūrisma asociācijas darbības zona. 

2.2. Vidzemes kultūras mantojuma un kultūras vērtības 

Vidzemē atrodas liela un nozīmīga tiesa no Latvijas materiālā kultūras mantojuma. 
2013. gadā izveidotajā digitālajā Vidzemes kultūras pieminekļu kartē 
(http://www.va.lv/lv/zinas/studente-izveido-digitalo-karti-par-valsts-aizsargajamajiem-
kulturas-pieminekliem-vidzeme vai http://vakpvkarte.blogspot.com/) iekļauti 873 valsts 
aizsargājamie kultūras pieminekļi jeb faktiski visi Vidzemes nekustamie kultūras 
pieminekļi, izņemot arheoloģijas pieminekļus: arhitektūras pieminekļi (561), mākslas 
pieminekļi (275), vēstures pieminekļi (31), pilsētbūvniecības pieminekļi (5) un industriālie 
pieminekļi (1) (sk. 1. karti 4. pielikumā). To starpā viduslaiku cietokšņi, muižu 
kompleksi, pilsētu vēsturiskie centri, mūra un koka baznīcas, kultūras darbinieku dzīves 
vietas (nereti pārveidotas par memoriālajiem muzejiem, piemēram, Rūdolfa Blaumaņu, 
brāļu Jurjānu (Ērgļu novadā), Kārļa Skalbes (Vecpiebalgas novadā), Eduarda Veidenbauma 
(Priekuļu novadā)), sakrālās un memoriālās mākslas darbi (sk. 2. karti 4. pielikumā). 
Liels daudzums kultūras tūrisma piedāvājuma Vidzemē nebalstās uz valsts aizsargājamiem 
kultūras pieminekļiem – nacionālas nozīmes kultūras mantojuma. Piemēram, 39% 
Vidzemes muzeju un kolekciju ierīkoti kādā no valstiski atzītiem aizsargājamiem kultūras 
pieminekļiem) (sk. 4. karti karti 4. pielikumā). 

Dikļos mācītājs Juris Neikens 1864. gadā aizsāka Dziesmu svētku tradīciju, turpat 
aizsākās arī latviešu teātris. Bijušajos rajonu centros (Cēsīs, Valmierā, Madonā, Gulbene, 
Limbažos u.c.) daudzveidīgi darbojas muzeji. Ir ne mazums interesantu pašvaldību un 
privāto muzeju citur (piemēram, koktēlnieka autodidakta Valtera Hirtes „velniņu muzejs” 
Mazsalacā vai velosipēdu muzejs Saulkrastos). Ir Minhauzena muzejs, kura darbība 
līdzinās tematiskajam parkam un tam pretstatā  vairāk uz autentiskām vērtībām vērstais 
Vienkoču parks kā veiksmīga tematiska parka paraugs.  Ja labi zināma rekonstruētā Āraišu 
ezerpils, tad pēdējos gados piemirstāki senču pilskalni. Ir populāri tūrisma galamērķi kā 
Turaidas muzejrezervāts, un līdzās mazāk zināmi kā tēlnieka Jura Švalbes izveidotais 
„Raganu parks” (Krimuldas pagastā). Maza, iespējams, pienācīgi nesagatavotas 
informācijas dēļ ir interese par sakrālo mantojumu (piemēram, Sv. Jāņa luterāņu baznīcu 
Cēsis vai Rubenes luterāņu baznīcu). Veiksmīgāka iesaistīšana tūrisma varētu palīdzēt 
uzturēt baznīcas, kuru draudzes locekļu skaits samazinās. Ir vietas, kur cenšas atdzīvināt 
pagāniskās tradīcijas (Piltiņkalns, Drustu pagastā, Zilaiskalns vai Saulgrieži Turaidas 
kalnā). Mazāk izmantots industriālais mantojums, izņēmumi Gulbenes – Alūksnes 
mazbānītis, Līgatnes papīrfabrikas komplekss. Gulbenes – Alūksnes mazbānītis būtu 
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izceļams kā nozīmīgākais pievilkšanas magnēts abu pilsētu integrēti attīstāmam nacionālas 
nozīmes galamērķim, attiecīgi tematiski virknējot ap to citas novadu tūristu piesaistes. Tas 
saistāms ar lielāku starptautisku atzīšanu nākotnē, jo Eiropā ir šaursliežu un tvaika 
vilcienu tradīcijas ir daudz plašāk atzītas un vairāk integrētas mūsdienu tūrisma 
piedāvājumā, brīvā laika pavadīšanā, mecenātismā un brīvprātīgo piesaistē šādu veco 
dzelzceļa sistēmu uzturēšanā un popularizēšanā. 

Pēdējos gados gan ar privātiem, gan valsts un pašvaldību līdzekļiem, bet jo īpaši ar 
ES struktūrfondu un EEZ projektu līdzekļiem daudz paveikts arhitektūras un mākslas 
mantojuma saglabāšanā (Raunas pilsdrupas, Cēsu Jaunā pils, Limbažu Vecais rātsnams, 
Vecgulbenes muižas manēža un parks, Mālpils muiža u. c.).  

Ir stabili populāri pasākumi – gan elitārākie kā Operas festivāls Siguldā un mākslas 
festivāls Cēsīs, gan plašākai starptautiskai auditorijai domātais mūzikas festivāls 
„Positivus”, kam līdzās veidojas jaunas tradīcijas kā „Vecpiebalga atver durvis”, ielīgošanas 
svētki „Saulgriezis” (Valmiermuižā), kultūras un lauksaimniecības festivāls „Rodam Raunas 
novadā”. Kā problēma minams tas, ka mazākiem pasākumiem reizēm pietrūkst reklāmas, 
bet nedēļu nogalēs vasarā pasākumi „kaimiņos” notiek vienā laikā. Ir tradicionāli pilsētu 
svētki, kas gan parasti, izņemot lielākas jubilejas, vairāk domāti konkrētās pilsētas 
iedzīvotājiem. Daudziem pasākumiem jākļūst starptautiskākiem, jo radošā potenciāla 
pieprasījumu pat kvalitatīviem svētkiem dažkārt ierobežo potenciālā tirgus lielums, un 
viens dedzīgs vietējais kultūras tūrists var pagūt tieši tik daudz cik laiks un resursi atļauj. 

Arvien populārāki kļūst amatnieku darinājumu un pašražotas pārtikas tirdziņi 
Straupes lauku labumu un amatnieku izstrādājumu tirdziņš, atjaunots vēsturiskais 
Simjūda tirgus Valmierā. Gastronomiskā tūrismā iesaistītos uzņēmējus apvieno ceļvedis/ 
vortāls „Gardu muti”. 

Mazāka ir pieredze par trauslākā, nemateriālā kultūras mantojuma izmantošanu 
tūrismā. Kaut tas ir nozīmīga Vidzemes kultūras mantojuma daļa, piemēram, leģendārās 
kapu svētku tradīcijas Alūksnē. Nemateriālais mantojums mūsdienās tiek gan pētīts, 
pievēršoties tādām intriģējošām mitoloģiskām tēmām kā Sanda Laimes promocijas darbs 
Filoloģijas doktora grāda iegūšanai „Raganu tradīcija Ziemeļaustrumlatvijā”  (Grāmata 
„Raganu priekšstati Latvijā. Nakts raganas”, 2013), gan popularizēts (Aijas Jansones 
grāmata „Piebalga ir, bija un būs: piebaldzēnu ģērbšanās kultūra 19. gadsimtā”, 2014). 
Atzinīgi vērtējama atsevišķu izdevumu loma lokālpatriotisma un vietas piederības 
radīšanā. Izcils piemērs - Gaujienas pagasta pārvaldes izdotā Harija Grāvja grāmata 
„Adzele-Gaujiena, 1111-2011: senatne un mūsdienas” (2011). Tūrisma potenciāls ir senos 
notikumos un stāstos (Livonijas hronikā pieminētais ziņneša nakts gājiens uz Beverīnu, 
Ērģemes kaujas norise, Allažu ķimeļa stāsts u.c.) 

Valmierā darbojas vienīgais Vidzemē profesionālais teātris. Vairākos novados veikti 
darbi kultūras infrastruktūras uzlabošanā, sākot no jaunās Vidzemes koncertzāles Cēsīs 
līdz Dikļu dabas koncertzālei.  

Tomēr lielākā daļa no valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem ir ar 
problemātisku publisko piekļuvi vai par tiem ir tikai informācija bez kāda papildu 
labiekārtojuma vai infrastruktūras (86% no visa saraksta), par populāriem tūrismā var 
uzskatīt vien 5,3%, bet 8,7% ir piekļūstami, taču apmeklēti neregulāri (sk. 3. karti 4. 
pielikumā). Analizējot populārāko kultūras tūrisma objektu popularitātes faktorus, 
jāsecina, ka nav viena noteicošā un autentiskums ne vienmēr nozīmēs popularitāti 
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tūrismā. Citi svarīgi faktori (izvērtējot no šiem tos 114 kultūras mantojuma pieminekļus, 
kas ir populāri tūrismā ar apmeklējumu plūsmu virs 1000 apmeklējumiem gadā) ir tuvums 
jau esošai tūrisma plūsmai un tuvums citām tematiski saistītām tūristu piesaistēm 
(atbilstoši 6.attēla kartes tūristu piesaistēm un to koncentrācijai), pakalpojumu centru 
tuvums (60%), atrašanās populārus tūrisma galamērķus savienojošos maršrutos (23%), 
piekļuves ērtums (49% pie valsts galvenajiem autoceļiem vai to tiešā tuvumā, vēl lielāka 
daļa pie 1.šķiras asfaltētiem vai retāk zemes ceļiem), tuvums klientu tirgum (jāanalizē 
konkrēti katra objekta klientu profils un viņu dzīves vietas, taču tam ir apstiprinājums) un 
citi. 

Rezumējot iepriekš aprakstīto, pieprasījuma un popularitātes ziņā ir ļoti lielas 
amplitūdas starp nozīmīgākajiem kultūras mantojuma resursiem, kuri ir visplašāk 
apmeklēti (pārsniedzot 200 tūkstošus apmeklējumu gadā) un tiem, kuros ir tikai daži 
desmiti apmeklētāju gadā. Savā ziņā to nosaka jau esošās populārākās tūrisma vietas, 
savstarpēji attālumi un maršruti. Tomēr daļa potenciāla ir neīstenota arī no piedāvājuma 
puses – neizceļot to, kas ir vērtīgākais un rada iespēju ar laiku mainīt apmeklētāju 
plūsmu, pavērst to savā virzienā. Lielākoties ikvienā pašvaldībā iespējams atrast kādu 
daļu no neizmantotiem resursiem, kam kopējo Vidzemes vērtību kontekstā piemīt lielāks 
potenciāls, iespējas skaļāk izcelties (sk. 5. karti 4. pielikumā ar Vidzemes nozīmīgāko 
neizmantoto potenciālu kultūras tūrismā) 

Nozīmīgākās Vidzemes kultūras mantojuma vērtības no vēsturiskā autentiskuma, 
identitātes un atšķirību viedokļa starp citiem kultūrvēsturiskajiem reģioniem būtu īpaši 
izceļamas: 

• akmens un dzelzs laikmeta (latgaļu un lībiešu) arheoloģiskās liecības,  

• viduslaiku pilis un baznīcas,  

• Hanzas laika pilsētas, 

• zviedru laiks (17.gs.),  

• hernhūtiešu jeb brāļu draudžu kustība (18.-19.gs.),  

• tradicionālā zemnieku un amatnieku kultūra 

 

Šīs vērtības pastiprina pievilcīga kultūrainava, kas apvienojumā ar labi organizētu 
piekļuvi un  kvalitatīvu piedāvājumu padara tās saistošākas tūristiem. 

Līdz šim nav bijusi visaptveroša un kompleksa pieeja Vidzemes īpašo vērtību 
apzināšanā un izcelšanā un kultūras piedāvājuma veidošanā. Daudzas veiktās darbības 
galamērķos vai ar atsevišķu apsaimniekotāju iniciatīvām ir rosinājušas izcelt ikreiz kādu no 
vērtībām. Līdz ar to šajā dokumentā ir ietverts pirmais šāda veida nozīmīgākais kultūras 
mantojuma un kultūras tūrismu saistošo vērtību izvērtējums.  Vidzemei, tāpat kā Latvijai 
un Baltijai kopumā būtiska  kultūras mantojuma vērtība un nozīmīgs kultūras tūrisma 
resurss ir saglabājušies 18-19 gs. muižu kompleksi. 

Vidzemes tūrisma asociācija kultūras tūrismu līdz ar darbību vairākos nozīmīgos 
starptautiskos projektos (Green Heritage, Green Ways, CHARTS u.c) akcentē kā vienu no 
prioritātēm. Šīs iniciatīvas kultūras mantojuma iesaistīšanu tūrismā, rada jaunus kultūras 
tūrisma maršrutus un kāpina kultūras tūrisma pamanāmību. Līdz ar CHARTS projektu, tiek 
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īstenots Green Heritage (pievēršoties muižu vēsturisko parku atjaunošanai un 
popularizēšanai, akcentējot mūsdienās  mazāk izmantoto ceļu Rīga-Pleskava-
Sanktpēterburga),  Green Ways (iesaistot tūrismā neizmantotos dzelzceļus). Vairākus 
kultūras tūrisma maršrutus, ietverot Vidzemes muižas, piedāvā Latvijas piļu un muižu 
asociācija – starp tiem „Vidzemes mācītājmuižas”, „Ziemeļvidzemes muižas”, „Vasaras 
ceļojumi pa Vidzemes pilīm un muižām”, „Kur Volfu dzimtas vārds ir izskanējis...”, 
„Rūjienas novada muižas”. 

 Vidzemē ir daudz kultūras mantojuma objektu un dzīvas kultūras, tostarp 
ievērojams skaits tūrisma minimāli izmantotu kultūras tūrisma resursu. Galamērķu līmenī 
ar kultūras satura piedāvājumu vērojama gan konkurence (piemēram, kultūras pasākumi 
jūlija un augusta nedēļu nogalēs),  gan sadarbība (Gaujas NP tūrisma klasteris, 
pašvaldības ap Valmieru, Daugavas lejteces pašvaldības u.c.), uzsverot vēl lielāku 
nepieciešamību pēc sadarbības konkurences apstākļos.  

2.3. Kultūras mantojums, kultūra un kultūras tūrisms Vidzemes 
administratīvo teritoriju stratēģiskajos dokumentos 

Divu pilsētu – Cēsu un Limbažu – pašvaldības atbilstoši to pieņemtajiem 
stratēģiskajiem dokumentiem sekmīgi darbojas kultūras tūrismā. Cēsis – pilsēta, kurai ir 
izstrādāta kultūras stratēģija, kuras īstenošanā nozīmīga loma pašvaldības aģentūrai 
“Vidzemes vēstures un tūrisma centrs” vismērķtiecīgāk darbojusies kultūras tūrismā 
attīstībā, turklāt ne tikai kultūras mantojuma saglabāšanā (Cēsu Jaunās pils atjaunošana 
un Cēsu vēstures un mākslas muzeja ekspozīcijas izveide u.c.), bet arī mūsdienu kultūrā, 
gan uzlabojot infrastruktūru, gan iedibinot un uzturot Cēsu mākslas festivālu. Limbažu 
pilsētā daudz paveikts kultūras mantojuma saglabāšanā (pilsdrupu konservācija, Vecā 
rātsnama restaurācijā u.c.) un kultūras tūrisma, balstoties uz to, ka tas atzīts par 
stratēģisko tūrisma veidu Latvijā un iekļaujot to Limbažu pilsētas un Limbažu pagasta 
tūrisma mārketinga stratēģija 2006.-2013. gadam, attīstībā.  

Sagatavojot Vidzemes kultūras tūrisma politikas dokumentu, tika pārlūkoti Vidzemes 
administratīvo teritoriju kultūras, kultūras mantojuma un kultūras tūrisma atspoguļojums 
dažādos stratēģiskajos dokumentos, galvenokārt attīstības programmās, īpaši pievēršoties 
to sasaistei. Administratīvās – pilsētas un novadi tika sadalīti 2 grupās, vispirms apskatot 
tās, kas piedalās CHARTS projektā. 

Pārlūkojot CHARTS projektā iesaistīto pašvaldību stratēģiskos dokumentus, 
galvenokārt tika konstatēts (sk. 1. pielikumu), ka reti, kura pašvaldība saista kultūru, 
kultūras mantojumu un tūrismu (izņēmums ir Gulbenes novads). Tikai dažas pašvaldības 
tieši vai netieši (kā Saulkrastu un Ērgļu novados, kur paredzēta plašāku kultūras 
pasākumu rīkošanu) domā par kultūras tūrisma attīstību,  par perspektīviem izvēloties citu 
tūrisma veidu attīstību. Ogres un Ikšķiles novadus pievērsties kultūras tūrismam kavē 
kultūrvēsturisko objektu tehniskais stāvoklis. Tomēr daudzas pašvaldības apņemas 
rūpēties par kultūras mantojuma (ar to saprotot materiālo kultūras mantojumu) 
saglabāšanu (piemēram, Raunas novads) vai atzīst kultūras un vēstures mantojumu par 
nozīmīgu tūrisma resursu (Valkas novads, kas paredzējis izstrādāt kopīgus tūrisma 
produktus ar kaimiņu novadiem), vai konstatē, ka nepieciešams uzlabot to infrastruktūru 
(Vecpiebalgas novads). Atsevišķi minama Piebalgas muzeju apvienība „Orisāre”, kas 
akcentē novada muzeju potenciālu gan vietējā zīmola veidošanā, gan tūrisma 
piedāvājumā. 
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Kopumā stratēģiskajos dokumentos tūrisms tiek saistīts ar kultūrvēsturiskajiem 
objektiem, taču daudzu novadu attīstībā kā prioritāri izvirzīti citi tūrisma veidi. Var secināt, 
ka daudzos novados nepietiek resursu, lai attīstītu tikai kultūras tūrismu atsevišķā novadā, 
kas rosina domāt par plašāku sadarbību šajā jomā. Tas gan arī vēl vairāk akcentē šāda 
kultūras tūrisma politikas dokumenta nepieciešamību, jo izvērtē pašvaldību kultūras 
mantojuma resursus un to potenciālu visa kultūrvēsturiskā reģiona telpā, atsevišķos 
gadījumos norādot uz atšķirīgu skatījumu resursu un attīstāmo tūrisma virzienu 
prioritātēs. 

Līdzīga situācija ir CHARTS projektā neiesaistīto pašvaldību teritorijās (sk. 2. 
pielikumu). Gandrīz visi (ar retiem izņēmumiem kā Lubānas novads) paredz tūrisma 
attīstību vai atzīst to par perspektīvu ekonomikas nozari, bet kultūru, kultūras mantojumu 
un tūrismu tieši nesaista. Uzsvērta kultūra, kas vairāk paredzēta vietējiem iedzīvotājiem.  
Vidzemes lielākās pilsētas  Valmieras stratēģiskajos virzienos kultūra, kultūrvēsturiskais 
mantojums, sports un tūrisms tiek skatīti vienoti, uzsverot,  ka tūristu un citu ārējo 
patērētāju piesaiste tiks veicināta, uzlabojot kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamību 
atjaunotajā Valmieras  muzeja ēku kompleksā, kā arī attīstot  kvalitatīvus un profesionālus 
kultūras pakalpojumus un nodrošinot kultūras infrastruktūras pieejamība. Savukārt 
Valmieras un apkārtējo novadu tūrisma stratēģija Valmieras drāmas teātris akcentēts kā 
galvenais kultūras produkts Valmierā, kas  līdz ar kultūras mantojuma un ainavisko 
vērtību saglabāšanu spēj veicināt sociālekonomisko attīstību. Tāpat īpaši akcentēta 
pasākumu nozīme, plānojot pasākumus, kas pamatā saistīti ar kultūru vai sportu, 
integrējot arī kultūras resursu lielāku iesaisti. 

Vairāku novadu (Amatas, Mālpils, Pārgaujas, Salacgrīvas, Siguldas, Alojas un Strenču 
novadi) stratēģiskajos dokuments kultūras tūrisms parasti pieminēts kopā ar citiem 
tūrisma veidiem. Izceltas tūrisma attīstības iespējas, uzsvērta objektu sakopšana, retāk 
domājot par to pārvēršanu tūrisma produktos.Tomēr vairumā novadu (piemēram, 
Beverīnas) tiek uzsvērta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana vai kādas tā specifiskas 
daļas saglabāšana (piemēram, kultūrainavas Burtnieku novadā, industriālā mantojuma 
Līgatnes novadā, latviskās dzīvesziņas Madonas novadā, amatniecības Pārgaujas novadā), 
akcentēta sakopta kultūras mantojuma objektu līdz ar dabas resursu nozīme tūrisma 
attīstībā un kvalitatīvās kultūrvides nodrošināšanā (Pļaviņu novadā), neminot kultūras 
tūrismu tieši, bet paredzot kultūrvēsturisko resursu nozīmi tūrisma maršrutu izveidē 
(piemēram, Cesvaines novads).  Daudzi novadi kā perspektīvākus saredz citus tūrisma 
veidus (dabas, lauku, vai aktīvo tūrismu (Cesvaines novadā) un lauku tūrismu (Kokneses 
novadā)). Rūjienas novads uzsver tūrisma daudzveidīgos pakalpojumus (arī informatīvi 
izglītojošo tūrismu un kapu kultūras popularizēšana).  

Daži citi stratēģiskie dokumenti attiecas uz plašākām teritorijām, kurās ietilpst daļa 
Vidzemes novadu un kurās akcentēta kultūras mantojuma nozīmību. Ziemeļvidzemes 
biosfēras rezervāts (ZBR) iesaistījies Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības projektā 
„Kultūras mantojums”, kurā plānots gan izstrādāt kultūras mantojuma identifikācijas 
metodikas izstrādi, gan izglītot iedzīvotājus kultūras mantojuma apzināšanā un 
izmantošanā tūrisma infrastruktūras attīstībai. Savukārt Gaujas NP tūrisma klastera 
attīstības programmā 2012.-2019. gadam, izņēmuma kārtā ir ietverta kultūras, 
kultūrvēsturiskā mantojuma un tūrisma sasaiste un kultūras mantojums cieši saistīts ar 
dabas resursiem kā pamats tūrisma konkurētspējas attīstībai, izceļot kultūras pasākumu 
norises priekšrocības izcili ainaviskā dabas fonā. Attiecībā uz ārvalstu tirgu te arī izteikts 
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pozicionējums par autentiskas lauku kultūrvides un mazpilsētu baudījuma piedāvājumu 
ārpus populārākajiem valsts galamērķiem – Rīgas un Jūrmalas, kas veido vienu no 
būtiskākajiem galamērķa pievilcības magnētiem (līdzās izcilām dabas vērtībām). 

Rezumējot, galvenie secinājumi pēc novada mēroga stratēģisko dokumentu analīzes: 

1. Reti stratēģiskajos dokumentos ir definēts, kas tieši tiek saprasts ar jēdzieniem 
„kultūras mantojums”, „kultūras vērtība”, „kultūras tūrisms”, „kultūrvide”. Salīdzinot 
vairākus attīstības plānus atsevišķiem novadiem, var novērot, ka ar vienu un to 
pašu lietoto jēdzienu (to nepaskaidrojot) tiek saprastas atšķirīgas lietas. Daļā 
stratēģisko dokumentu vēl aizvien tiek lietots jēdziens „kultūrtūrisms”, lai arī 
atsevišķu vārdu lietojums „kultūras tūrisms” ir labskanīgāks. Atsevišķos 
stratēģiskajos plānos kultūras tūrisms tiek kombinēts ar izziņas tūrismu, norādot, 
ka izziņas tūrisma produktu veidošanā tiek izmantoti kultūras resursi.  

2. Stratēģiskajos dokumentos novadi tūrismu visbiežāk norāda kā novada attīstības 
perspektīvo un/vai prioritāro ekonomikas nozari, jomu vietas pievilcības 
veicināšanai. Stratēģisko dokumentu vīzijās un ilgtermiņa attīstības mērķos parādās 
tūrisma un kultūras vai kultūrvēsturiskā mantojuma nozīmīgums, taču rīcības plānā 
konkrētas aktivitātes attiecībā uz šo sasaisti neparādās. 

3. Kultūras pieminekļu analīzē visbiežāk parādās vien šo objektu uzskaitījums un 
apraksts, taču iztrūkst analīze par to plašāku vērtības un potenciāla salīdzinājumu 
reģionālā vai nacionālā mērogā un trūkst rekomendāciju ilgtspējīgam pielietojumu 
tūrisma piedāvājuma veidošanā. 

Nozīmīgākie ieteikumi, kas būtu ņemami vērā turpmāk līdzīga satura dokumentu 
izstrādē: 

1. Stratēģiskajos dokumentos jāpaskaidro, kas tiek saprasts ar jēdzieniem „kultūras 
resursi”, „kultūras mantojums”, „kultūras vērtība”, „kultūras tūrisms”, „kultūrvide”, 
lai veidotu vienotu izpratni par to, ko šie jēdzieni sevī ietver – it sevišķi, ja 
stratēģiskajos dokumentos kā prioritārs attīstības virziens ir kopīgu tūrisma 
produktu veidošana ar citiem apkārtējiem novadiem.  

2. Novadiem ieteicama ne tikai tūrisma kā perspektīvās attīstības nozares norādīšana, 
bet arī novada specializācijas izvirzīšana kādā noteiktā tūrisma veidā, kurā novadam 
ir attiecīgie tūrisma resursi un lielāks attīstības potenciāls. 

3. Kultūras pieminekļu analīzi izvērst plašāk un bez uzskaitījuma izcelt arī to īpašso 
vērtību reģionālā un nacionālā mērogā, papildināt ar potenciāla analīzi un 
ieteikumiem praktiskam pielietojumam ilgtspējīga tūrisma piedāvājuma veidošanā. 
Tas ļauj vieglāk sasaistīt rīcības plāna aktivitātes, kas attiecinātas uz 
kultūrvēsturiskā mantojuma objektiem, ar konkrētiem objektiem, kuriem ir 
novērtēts ne tikai pašreizējais stāvoklis, bet arī ekonomiskais potenciāls un 
pielietojamība ilgtspējīga tūrisma attīstības kontekstā.  

4. Saskaņot vīzijā un stratēģiskajos mērķos norādītos prioritāros attīstības virzienus 
konkrētās nozarēs ar tikpat konkrētām aktivitātēm rīcības plānā. Sasaistīt vairāk 
tūrisma attīstības, vietējās kultūras dzīves organizēšanas un vietas mārketinga 
mērķus, kas nav atsevišķas jomas, bet savstarpēji papildinošas. 
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2.4. Vidzemes tūrisma attīstības telpiskās kopsakarības un potenciāls 
ilgtspējīgai attīstībai 

Vidzeme kā kultūrvēsturisks reģions un tūrisma galamērķis būtu vairāk pieprasīta, 
nekā tas ir šobrīd, ja būtu augstāks vietējo iedzīvotāju dzīves līmenis un kvalitatīvi ar 
lepnumu interpretētas vietu īpašās vērtības, ja kultūras un dabas mantojums būtu vairāk 
sakopts un tam varētu piekļūt, ja būtu dzīvas gan etnogrāfiskās tradīcijas, gan baudāma 
mūsdienu kultūra. Ikviena Vidzemes novada izaugsmes pamatā ir vietas pievilcība, kas 
priekšplānā izvirza trīs galvenās vietas attīstībai nozīmīgās auditorijas: viesus, iedzīvotājus 
un uzņēmējus. Tās ir kā galvenās mērķgrupas vēstījuma nodošanai par novadu pievilcību 
no dažādiem skatupunktiem. Vienlaicīgi tās atrodas ciešā mijiedarbībā: kultūras 
pasākums, kas organizēts vietējiem, var būt interesants viesiem no apkārtējiem 
novadiem, bet tūristiem domātos pakalpojumus izmantos arī vietējie. Tas uzskatāmi 
demonstrē tūrisma un īpaši kultūras tūrisma ciešo mijiedarbību ar pārējiem novadu un 
pilsētu attīstības mērķiem. 

Kultūra un tūrisms, vēsturiskie resursi, skatāmi ciešā kopsakarībā ar novadu kopējo 
pievilcību un attīstības mērķiem – daudz plašāk nekā tikai viena no uzņēmējdarbības 
nozarēm (viesmīlība) vai kultūra. Attīstot tūrisma infrastruktūru un īstenojot ar tūrismu 
saistītus projektus, vienlaicīgi tiek veicināta vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāte. Tūrisma 
attīstība novadā palīdz risināt virkni citus ar vietas attīstību saistītus jautājumus (izcelt un 
prezentēt novadu – tā īpašās vietas un priekšrocības, atbalstīt lauku dzīves stilu ar lauku 
tūrisma uzņēmējdarbības palīdzību, nodrošināt pakalpojumus gan viesiem, gan vietējiem, 
audzināt māksliniecisko gaumi u.c.). 

Tūrisma pieprasījuma izvietojums Vidzemē ir nevienmērīgāks, nekā tūrisma resursu 
koncentrācija (sk. 5. attēlu), ko nosaka atrašanās pie galvenās tūrisma plūsmas un to cik 
apmeklētājus piesaistoša ir vieta attiecībā pret citām līdzīgām reģionā. Spriežot pēc 
tūrisma objektu blīvuma, Vidzemes reģionā nav vietu, kas nebūtu kaut kādā pakāpē 
saistošas tūristiem. Sabiedrība kopumā patērē ap desmit reižu mazāk, nekā tūrisma 
organizatori spēj piedāvāt. Precīzi būtu uzdodams jautājums par specifiskāku mērķgrupu 
uzrunāšanu un mērķtiecīgāku piedāvājuma pozicionēšanu, pudurošanos vietējo galamērķu 
ietvaros – ar mērķi veidot tematiski saderīgu un nefragmentētu plašāku un reizē vieglāk 
uztveramu piedāvājumu. 

Vidzemes reģionā var izšķirt atšķirīgu pakāpju kompleksas tūrisma attīstības zonas, 
kas līdzās dabas tūrismam ietver kultūras tūrisma resursus. Tās vienlaicīgi ietver ne tikai 
objektu pievilcību, bet arī atbilstošas kvalitātes un kapacitātes atbalstošos tūrisma 
pakalpojumus un infrastruktūru (piemēram, vismaz 3* līmeņa viesnīcu, kurā varētu 
izmitināt tūristu grupu). Nozīmīgākās tūrisma eksporta teritorijas gan reģiona, gan 
nacionālā mērogā (sk. 6. attēlu) šobrīd un vidējā termiņā arī nākotnes perspektīvā: 

- Gaujas NP galamērķis – nevis administratīvajās, bet funkcionālajās robežās, 
kas arī ir tūrisma klastera organizatoriskā pamatne un ViaHansetica kā galvenais 
tūrisma eksporta- tranzīta ceļš reģionā, otrais nozīmīgākais (pēc Via Baltica) 
nacionālā mērogā; 

- Vidzemes jūras piekraste tiešā tās tuvumā, bet ar zināmu ietekmi līdz pat 20 
km attālumam no piekrastes un Via Baltica tranzīta koridors (t.sk. EuroVelo 13 
maršruts). 
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- Perspektīvā kā potenciāli jāpiemin arī Vidzemes šoseja (kā viens no 
savienojošajiem ceļiem Krievijas (Pleskavas reģiona) virzienā) un Daugavas ceļš 
Krievijas,  Baltkrievijas un Lietuvas tirgu virzienā. Tie ir nozīmīgi telpiskie akcenti, 
lai izceltu noteiktas Vidzemes vietas un galamērķus vai saistītos maršrutus eksporta 
tirgos, kamēr citiem Vidzemes vietām nacionāla mēroga tūrisms pierādījies kā 
prioritāri nozīmīgāks.  

 

 

5.attēls. Tūrisma pieprasījuma un tūrisma resursu koncentrācijas atšķirības Vidzemē. 
A.Klepers, 2014 

Nozīmīgākās nacionālā mēroga teritorijas saistāmas ar īpaši izceļamu vai 
daudzveidīgāku tūrisma piedāvājuma izvēli, īpaši Vidzemes kultūrvēsturiskajam reģionam 
raksturīgu identitāti un spēju noturēt apmeklētājus ilgāku laika posmu, lielāku pamata 
pakalpojumu piekļuvi ar dažādu maksātspējas līmeni, taču nav tik pievilcīgas tūrisma 
eksportam, kā iepriekš izceltās: 

- Lielākie apdzīvotie centri ar labu piekļuvi – piesaista gan ar tradicionālajiem 
tūrisma objektiem, lauku saimniecībām un pasākumiem; 

- No lielajiem pakalpojumu centriem attālākas vietas, kas piesaista ar kādu 
specifisku objektu vai pasākumu un var būt nozīmīgs tūrisma plūsmas ietekmētājas 
(piemēram, festivāls Laba Daba Līgatnes novada Ratniekos). Saistībā ar kultūras 
tūrismu te būtu izceļami specializēti galamērķi – ja tiek īstenotas aktīvākas 
pudurošanās darbības, piemēram, plašākā Piebalgas zonā (jau esošās Orisāres 
muzeju apvienības iestrādnes), kas aptver abus Piebalgu novadus, daļu Raunas un 
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Amatas novadu – par ko plašāk minēts priekšlikumu daļā. Ilgtermiņā tas var radīt 
vēl lielāku ārvalstu plūsmu, kļūt par eksporta magnētu. 

Vietējās nozīmes tūrisma teritorijas 

- Tūrisma objekti, kas tiek popularizēti, taču to apmeklējums ir nozīmīgs 
vietējā mērogā, neregulāri un mazākā skaitā ir viesi no tālākiem Latvijas reģioniem, 
neregulāri ierodas arī ārvalstu tūristi, taču intensīvāk noslogo tūristi no tuvākajiem 
apdzīvotajiem centriem, bieži kalpo kā izziņas avots skolēnu ekskursijās. 

 

6.attēls. Tūrisma eksporta ziņā konkurētspējīgākās teritorijas Vidzemes reģionā un 
galvenie eksporta ceļi. Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. 

Atšķirīgi telpiski iespējams izcelt tūrisma vietas pēc to tematiskās piederības – 
dominējošā tūrisma piedāvājuma: kultūras un kultūrvēstures zonas – izceļas apdzīvotas 
vietas ar daudzveidīgu kultūras mantojumu un apdzīvotības centri ar regulāriem kultūras 
pasākumiem, arī dabas un piedzīvojumu tūrisms (izteikti upes, purvi, lielā mērā piekraste 
u.c.), piepilsētu rekreācijas zonas (pie visām pilsētām, uzskatamāk redzams lielākā 
mēroga). Koncentrācijai un tuvumam citām tematiski saistītām vietām arī ir nozīme, lai arī 
noteiktās nišās šāda veida pakalpojumi var būt attālāki un tālāki ceļotāji ieradīsies 
motivācijas, nevis ērtuma dēļ. Atšķirīgi nodalāmi arī iepirkšanās un pakalpojumu centri, 
kas īpaši akcentē lielākās pilsētas un to ietekmi uz apkārtējiem novadiem. 

Vidzeme atšķirībā no citiem Latvijas novadiem atrodas līdzās Igaunijai, kas ir 
tuvākais tūrisma eksporta tirgus, apgūstams reģiona un pat vietējā līmeņa galamērķiem 
(sk. 7. attēlu ar Igaunijas tūristu plūsmu Vidzemē). Aktuāls ir jautājums par īpašiem 
akcentiem kultūras tūrismā, kas būtu saistoši tieši igauņiem – bez objektiem – kādi 
notikumi, ar kultūru saistīti pasākumi. Tāpat par Vidzemes pamanāmības mērķtiecīgāku 
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organizēšanu, kas ietvertu arī šādu sistēmisku pieeju informācijas izplatīšanas 
organizēšanā, vairāk integrējot informācijas plūsmu jau iestrādātos un sevi pierādījušos 
kanālos. Piemēram, igauņu visvairāk apmeklētais tūrisma informācijas centrs ir Siguldā, 
lai arī proporcionāli no visiem ārvalstniekiem visvairāk viņi apmeklē Rūjienu – Siguldā būtu 
svarīgi izplatīt visu to Vidzemes tūrisma informāciju, kas īpaši vērsta uz ārzemniekiem. 
Taču kopumā jāveido sistemātiska pieeja (sk. 8. attēlu), lai igauņiem vērsto īpašo 
kultūras tūrisma vēstījumu varētu nodot jau no izvēles izdarīšanas un lēmuma 
pieņemšanas pirmsākumiem, ne tikai maršrutu koriģēšanas līmenī tūrisma informācijas 
centros. 

 

 

7.attēls.  Igaunijas tūristu pieprasītākie tūrisma galamērķi Vidzemes reģionā. Latvijas 
tūrisma attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. 

Vidzemes kultūras tūristi ir arī vietējie ceļotāji, kas daudzām kultūras tūrisma 
piesaistēm ir nozīmīgākais, reizēm valodas barjeras dēļ arī ērtākais apmeklētājs. 
Apmeklētāju saistīšana ar konkrēto izcelsmes vietu un viņu interesējošo galamērķi nosaka 
tūrisma plūsmas virzienu, potenciālu to izmantot attīstības plānošanā. 

APMEKLĒTAJI NO TUVĒJĀS APKĀRTNES galvenokārt ir paši vidzemnieki – īpaši no 
blīvi apdzīvotām vietām (lielākajām pilsētām – Valmiera, Ogre, Madona, Cēsis un blīvāk 
apdzīvotās Pierīgas Daugavas labajā krastā). Daudziem lauku apvidiem tūrisma pievilcība 
attiecībā uz pilsētniekiem ir īpaši saistoša, jo ikdienas dzīves pretstatu meklējumos brīvajā 
laikā tie bieži dodas ārpus ierastās dzīves vides. Paaugstinoties mobilitātei, lauku-pilsētas 
mijiedarbība arvien vairāk integrējas, jo Vidzemes reģiona pilsētas nav ļoti nošķirtas no 
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lauku vides. Nozīmīgi apmeklētāju plūsmu ietekmē pasākumi, īpaši izceļot kultūras, arī 
sporta pasākumus. Atsevišķa aktīva grupa ir skolēni. Specifiska forma ir medicīnas 
pakalpojumi un pakalpojumu pieejamība kopumā, kas izraisa papildus apmeklētāju 
piesaisti lielākiem centriem no reģiona (daudzveidība, izmaksas, informācijas pieejamība, 
dažādām mērķa grupām). Tie gan bieži ir īsi apmeklējumi, kas ilgst dažas stundas un 
praktiski mērķi var saistīties vienlaicīgi ar iepirkšanos, taču var iekļaut arī atpūtu, saistītu 
ar kultūras pieredzējumu. Minētais apstiprina nepieciešamību novadu tūrisma veicināšanas 
nolūkos īpaši izprast un novērtēt vietējo kultūras tūristu un iespējas veidot attiecības 
ilgtermiņā ar viņu daudzkārtēju vēlmi apmeklēt noteiktas tūrisma vietas un īpaši 
pasākumus. 

APMEKLĒTĀJI NO PĀRĒJĀS LATVIJAS lielā mērā tie ir kultūras pasākumu apmeklētāji. 
Lielākie kultūras centri izvirzās galvenajās pozīcijās, tikpat daudz arī sporta pasākumu 
norises vietas. Dominējoši apmeklētāju dzīves vieta ir Rīga un tās apkārtnes novadi, 
pilsētas. Nozīmīgs motīvs arī te ir pretstats ikdienai, bieži arī draugu, dzimtās vietas 
apmeklējums, nozīme interesēm un piedāvājuma kvalitātei. Kultūra un ainava jeb vide un 
mijiedarbe ar pasākumu var būt spēcīga kombinācija kā alternatīva pilsētvidei. 

Apmeklētāju piesaistē bez ģeogrāfiskās un citām tradicionālajām segmentēšanas 
pazīmēm īpaši jākoncentrējas uz padziļinātu dzīvesstila izpratni un atbilstoša pakalpojuma 
veidošanu dažādām mērķa grupām. Kā nozīmīgs motīvs ir radu vai draugu apmeklējums, 
kas vienlaicīgi savijas ar citiem motīviem – tā būtu Vidzemes kultūras tūrisma stratēģiska 
iespēja šo motivāciju pavērst citādi: izmantot kultūras pasākumu, lai draugiem būtu 
iemesls satikties. Līdzīga pieeja būtu atbalstāma attiecībā uz citām motivācijām un 
vēlmēm pavadīt brīvo laiku, kas bieži pieprasa zināmus kompromisus laika un interešu 
sadalē. Atšķirīgs segments ir biznesa vides meklētāji, darījumu segments – t.sk. pieredzes 
apmaiņas braucieni, nacionālā mērogā profesionālais sports uz sporta centriem u.c. 
Reģiona īpaši akcentējamie tūrisma produkti turklāt ir arī alus un gardēžu tūrisms. 
Daudzus pārdomātus kultūras tūrisma piedāvājumus var iesaistīt motivējošā tūrismā – kā 
kvalitatīvu papildinājumu korporatīvajā vidē, pasākumos. Priekšrocības ir autentiskiem 
reģionu reprezentējošiem materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma piedāvājumiem, 
kombinācijai ar inovatīvām pieejām, kas, atbilstoši tendencēm, spēj pārsteigt, izglītot un 
jēgpilni izklaidēt vienlaicīgi. Korporatīvās vides prasīgums šādās situācijās ir augstāks, 
nekā individuāliem tēriņiem savā brīvajā laikā. 

ĀRVALSTU TŪRISTI nav viendabīgs segments – vietējā mēroga galamērķiem – 
novadiem un to apvienībām resursu tēriņu un galamērķa mēroga izpratnes ziņā ir 
neefektīvi būt pārstāvētiem savrupi bez plašāka reģiona vai nacionālā mēroga tālāk par 
kaimiņvalstīm. Īpaši būtu ieskicējami viesi no pierobežas (Igaunija, Krievija). Tūristus no 
citām valstīm piesaista lielāka apjoma galamērķi (Gaujas NP vai Vidzeme kopumā, t.sk. 
Latvijas, Baltijas vai Baltijas jūras mērogs). Lietišķie kontakti būs saistīti ar sadraudzības 
pilsētām, novadiem, lielākajiem uzņēmumiem u. c. Tie var būt arī tūristi, taču vienlaicīgi – 
investori, uzņēmējdarbības attīstītāji. Atšķirīgs segments ir radi un draugi, kas apciemo 
reģiona iedzīvotājus – atkarībā no viņa dzīves vietas un kontekstā ar tuvākajām 
pievilcīgajām tūrisma vietām – pieaug Lielbritānijas, Skandināvijas viesu skaits arī saistībā 
ar šo motīvu. 

Reģions jāskata no dažādu dzīvesstilu interešu viedokļa, priekšrocības no 
iesaistīšanās kompleksos maršrutos un bieži vien tā ir viena no ceļojuma dienām plašākā 
Baltijas valstu vai Baltijas jūras reģiona braucienā. Bieži tie ir ārvalstu tūroperatoru 
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organizētie ceļojumi ar mazām iespējām ietekmēt viņu plānojumu ceļojuma laikā – viss 
jau ir pasūtināts un izlemts iepriekš. 

Arī šajā grupā kā stiprā puse dominē ainaviskums, cilvēka darbības mazietekmēta 
vide, dabas daudzveidība un kultūra, noteiktu nišu intereses (putnu vērošana, medības, 
piedzīvojumu tūrisms, t.sk. ūdenstūrisms). Zināmi nostaļģijas un industriālā mantojuma 
piedāvājumi (Gulbenes – Alūksnes bānītis), ārzemniekiem pat vairāk nekā vietējiem – 
ziņkārība par padomju laika piedāvājumu. Precīzs ir Gaujas NP veidotais pozicionējums 
kļūt par pievilcīgāko tūrisma galamērķi ārpus Rīgas un Jūrmalas, kurā koncentrēti 
apvienojas kultūra, vēsture un daba – ainaviskums kā piepildīta pieredzējuma iespēja, kā 
papildu pievienotā vērtība kultūras norisēm. 

UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā 2005. gadā tika iekļauts Strūves ģeodēziskais 
loks kā unikāla, 19. gs. izveidota, sava laika garākā un precīzākā ģeodēzisko uzmērījumu 
sistēma un izcila zinātnes vēstures un starptautiskās sadarbības liecība. Lai arī tas ir viens 
no nedaudziem kultūrvēstures objektiem, ko nav iespējams identificēt pēc nacionālās 
kultūras pazīmēm, tomēr no starptautiski atzītiem objektiem tas ir vienīgais, kas vistiešāk 
pārstāv Vidzemi UNESCO (Latvijā atrodas vairāki šajā sarakstā iekļautie astronomisko 
novērojuma punkti: Jēkabpilī un Sestukalnā, Ērgļu novadā. Precīzas vietas Latvijā, kur 
veikti Strūves ģeodēziskā loka uzmērījumi ir Gulbenes novada Rankas un Beļavas pagastā, 
arī Kocēnu novada Zilajā kalnā un citur). Šī industriālā mantojuma iesaiste tūrismā nebūtu 
pārspīlējama un lielākais potenciāls ar to saistīts Strūves parkam Jēkabpilī (iespēja to 
saistīt ar zinātnes un tehnikas inovāciju demonstrējumu centru). Baltijas Dziesmu un deju 
svētku tradīcija, kas iekļauta UNESCO cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, 
ļauj šajā kontekstā Vidzemē vēl vairāk akcentēt dziedāšanas svētku tradīcijas aizsākumu 
Dikļos. UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā iekļauts Baltijas 
ceļš, kura Vidzemes posms ietver Rīgas-Cēsu-Valmieras-Rūjienas-Unguriņu maršrutu, 
tādējādi pastiprinot to ar vērtīgu stāstu. Vairākos Vidzemes muzejos ir UNESCO nacionālas 
nozīmes „Pasaules atmiņa” sarakstā iekļautās uz Sibīriju izsūtīto uzbērza tāss rakstītas 
vēstules, kas skaidrāk izceļ padomju okupācijas laiku un cilvēku likteņu stāstus.  

Spriežot pēc UNESCO kultūras mantojuma kritērijiem un to vienreizīguma nacionālā 
un starptautiskā kontekstā Vidzemei ir potenciāls papildināt UNESCO Pasaules mantojuma 
nacionālo sarakstu – kultūras ainavu ziņā (ar ciešu dabas mantojuma mijiedarbību) – 
Gaujas senieleja Gaujas NP, īpaši izceļot Turaidas muzejrezervātu. Kā cita īpaši 
akcentējama vieta ir arheoloģiskais muzejparks– Āraišu paugurainā mozaīkveida 
kultūrainava, kur bez liecībām par vēlā dzelzs laikmeta latgaļu apmetni koncentrēti 
saglabājušies dažādu vēlāko vēsturisko posmu kultūrainavas elementi. Nacionālā nozīmē 
šajā sarakstā būtu iespēja izcelt Cēsu pils kompleksu un vecpilsētas vēsturisko apbūvi, 
Rubenes baznīcu ar tās katoļu draudzes mācītāja Indriķa sarakstīto Livonijas hroniku, kas 
ir Latvijas un Igaunijas vēstures pirmavots un senākā zināmā Latvijas teritorijā sarakstītā 
hronika – tādējādi atbilst kritērijam kā universālas nozīmes literārs darbs, vēsturiska 
laikmeta liecība.  Savukārt tradicionālā dzīves veida, amatniecības, 18.-19. gs. muižu un 
parku kompleksi, kā arī kultūrainavas izcelšanas vērta būtu Vidzemes augstiene - 
Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Raunas, Ērgļu, Cesvaines un Madonas, kā arī Gulbenes 
novadā. Administratīvi lielākas iespējas kultūrainavas aizsardzībai un resursu izmantošanai 
varētu tikt saistītas ar Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu, kas jau ir iekļauta 
starptautiskajā biosfēras rezervātu UNESCO programmā „Cilvēks un biosfēra” kā unikāla 
un relatīvi plaša teritorija, kura attīstāma kā paraugteritorija, tostarp arī kultūrainavas 
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aizsardzības un kultūras tūrisma attīstības aspektā – potenciāls nav pilnībā izmantots, kā 
tas redzams pēc tūristu plūsmas kartes (sk. 5. attēlu). 

Ievērojams tūrisma potenciāls ir starptautiski popularizētajiem maršrutiem, kas 
dažādas izcilas kultūras piesaistes savieno tematiskā un Vidzemi izceļošā maršrutā. 
Akcentējams Via Hanseatica maršruts, kas īpaši izceļ Vidzemei raksturīgo Hanzas laiku 
vēsturi un līdzās Igaunijas un Krievijas maršruta posmam rada papildu pozicionējuma 
iespējas un jau gatavus instrumentus Vidzemes pamanāmības veicināšanai starptautiskā, 
jo īpaši vāciski runājošā telpā, kur Hanzas vārds tiek īpaši respektēts. Līdzvērtīgs šajā ziņā 
ir EuroVelo 13 Dzelzs priekškara maršruts, kas ieskicē Rietumu un Austrumu aukstā kara 
laika liecības un sniedz piepildījumu dabiskajai ārvalstnieku ziņkārei par sadzīves  
atšķirībām padomju laikā. EuroVelo 13 Dzelzs priekškara velomaršruts plānots gar Latvijas 
piekrasti, sākot no Igaunijas robežas līdz Lietuvas robežai (kopumā tas šķērso 20 Eiropas 
valstis vairāk kā 10 000 km garumā). Tas ir nozīmīgs piekrastes pašvaldību vienotas 
tūrisma plānošanas instruments. Līdzīgi kā Via Hanseatica šāda veida tematiski vienotas 
un starptautiski pamatotas iniciatīvas veido loģisku argumentāciju ciešākai pašvaldību 
sadarbībai un nerada galamērķu fragmentācijas risku ārvalstu ceļotājiem. Noteikti 
atbalstāmas arī citas aktivitātes, kas palīdz radīt kvalitatīvāku un pamanāmāku kultūras 
tūrismu plašākā reģionā (piemēram, Cult Identity, Green Heritage projekti un iniciatīva u. 
c. līdzīgas, kas jau bijušas vai būs nākotnē), taču būtiski, ka tās tiek integrētas arī vietējo 
galamērķu un telpisko sistēmu līmenī un netiek uzsvērtas kā kaut kas atsevišķs, pats par 
sevi esošs. Mērķtiecīgi attīstīti šādas iniciatīvas kļūst par nepieciešamās starpnovadu, 
starpreģionu vai starpvalstu sadarbības kāpinātājām. 

3. Mērķi, attīstības virzieni un rīcības ilgtspējīgai 
tūrisma attīstībai ilgtermiņā 

3.1. Kopīgi risinājumi Vidzemes kā kultūras tūrisma galamērķa 
pievilcības veicināšanai 

Raksturīgi, ka atsevišķu novadu stratēģisko dokumentu nākotnes redzējumos un 
ilgtermiņa attīstības mērķos akcentēts kultūrvēsturiskā mantojuma, kultūras un tūrisma 
nozīmīgums, tomēr rīcības plānos konkrētas darbības šīs saistības attīstībā nav 
paredzētas.Tādēļ, izstrādājot jaunos novadu stratēģisko dokumentus, jāizvērtē iespējas 
attīstīt kultūras tūrismu saistībā ar citiem tūrisma veidiem, (piemēram, cieši ir saistīti 
lauku un kultūras tūrisms), īpaši uzsverot tūrisma produktus, kuros izmantots 
nemateriālais kultūras mantojums. Savukārt tie novadi, kam specifisko kultūras tūrisma 
resursu mazāk sadarbojas kopīgu kultūras tūrisma produktu (piemēram, kultūras tūrisma 
maršrutu) veidošanā vai specializējas citos tūrisma tematiskajos virzienos. Materiālais un 
nemateriālais kultūras mantojums, tā iesaiste tūrismā izceļ novadu identitāti un tālāk 
virzāma vienoti ar vietas zīmolvedību, kas kļūst par stratēģisku platformu visaptverošākai 
pašvaldības vai reģiona attīstības mērķu sasniegšanai. 

Galamērķiem jāveido nefragmentēts un savstarpēji integrēts piedāvājums. Jāpalielina 
precīzi segmentēta un kvalitatīva tūrisma informācija dažādos saziņas kanālos. Jāveido 
vienota informācijas sistēma, ko viegli pielāgot dažādiem kanāliem, kas vienlaicīgi 
nodrošina operatīvu izmaiņu ieviešanu saistītajos resursos (sk. 8.attēlu). Katrā no 
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lēmuma pieņemšanas posmiem efektīvāku ieguldīto investīciju atdevi var sasniegt ar 
noteikta mēroga galamērķi, kas ir mainīgs. Vienam uzņēmuma vai novadam nav lietderīgi 
ieguldīt lielus resursus un vienam reklamēties ārvalstu tirgos, cenšoties pārliecināt 
potenciālo ceļotāju apmeklēt Latviju. To precīzāk un ar lielāku atdevi spēs paveikt 
nacionāla un reģionāla līmeņa galamērķi u.tml. 

 

 

8.attēls. Apmeklētāja lēmumu pieņemšanas posmi par ceļošanu un informācijas kanāli 
Vidzemes kultūras tūrisma veicināšanas sistēmiskai un savstarpēji papildinošai dažādu 
galamērķa mērogu pieejai. (Informācijas kanāli sakārtoti pēc to nozīmīguma atbilstoši 
TAVA 2012. gada pētījumam (melnā krāsā) un papildināti ar citiem aktuālajiem avotiem 
(pelēkā krāsā)). A.Klepers, 2014. 

Pozicionējums un piedāvājuma akcenti gan nav tulkojami automātiski uz jebkuru no 
valodām – jāņem vērā starpkultūru pieprasījuma īpatnības. Jāpalielina komerciālās 
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atdeves efektivitāte ar papildu pievienotās vērtības pakalpojumiem, īpaši tūristu 
piesaistēs, kur apmeklējumu skaits ir neliels. Piedāvājums precīzi jāsaista ar potenciālās 
mērķgrupas loģistikas iespējām, izcelsmes vietu un optimālo apmeklējuma laiku. 

Vēl vairāk jāaktivizē starpnovadu sadarbība, kas īstenojuma pēc funkcionālo rajonu 
un pilnas tūrisma sistēmas izpratnes principa –ne tik izteikti katra novada piedāvājums, 
vairāk pēc loģistikas, novietojuma attiecībā pret apmeklētāju izcelsmes vietām un 
tranzītceļu un līdzīgu interešu apvienojuma. Piedāvājums pašiem tūrisma piesaistu 
īpašniekiem, organizatoriem jāveido kompleksi, integrējot ar ēdināšanas un nakšņošanas 
iespējām. 

Komercializācija veicama saudzīgi – gan no ilgtspējības viedokļa, gan akcentējot 
Vidzemes identitātei nozīmīgas vērtības, kuras nav devalvējamas. Brīvdienu galamērķu 
piedāvājums ir pārskatāms, jo virkne pakalpojumu, t.sk. iepirkšanās vietas, pat dažkārt 
muzeji un TIC nestrādā svētdienās, kas bieži ir viens no labākajiem laikiem ceļošanai. 

Jāpilnveido loģistikas sistēma un navigācija, savstarpēji sadarbojoties un saistot 
vairākus galamērķus. Nozīmīgi ir ilgtermiņā precīzāk koordinēt Vidzemes tūrisma 
asociācijas, Gaujas NP, Saviļņojošās Vidzemes, Lejasdaugavas un Vidzemes augstienes 
tūrisma klasteru un Vidzemes un Rīgas plānošanas reģionu (un Daugavas lejtecē – arī 
Zemgales plānošanas reģiona) tūrisma veicināšanas darbības – lai tās ir savstarpēji 
saskaņotas un papildinošas. Koordinēšanas jautājumi ir aktuāli. 

Tūrisma attīstība ir cieši saistāma ar vietu mārketingu un prasmīga pārvalde palīdz 
īstenot citus vietas attīstības mērķus. Daudzos novados pat ar tuvāko pilsētu pieprasījumu 
ir pietiekami, lai tūrisms būtu atbalstoša darbība uzņēmējiem, kas izvēlējušies lauku 
dzīves stilu kā prioritāti. Viņu mērķis nav primāri nopelnīt, ražojot iespējami vairāk un 
paplašinoties. Tie cenšās eksistēt kā nelieli ģimenes uzņēmumi ar tieksmi iegūt stabilu 
nodrošinājumu, joprojām apvienojot to ar cita veida ienākumu gūšanas iespējām laukos. 
Bieži šādā situācijā kultūras tradīciju saglabāšana un popularizēšana ir vaļasprieks ar 
mērķtiecīgu izpausmi vai pat apzinātas misijas rīcība. Lauku apvidu un tuvāko pilsētu 
ciešāka integrēšana ar elastīgāku mobilitātes iespēju ir viens no risinājumiem šādu 
darbību turpmākam atbalstam.  

Kultūras mantojuma apsaimniekotājiem jārada lielāka izpratne par ieguvumiem no 
kultūras pieminekļa aizsardzības statusa – attiecībā uz finansējuma ieguvi, autentiskumu 
un saikni ar mārketingu, lai nepārprastu, ka pieminekļa aizsardzības statuss ir vienīgi 
ierobežojumi būvniecībai.  

Jārisina piekļūšanas problēmas (gan pasākumiem, gan apskates objektiem), ko 
daudzviet rada sarūkošais sabiedriskais transports, taču trūkst arī infrastruktūras un 
pamata labiekārtojuma, kas nodrošina sabiedrības piekļuvi. Risinājumi saistāmi gan ar 
precīzāku objektu pozicionējumu atbilstošām mērķgrupām, gan alternatīvu transporta 
veidu un pārvietošanās iespēju popularizēšanu un investēšanu pārdomātā infrastruktūras 
labiekārtošanā, ietverot universālo dizainu un domājot par precīzāku informācijas 
interpretāciju un piekļuvi. 

Apvienojot 51 Vidzemes kultūras tūrisma objektu (sk. 9. attēlu),kuros ir zināmi 
apmeklējumu dati gadā, iespējams prognozēt nākotnes attīstības tendenci. Tika izvēlēti tie 
kultūras tūrisma objekti, kuriem bija salīdzināmi dati par iepriekšējo gadu apmeklējumu 
pieredzi, lai arī datu rindas garums svārstījās no 20 gadiem līdz 2 gadiem (pavisam kopā 
378 ieraksti). 
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9.attēls.  Apmeklējumu skaits Vidzemes kultūras objektos gadā (kopš 1993.gada, kas 
piemēts uz x ass kā 1) un skaita prognozes tendence 2023.gadā. A.Klepers, 2014. 

Projicējot apmeklējumu izmaiņu nākamajiem desmit gadiem, skaidri redzama 
apmeklējumu skaita pieauguma tendence. Iegūtās tendences līknes matemātiskais 
aprēķins gan nav ar augstu uzticamību (R2 = 0,52), jo novērtējumam izmantotais datu 
masīvs bija nepilnīgs. Tomēr salīdzinot ar attīstības tendenci un nākotnes prognozi, kas 
izdarīta, vadoties pēc lielāka datu apjoma, izmantojot arī Kurzemes reģiona datus, 
pieaugums prognozējams vismaz 9,5% apjomā no apmeklējumu skaita šobrīd. To, 
protams, var ietekmēt dažādi ārējie faktori un pašu produktu dzīves cikls. Piemēram, 
investīcijas un resursu piesaiste atsevišķu kultūras objektu labiekārtojumam un pilnveidei 
šo prognozētovidējo apmeklējumu pieaugumu palielinātu. 

3.2. Rīcības plāns ilgtspējīga kultūras tūrisma attīstībai 
Vidzemē 
Rīcības plāns sastāv no 2 daļām. Pirmkārt, to veido CHARTS projektā paredzētie 

Vidzemē attīstamie 6 kultūras tūrisma attīstības virzieni -kultūras mantojuma 
pieejamība, kvalitātes kritēriji, kultūras maršruti, dzelzceļu mantojums, vietējie 
produkti un gastronomija, tradicionālās prasmes un arodi, kuru izstrādāšanā 
pārņemta darbsemināros iepazītā  projekta partneru labā prakse kultūras mantojuma 
aizsardzībā un  tūrismā plānošanā. 

y = 66,725x2 + 657,56x + 8535

R² = 0,5207
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Otrkārt, šos virzienus papildina 4 virzieni, kurus par kultūras tūrisma attīstībā 
Vidzemē būtiskiem atzīst šī plāna autori – neizmantotie un daļēji izmantotie resursi 
un produkti, interpretācija, pašvaldību darbība un sadarbība, tūrisma mārketings 
un Vidzemes zīmolvedība.  

3.2.1. CHARTS projektā paredzētie Vidzemes kultūras tūrisma attīstības virzieni  

Kultūras mantojuma pieejamības pieredze tika iepazīta darbseminārā Tulamorā, 
Īrijā, Dienvidpelionā, Grieķijā (projekts „CLEAR”), Velsā (projekts „Radošums – saprašanās 
atslēga”) un  Eiropas kultūras tūrisma tīkla izveidotajā „Placebooks–digitālo sadarbības 
instrumentu radīšana kā izaicinājums un iespēja kultūras tūrisma resursu izveidei un 
piekļuvei”, kuros uzsvērts, ka kultūras mantojumam jābūt pieejamam ne tikai fiziski, bet 
arī intelektuāli, akcentējot radošu un daudzveidīgu  interpretācijas paņēmienu un 
mūsdienu tehnoloģiju (3D animācijas, viedtālruņu aplikācijas, papildinātā un virtuālā 
realitāte, vēsturisku materiālu digitalizācija)  izmantošanu, cenšoties sasniegt arī tās 
auditorijas daļas, kurām ir mazāka interese par kultūras  mantojumu.  

Kvalitātes kritērijiem bija veltīts darba seminārs Gēteburgā, Zviedrijā. Tajā tika 
ka akcentēts, ka attīstot tūrismu jāņem vērā klientu pieaugušās prasības pret tūrisma 
pakalpojumu un produktu kvalitāti. Galvenā problēma ir kā nodrošināt kompleksu, vienlīdz 
augstu kvalitāti gan pakalpojumiem, gan infrastruktūrai. Tās nodrošināšanā būtiska  
nozīme sadarbības tīklam starp dažādām tūrismā iesaistītajām pusēm, gan izglītojot 
(uzņēmēju apmācība, pieredzes apmaiņa), gan veicot izpēti (klientu vajadzību pētījumi, 
uzņēmēju izpratnes par kvalitāti pētijumi u.c.) un kvalitātes celšanai, pamatojoties  uz 
praktiskiem, salīdzināmiem un izvērtējamiem  kritērijiem un motivējošu kontroles sistēmu. 

Kultūras tūrisma maršrutu izveidošanas pieredze tika pārņemta Maljorkā. 
Spānijā, ka arī Tulamorā, Īrijā.  Veiksmīgs piemērs ir Akmeņu ceļš (Dry stone route) 
Maljorkā, kurā būtiska: 1) produkta attīstība (produktu klubs, apmācības, galamērķa 
zīmola veidošana), 2) maršruta specializācija (informācijas kvalitātes uzlabošana, 
koordinācija starp tūrisma informācijas centriem, uzlabots marķējums un norādes, 
apmeklētāju servisa uzlabojumi), 3) mārketings (jaunu produktu attīstība, aktīvāka to 
veicināšana jau esošajos kanālos, apmeklētāju lojalitātes stiprināšana). Savukārt, 
Midlendas reģionā  (Īrijā) īstenojot „Svētceļnieka ceļa projektu”, kurā izmantots autentisks 
viduslaiku ceļš, tika risināti jautājumi, kas attiecas uz nozīmīgu, bet ne vienmēr pietiekami 
droši sargātu artefaktu uzglabāšanu sākotnējā atrašanās vietā un visu objektu fizisko 
pieejamību.     
        Labs paraugs dzelzceļa mantojuma izmantošanai tūrismā ir Pelionas šaursliežu 
dzelzceļš (trainaki), kura būtiskākās vērtības ir saglabāts ritošais sastāvs, iespēja iepazīt 
daudzveidīgu kultūras ainava, kas ietver vietējās arhitektūras paraugus, infrastruktūra 
estētiski iekļauta vidē, atjaunotas staciju ēkas, apvienoti dažādi transporta līdzekļi 
(pilsētas tramvajs, piepilsētu piekrastes un kalnu dzelzceļš), uzsvērta dzelzceļa 
projektētāju, būvētāju un ritošā sastāva ražotāju saistība  ar citām Eiropas valstīm,   
spēcīga saikne ar vietējo kultūras mantojumu, vēsturi, mitoloģiju un tā atainojums itāļu 
gleznotāja Džordžo de Kiriko gleznās.   

Vietējo produktu un gastronomijas, tāpat kā tradicionālo prasmju un arodu 
izmantošanas tūrismā pieredze  tika iepazīta Dienvidpelionā, kā arī Barselonā. Vietējo 
produktu izmantošanā tūristus īpaši piesaista senās tradīcijas, ko iespējams popularizēt 
atšķirīgām auditorijām un dažādos veidos,  īpašu uzmanību pievēršot jauniešu un bērnu 
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Rekonstruētais 13.gs. tilts pāri pils 

grāvim uz Cēsu galvenās pils jeb kastelas 

ieeju, ko izbūvēja 2005.- 2006. gadā 

izstrādātās Cēsu pilsdrupu konservācijas 

koncepcijas īstenošanas ietvaros, ar 

mērķi  uzlabot piekļuvi  kultūras 

mantojuma apskatei. Foto: A.Klepers 

izglītošanai. Kulināro kultūras  ieteicams gan prezentēt muzeju interaktīvajās ekspozīcijās, 
ietverot ne vien galaproduktu, bet arī tā radīšanas procesu, gan interpretēt pavārgrāmatās 
(receptes papildinot ar bagātīgu – gan vēsturisku, gan mūsdienu - fotomateriālu), ēdienu 
gatavošanas paraugdemonstrējumos un degustācijā, kā arī kulinārajos maršrutos. Liela 
nozīme ir vietējām iniciatīvām, iesaistot dažādas sabiedrības grupas un  nevalstiskās 
organizācijas. Kulinārā mantojuma nozīmi var pastiprināt nacionālu vai reģionālu 
kvalitātes zīmju izstrāde un pielietošana, kā arī  iekļaušana UNESCO Nemateriālā kultūras 
mantojuma sarakstā.  

Tradicionālās prasmes un arodi visbiežāk tiek izmantotas,  popularizējot nozari 
(piem. zirgkopība vai kokapstrāde) un meklējot jaunus veidus, kā šo mantojuma daļu 
izmantot kultūras tūrisma piedāvājumā. Būtiski veidot jauniešiem, bērniem, ģimenēm 
pievilcīgus, drošus un kvalitatīvus produktus ar pēc iespējas lielāku līdzdarbošanās un 
dzīvās pieredzes pārņemšanas iespēju (radošais tūrisms), tādā veidā gan saglabājot un 
atdzīvinot  senās tradīcijas, gan izglītojot par tām. Īpaši ieteicams iesaistīt dažādu 
paaudžu (īpaši – vecākās) meistarus – profesionāļus, kas veicinātu  amatniecības tradīciju 
atdzimšana gan Latvijā, gan Eiropā. 

DARBĪBAS VIRZIENS: KULTŪRAS MANTOJUMA PIEEJAMĪBA 

I Mērķis: Saglabāt kultūras mantojumu, padarot to 
gan fiziski, gan intelektuāli pieejamu 
(t.sk. – interpretējamu) plašākai 
sabiedrībai, īpaši akcentējot prioritārās 
mērķauditorijas. 

II Mērķis: Saglabājot kultūras mantojumu, veicināt 
vietas savdabību. 

Darbības: 

1. Uz valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu 
saraksta un praktisku apsekojumu bāzes – izveidot 
publiski pieejamu Vidzemes esošo un potenciālo 
kultūras tūrisma objektu datu bāzi, kurā būtu 
izvērtēta kultūras pieminekļu (ar to domāts – g. k. 
materiālais kultūras mantojums) fiziskā pieejamība 
tūristiem u.c. interesentiem. 

2. Izveidoto datu bāzi sasaistīt ar citām, jau 
esošām datu bāzēm – Cultidentity (www.ancientsites.eu), Dabas aizsardzības pārvaldes 
datu bāze „Ozols” (http://ozols.daba.gov.lv/pub/) un http://www.latvia.travel/lv - būtiska 
to savstarpējā sinhronizācija un izmaiņu operatīva ieviešana saistītajos informācijas 
kanālos. 

3. Veicināt arhitektūras un pilsētbūvniecības  pieminekļu sakopšanu (konservāciju, 
restaurāciju, renovāciju). 

4. Veicināt pieejamību kultūras mantojuma objektiem cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem, ieviest universālo dizainu ar paaugstinātām piekļuves iespējām ikvienam 
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apmeklētājam ar īpašām vajadzībām kā standartu jaunu objektu apgūšanā vai esošo 
renovācijā, ja tie iesaistīti tūrismā. 

5. Veikt atsevišķu kultūras pieminekļu grupu atsevišķu objektu (piemēram, senkapu) 
labiekārtojumu un pielāgošanu izziņas tūrisma vajadzībām pēc iepriekšēja izvērtējuma; 

6. Veicināt dažādu nišas tūrisma produktu (piemēram, militārais tūrisms, sakrālais 
tūrisms u.c.); attīstību ar precīzāku īpašo Vidzemes kultūras vērtību pārstāvniecību 
tūrismā (piemēram, pārāk maz pārstāvētas arheoloģijas mantojuma vērtības) 

7. Izglītot tūrismā strādājošos ar Latvijas kultūras vēstures jaunākajiem pētījumiem un 
izdevumiem, esošo kultūras tūrisma produktu stiprināt ar precīzu vēsturisko faktu izpratni 
un kvalitatīvas interpretācijas sasaisti.  

8. Iepazīstināt iespējami plašāku auditoriju ar jaunākajiem pētījumiem par atsevišķiem 
objektiem un jaunumiem kultūras mantojuma saglabāšanā. 

9. Sasaistīt kultūras tūrisma objektus vienotā informatīvajā tīklojumā ar dažādām 
piekļuves un mobilitātes iespējām: ar velosipēdiem (EuroVelo 13, TourdeLatEst u.c.), 
laivām (Salacas upes piemērs pēc Riverways prakses, ieviešot norādes, piestātņu vietas uz 
kultūras objektiem) un citiem pārvietošanās līdzekļiem, kas atbalsta par populārāku 
kļūstošu aktīvu dzīvesveidu, taču kultūras pieredzējums saglabājas kā nozīmīga līdzās 
esoša izziņas motivācija. 

10. Pilnveidot tūrisma norāžu zīmju sistēmu un turpināt uzstādīt norādes uz kultūras 
mantojuma objektiem, veicināt vienota dizaina un atbilstoša mēroga /mērķauditorijas 
piekļuvi objektam (t.sk. pārdomāti lietota angļu valoda līdzās latviskajiem nosaukumiem, 
ja objekts ir iesaistīts starptautiskā apritē), nodrošināt paralēlu precīzu iespēju tikt 
vadītam uz tūrismā iesaistītu objektu digitālajā vidē (ģeogrāfisko koordinātu navigācija). 
Populāros kompleksos objektos vai īpaši lielos pasākumos nodrošināt vienkāršotas lokālās 
navigācijas atbalsta platformas ar viedtālruņu lietotnēm (piemēram, 
www.eventmobi.com). 

11. Galamērķu pārvaldības līmenī kāpināt izpratni un nepopularizēt vai arī pārtraukt 
popularizēt tos valsts aizsargājamos kultūras pieminekļus, kuru piekļuve ir ierobežota, 
pastāv risks par objekta ilgtspējīgu saglabāšanu nākotnei vai tie atrodas īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās ar noteiktu liegumu publiskai pieejai. 

12. Izstrādāt rokasgrāmatu – metodisku materiālu par kultūras pieminekļu kā tūrisma 
objektu apsaimniekošanu un kultūras tūrisma mārketinga labās prakses piemēriem, 
iekļaujot arī privātīpašumā esošus objektus, kas ir atvērti tūristiem un citiem 
interesentiem. 

13. Sagatavot un izdot tematiski un telpiski labi organizētu Vidzemes kultūras tūrisma 
ceļvedi (papīra un digitālā formātā), kas skaidrāk izceļ Vidzemes īpašo kultūras identitāti 
un precīzāk fokusēts uz stratēģiski prioritārajām mērķauditorijām (tas vienlaicīgi ietver 
nepieciešamību pēc plaši apspriestas visu Vidzemi aptverošas integrētas tūrisma attīstības 
un mārketinga stratēģijas vidējā termiņā, jo šobrīd tāda dokumenta nav, kas apgrūtina 
izprast kopējās reģiona attīstības prioritātes). 

14. Tūrisma informācijas materiālos (papīra un digitālā formātā) kultūras tūrisma 
objektiem pievienot praktisku informāciju – konkrētais objekts ir „apskatāms tikai no 
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Tūrisma uzņēmēji  ViaHanseatica 

apmācību laikā par pakalpojuma dizainu 

– Krimuldas muižas vīna degustācija pie 

Gūtmaņa alas. Foto: J.Eicēns. 

ārpuses”, „apskatāms no iekšpuses”, „apskatāms no iekšpuses tikai gida pavadībā, tālr. 
....” u. tml.. 

Ārējā finansējuma piesaistes iespējas šī darbības virziena īstenošanai periodā no 2014. – 
2020. gadam apkopotas 4.pielikumā. 

 

DARBĪBAS VIRZIENS:  KVALITĀTES KRITĒRIJI 

I Mērķis: Veicināt tūrisma galamērķu un tūrisma 
piedāvājuma kvalitāti un to 
konkurētspējas palielināšanu. 

Darbības: 

1. Veicināt Vidzemes kā galamērķa vai atsevišķu 
citu tajā ietilpstošu reģionāla vai lokālā līmeņa 
galamērķu iekļaušanos ar starptautisku reputāciju 
un kvalitāti saistītu galamērķu vai maršrutu zīmolu 
grupās (EDEN, ETIS, Eiropas kultūras maršruti, 
EUROPARC u.c.), kas paredz noteiktu kvalitātes 
kritēriju un darbību standartu izpildi. 

2. Veicināt kultūras zīmes „Latviskais 
mantojums” (tiek piešķirta lauku tūrisma uzņēmējiem par latviskā mantojuma 
saglabāšanu un eksponēšanu tūristiem) tālāku atpazīstamību un pielietojamību. 

3. Izveidot metodisku materiālu lauku uzņēmējiem, kas ieinteresēti kultūras tūrisma 
attīstībā: „Kā pielāgot saimniecību apmeklētāju uzņemšanai”, iekļaujot materiālā arī 
tūrisma pakalpojuma kvalitātes kritērijus. 

4. Izveidot uz kvalitāti vērstu tūristu gidu regulāru papildu izglītošanas (mūžizglītības) 
sistēmu, ko būtu lietderīgi apvienot ar Igaunijas un Somijas centieniem veidot ko līdzīgu, 
nodrošinot gidu kvalifikācijas celšanu, papildu izglītošanu, starptautiskumu, pieredzes 
apmaiņu un vienotu eksamināciju un objektivitāti izvērtēšanā. Daļa no papildu kursiem var 
tikt saistīti ar attālinātu apmācību, e-vides iespējām. 

5. Attīstīt mūsdienīgas kvalitātes izpratni, pielietot kvalitātes standartus 
komercializēšanas un autentiskuma līdzsvarošanai, arī izmantojot interpretācijas metodes.  

6. Veicināt radītās nacionālās tūrisma kvalitātes sistēmas „Q-Latvija” plašāku 
ieviešanu, nepieciešamības gadījumā veikt atsevišķus pielāgojumus sistēmas labākai 
pielietošanai kultūras tūrisma kontekstā. 

7. Plašāk izmantot komentāru un rekomendēšanas vērtējumu sistēmu ieviešanu 
digitālajā vidē pēc kultūras objektu vai pasākumu apmeklējuma, kā vienu no objektīviem 
tirgus regulējošiem mehānismiem kvalitātes nodrošināšanai. Uzturēt to galamērķu tīmekļa 
vietņu līmenī, lai nodrošinātos ar lielāku aizsardzību pret rekomendāciju viltojumiem. 

8. Pie objektu informācijas galamērķu tīmekļa vietnē iekļaut reitinga punktus (un 
vērtējumu skaitu) no apmeklētāju vērtējumiem, kas tiek izteikti, piemēram, Trip Advisor 
vidē, integrējot tiešsaisti ar reitingu izmaiņām. Būtiski izvērtēt kritiski šī vai citu līdzīgu 
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Vēsturisks skats uz Jaungulbenes muižas 

parku – vienu no izcilākajiem Vidzemes 

muižu kompleksiem, kas iesaistīts Green 

Heritage projekta aktivitātēs un būtu 

integrējams plašākā tematiskā kultūras 

tūrisma maršrutā. Foto no 

Zudusilatvija.lv 

resursu drošību pret reitingu ietekmēšanu, ja iespējamais vērtētājs ir ieinteresēts būt 
neobjektīvs vai viņam nav pieredzes par objektu. 

9. Nodrošināt kvalitātes standartu paaugstināšanu ar pieeju no „apakšas” –uzņēmēju 
puses – veicinot pudurošanos (mērķtiecīgu tīklveida sadarbību) un dažādu savstarpēji 
papildinošu piedāvājumu sasaisti vienā produktā pēc līdzīgas kvalitātes principa. 

10. Rīkot Baltijas mēroga kultūras tūrisma inovāciju sacensību starp aktīviem tūrisma 
puduriem un klasteru iniciatīvām vai vairāku uzņēmēju kopā saistītiem produktiem (lai 
veicinātu vienlaicīgi sadarbību)- veicinot plašāku starptautiskumu, kāpinot apbalvojumam 
piesaistāmos resursus un sniedzot lielāku izaicinājuma iespēju eksportspējīgākajiem. 
Vidzemes tūrisma asociācija var ieņemt vadošā iniciatora lomu. 

11. Veicināt viesu grāmatu ieviešanu un tai piekļuvi kultūras tūrisma objektos, izveidot 
viegli pielietojamus praktiskus ieteikumus viesu grāmatas ierakstu monitorēšanai, iesaistei 
mārketingā un kvalitātes celšanā. 

12. Reģiona vai galamērķa līmenī veikt ar kultūras tūrismu Vidzemē saistīto mediju 
publikāciju, sociālo tīklu kontu komentāru un citu publisko vietņu monitoringu un 
apkopojumu. Izveidot sistēmisku pieeju dialoga nodrošināšanai ar apmeklētājiem negatīvu 
komentāru situācijās, kas ietver vietējo pašvaldību tūrisma speciālistu un tūrisma 
pakalpojumu sniedzēju iesaisti. 

Ārējā finansējuma piesaistes iespējas šī darbības virziena īstenošanai periodā no 2014. 
– 2020. gadam apkopotas 4.pielikumā. 

DARBĪBAS VIRZIENS: KULTŪRAS TŪRISMA MARŠRUTI 

I Mērķis. Izstrādāt Vidzemei vienotus tematiskos 
maršrutus, akcentējot reģionam specifiskās 
kultūras mantojuma vērtības. 

II Mērķis. Veicināt sadarbību starp novadiem, it 
īpaši starp tiem, kuros ir mazāka kultūras 
tūrisma resursu koncentrācija vai trūkst 
atsevišķas izcilības. 

III Mērķis. Piesaistīt vairāk vienas dienas ceļotājus 
un tūristus (īpaši no blakusvalstu 
tuvākajiem reģioniem Igaunijā un Krievijā), 
kurus interesē kultūra. 

Ieteikumi: 

1. Veicināt tematisko Vidzemes vai saistīto 
pārrobežu kultūras tūrisma maršrutu iekļaušanos 
starptautiski atpazīstamās līdzvērtīgu Eiropas 
maršrutu apvienībās, kas veicinātu to atpazīstamību, 
pamanāmību, ļautu papildus piesaistīt starptautiskus resursus ilgtspējīgas attīstības 
nodrošināšanai (piemēram, Eiropas kultūras tūrisma maršrutu standartizācija). 
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Gulbenes –Alūksnes šaursliežu dzelzceļš. 

Foto: J.Kalnačs. 

2. Maksimāli iesaistīt vietējos uzņēmējus, pašvaldības, NVO u.c. interesentus minēto 
maršrutu izstrādē, saistot tos ar precīzāku mērķauditorijas vajadzību izpratni un vienotu 
tematiku. 

3. Izstrādātos maršrutus sagatavot potenciālajai mērķauditorijai viegli pieejamā un 
lietojamā veidā (maršrutu pdf lapas ar lietišķu informāciju, kas ikvienam pieejamas brīvi e 
– vidē, atbalsta sistēmām viedtālruņos un tīmekļa vietnēs, ar QR kodiem pie vides 
objektiem par operatīvi nozīmīgo informāciju). 

4. Atrast maršrutu „apsaimniekotājus” – ieinteresētās puses, kas gādātu par regulāru 
maršrutu informatīvo atjauninājumu un būtu veicināšanas vēstnieki dažādās vidēs (t.sk. e 
– vidē, sociālos tīklos u.c.). Tās varētu būt gan pašvaldību apvienības vienotu galamērķu 
ietvaros, gan atsevišķu posmu vai objektu privātās iniciatīvas. 

5. Izveidot Vidzemei kopīgus tematiskos maršrutus, piemēram, Krievijas carienes 
Katrīnas II pēdās, Vidzemes viduslaiku pilis, Vidzemes viduslaiku mūra baznīcas,  zviedru 
laiks Vidzemē. Veidot kopīgos maršrutus ar Igauniju, izmantojot 17.gs. (zviedru laika) un 
18.gs.-20.gs. sākuma (Vidzemes guberņas laika) kultūras mantojumu. 

6. Jaunos maršrutus saistīt un integrēt ar esošajiem maršrutiem un uzsāktajiem 
projektiem (piemēram, EuroVelo 13, Green Ways, Enter Gauja, Via Hanseatica). 

7. Igaunijas ceļotāju piesaistes mārketingā izmantojot padziļināto Igaunijas tirgus 
pētījumu par igauņiem kā segmentu tūrismā, kas veikts 2012.gadā TAVA organizētās 
ārvalstnieku aptaujas laikā. 

8. Integrēt Via Hanseatica izstrādātos inovatīvos tūrisma maršruta plānošanas, 
organizēšanas un veicināšanas rīkus ar plašākām iespējām segmentēt kultūras objektus 
un veidot piedāvājumus ārpus esošajiem. Ikvienu jauno maršrutu veidot ar precīzākām 
integrēšanas iespējām jau esošajās galamērķu un tūrisma plūsmas sistēmās.  

9. Pārņemt Enter Gauja labās prakses piemērus tīmekļa vietnes inovatīvajos 
risinājumos maršruta plānošanā un zīmolvedībā – citos tematiski organizētos puduros. 

10. Veidot taku un maršrutu tīklošanas iespējas ar dažādām alternatīvām un loģistikas 
un pakalpojumu punktiem. Izveidot sistēmu ar pamatotiem labiekārtojuma kritērijiem un 
ieviest to dabas vidē (tas jau apspriests Vidzemes Augstskolas iniciētajā pētījumā TURID, 
2014). 

Ārējā finansējuma piesaistes iespējas šī darbības virziena īstenošanai periodā no 2014. 
– 2020. gadam apkopotas 4.pielikumā. 

DARBĪBAS VIRZIENS:  DZELZCEĻU MANTOJUMS 

I Mērķis: Veicināt industriālā mantojuma saglabāšanu  

II Mērķis: Veicināt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, 
izmantojot dzelzceļa līnijas, kurās pārtraukta 
satiksme. 

 III Mērķis: Veicināt vietas (pagasta, novada, reģiona) 
novadpētniecību un izziņu, dzelzceļa 
apkārtnē. 
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Darbības: 

1. Turpināt Vidzemes bijušo šaursliežu un platsliežu dzelzceļa līniju (t.sk. – 
infrastruktūra un bijušās staciju ēkas) izpēti un piemērotību kultūras, aktīvajam un izziņas 
tūrismam izvērtēšanu. 

2. Sakārtot īpašumu tiesības, kas saistītas ar bijušo dzelzceļu līnijām (uzbērums, 
inženiertehniskas būves, staciju ēkas, tilti u.c.). 

3. Atsevišķās vietās – pēc iepriekšēja izvērtējuma – atjaunot tiltus pāri ūdenstecēm, 
kur tie ir svarīgi ne tikai tūristu, bet arī vietējo cilvēku pārvietošanās vajadzībām. 

4. Popularizēt Eiropas Zaļo ceļu (Greenways) ideju un veicināt dzelzceļu tālāku 
izmantošanu tūrismā. 

5. Iesaistīt bijušo dzelzceļu līniju apkaimes iedzīvotājus pakalpojumu (t.sk. tūrisma) 
sniegšanā. 

6. Uzturēt uz bijušo dzelzceļa līniju bāzes izveidotos aktīvā tūrisma maršrutus nākotnē. 

7. Izvērtēt savienojumu ar bijušajām dzelzceļa līnijām Igaunijas teritorijā iespējas 
tūrisma maršrutu kontekstā. 

8. Apzināt aptuveno tūristu skaitu, kas tūrisma sezonas laikā pārvietojas pa 
izveidotajiem tūrisma maršrutiem, kas veidoti uz bijušo dzelzceļu līniju bāzes, saistīt to 
tūrisma plānošanu un tālāku popularizēšanu. 

9. Turpināt ar dzelzceļiem saistīto tūrisma produktu turpmāko mārketingu, saskatot 
plašākas šī mantojuma izmantošanas iespējas arī citās mērķgrupās, kur esošais dzelzceļš 
var būt kā mobilitātes posms citu interešu sasaistei vai izmantojams motivējošā tūrismā. 

10.Gulbenes – Alūksnes bānīša ceļam izveidot brīvprātīgo atbalsta sistēmu. Noslēgt 
apsaimniekošanas līgumus par dažu 100m līdz 1km garu dzelzceļa uzbēruma posmu 
apsaimniekošanu – piesaistot sponsorus, korporatīvo sektoru mecenātus vai individuālas 
ieinteresētas personas, kas vienlaicīgi kļūst par popularizētājiem. 

11.Organizēt Gulbenes – Alūksnes bānīša draugu klubu, kas vērsts uz starptautisku 
sadarbību ar līdzīgām organizācijām, aktuālo jautājumu risināšanu, priviliģētām pieejām 
braukšanai ar bānīti vai organizētiem pasākumiem, vienlaicīgi iesaistoties uzturēšanas un 
apsaimniekošanas jautājumu risināšanu. 

12.Izmantot Gulbenes – Alūksnes bānīti kā nozīmīgāko magnētu Alūksnes un Gulbenes 
novadu galamērķa kultūras tūrisma piedāvājuma saistītai tematiskai organizēšanai 
nodrošinot koordinētāku un lielāku atpazīstamību. Vienlaicīgi piedāvājot galvenās sezonas 
nedēļas nogalēs un pamazām kāpinot kvalitatīvāku loģistikas sistēmu ar dažādām 
mobilitātes iespējām no esošajām stacijām (velo noma noteiktiem posmiem ar kultūras 
mantojuma objektu iesaisti maršrutā un stacijām kā galvenajiem mezglpunktiem, brīvu 
iespēju velo atstāt jebkurā no stacijām) u.c. uz lielāku komercializāciju vērsti risinājumi. 

13.Veidot tūrisma ilgtspējīgu attīstību loģiskāk atbalstāmos tūrisma galamērķos, kas 
iniciē lielāku pašvaldību savstarpējo sadarbību, daļēju tūrisma mārketinga un attīstības 
funkciju deleģēšanu lielākajiem pakalpojuu centriem. 

Ārējā finansējuma piesaistes iespējas šī darbības virziena īstenošanai periodā no 2014. 
– 2020. gadam apkopotas 4.pielikumā. 
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Vietejo produktu degustēšanas 

organizēšana Smiltenes novada 

tūrisma stendā Balttour 2013 izstādes 

ietvaros. Foto: A.Klepers 

 

DARBĪBAS VIRZIENS: VIETĒJIE PRODUKTI UN GASTRONOMIJA 

I Mērķis: Saglabāt kulināro mantojumu, veicinot tā 
izziņu. 

II Mērķis: Veicināt mazo biznesu lauku teritorijās. 

III Mērķis: Veicināt veselīgu dzīvesveidu. 

Darbības: 

1. Iniciēt izveidot portālā Latvia Travel 
apakšsadaļu, kas sniegtu informāciju par vietējiem 
produktiem, akcentējot gastromiskā tūrisma 
piedāvājumu, ko būtu iespējams integrēt ar Lauku 
tūrisma asociācijas datu bāzi, kurā iekļautas 
zemnieku saimniecības – lauku labumi, krodziņi un 
naktsmītnes, kas sniedz ar kulināro mantojumu 
saistītos pakalpojumus. 

2. Izveidot Latvijas nacionālā kulinārā ceļa 
Vidzemes daļu – kā tematiski specializētu maršrutu gardēžiem, iesaistot ne tikai kulināro 
mantojumu ar vietām, kur baudāma tradicionālā un Vidzemei vēsturiski raksturīgā virtuve, 
bet arī mūsdienu īpašās garšas un recepšu sasniegumi. Paralēli izdot Vidzemes 
tradicionālo un īpašo ēdienu recepšu grāmatu. 

3. Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem veidot un uzturēt Vidzemes reģiona ar 
ēdieniem un dzērieniem saistītās tradīcijas, rast inovatīvus risinājumus jaunu garšu un 
vietējo sezonas izejmateriālu kombinācijām. 

4. Veicināt vietējo produktu mārketingu valsts un reģionu mērogā, kāpināt to eksporta 
potenciālu, saistīt kopā ar reģionālajiem zīmoliem (piemēram, tūrisma eksporta piesaistes 
ziņā prioritāri nozīmīgākos reģionam Enter Gauja, vai Via Hanseatica un EuroVelo 13 / Via 
Baltica). 

5. Izdot un sagatavot Vidzemes kulināro ceļvedi, integrēt to digitālajā vidē un mobilajā 
aplikācijā, popularizēt saimniecības, kurās ļauj līdzdarboties ēdiena sagatavošanā, rosinot 
ēdienu gatavošanas kultūras popularizēšanu mājsaimniecībās. 

6. Veicināt ar kulināro mantojumu saistīto prasmju tālāku nodošanu un saglabāšanu, 
kas var ietvert profesionālas meistarklases, izbraukuma apmācību kursus tūrisma plūsmas 
ietvertajās kafejnīcās un citās publiskajās ēstuvēs. 

7. Veicināt pievilcīgu, kvalitatīvu un konkrētai vietai raksturīgu kultūrvēsturisku 
suvenīru (piemēram, arheoloģisko atradumu rekonstrukcijas) radīšanu, kas pamatā vērsti 
uz mārketingum, taču ļauj vairāk izmantot vietējos resursus, tematiski izcelt un papildināt 
konkrētos tūrisma produktus. Paralēli attīstīt reģiona identitāti ietverošu kvalitatīvu 
pārtikas produktu ražošanu (Valmiermuižas alus, Trikātas siers, Blomes maizes darbnīca, 
Adzelviešu kaņepes, Skrīveru saldējums u.c.) īpašu vērību piešķirot kvalitatīvam produkta 



 

Vidzemes Kultūras tūrisma politikas ieviešanas plāns 

 

52 

 

Piebalgas zemnieku tradicionālais tautas 

tērps, attēlots uz mūsdienās novadā 

darinātām porcelāna suvenīru krūzītēm. 

Foto: A.Klepers 

dizainam. Dizaina iesaiste pakalpojumu sagatavošanā kā būtiska konkurētspējīgā 
priekšrocība.  

Ārējā finansējuma piesaistes iespējas šī darbības virziena īstenošanai periodā no 2014. 
– 2020. gadam apkopotas 4.pielikumā. 

 

DARBĪBAS VIRZIENS: TRADICIONĀLĀS PRASMES UN ARODI 

I Mērķis: Saglabāt un nodrošināt pēctecību 
amatniecības tradīcijām. 

II Mērķis: Veicināt un dažādot lauku teritoriju 
ekonomiku. 

III Mērķis: Popularizēt tradicionālo, ne tikai 
latvisko dzīves ziņu. 

Darbības: 

1. Iniciēt izveidot portālā Latvia Travel 
apakšsadaļu, kas sniegtu informāciju par 
vietējiem arodiem un prasmēm, akcentējot 
tradicionālo prasmju piedāvājumu, integrēt tajā Lauku tūrisma asociācijas datu bāzi, kurā 
iekļauti amatnieki, kas savās saimniecības uzņem tūristus (stāsta, rāda un citādi 
iepazīstina ar attiecīgā amata vēsturi, prasmēm u.  c.). 

2. Veicināt ar amatniecību saistīto produktu mārketingu valsts un reģionu mērogā, t. 
sk. izmantojot sociālos medijus. 

3. Izdot un sagatavot Vidzemes amatniecības ceļvedi, iekļaujot tajā ziņas par 
amatniekiem, kas iesaistīti tūrisma apritē. 

4. Veicināt ar amatniecību saistīto prasmju tālāku nodošanu un saglabāšanu; rīkot 
meistardarbnīcas amatnieku pieredzes pārņemšanai.  

5. Veicināt tradicionālo prasmju „komercializēšanu” (saglabājot līdzsvaru starp 
prasmēm un biznesu), padarot tos par konkurētspējīgiem tūrisma produktiem. 

6. Izveidot rokasgrāmatu, kurā ietverti vietu suvenīri, ko darinājuši vietējie amatnieki, 
kā labās prakses atspoguļojumu. Piemēram, akcentējot amatniecības tradīciju saglabāšanā  
paveikto Apes, Gulbenes un Vecpiebalgas novados, kā arī zīmola „Gardu muti” 
izveidošanu. 

7. Attīstīt vietējo amatnieku izstrādājumu un pārtikas produktu tirdziņus – piemēram, 
potenciāls, kas saistīts ar Straupes vietējo amatnieku izstrādājumu un pārtikas produktu 
tirdziņu, kas atrodas bijušajā Hanzas pilsētā, tieši uz eksportam nozīmīga tūrisma koridora 
Via Hanseatica – būtu iespēja to attīstīt kā regulāros datumos (plānojot daudzus gadus uz 
priekšu) notiekošu nozīmīgu aktivitāti, ko iespējams iekļaut tūrisma operatoru maršrutos.  

8. Veicināt informācijas par amatniecību nonākšanu sociālajos medijos (Draugiem.lv, 
Facebook, Twitter, Forsquare, Instagram u.c.) un īpaši pievērst uzmanību iespējami 
lielākai atdevei – ieguldīto resursu efektivitātei. 
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Lielstraupes pils un baznīca.  

Foto: J.Kalnačs 

Ārējā finansējuma piesaistes iespējas šī darbības virziena īstenošanai periodā no 2014. 
– 2020. gadam apkopotas 4.pielikumā. 

3.2.2. Citi darbības virzieni 

Līdz ar šiem darbības virzieniem pilnvērtīgākai, ilgtspējīgākai un kvalitatīvākai 
kultūras tūrisma attīstībai Vidzemei darbība attīstāma arī vairākos citos darbības virzienos 
– neizmantotie un daļējie izmantotie resursi, interpretācija, pašvaldību darbība un 
sadarbība, tūrisma mārketings, kultūras pasākumi. 

DARBĪBAS VIRZIENS:  NEIZMANTOTIE UN DAĻĒJI  IZMANTOTIE RESURSI  UN 
PRODUKTI 

I Mērķis: Dažādot tūrisma piedāvājumu, 
piedāvājot kvalitatīvu, bet mazāk 
zināmu kultūras mantojumu. 

II Mērķis: Saglabāt, atdzīvināt un piedāvāt 
sabiedrībai kultūras mantojumā  (gan 
materiālajā, gan nemateriālajā) 
balstītus produktus. 

Darbības: 

1. Rast resursus tūrismā neiesaistītiem vai 
mazāk populāriem kultūras mantojuma objektiem iekļauties jau esošajā tūristu plūsmā, 
attīstīt uz to bāzes jaunus vai pastiprināt esošos tūrisma produktus (sk. 3.5. karti 
pielikumā). To atlasei jābalstās uz tūrisma potenciālu, ko nosaka autentiskums un 
objekta pievilcība (t.sk. perspektīvā), Vidzemes īpašo kultūras vēstures vērtību izcelšana, 
iespēja pozicionēt sevi starp citiem līdzīgiem, piekļuve un labiekārtojums, atrašanās jau 
esošu tūrisma maršrutu tuvumā. 

2. Precīzāk segmentēt esošos produktus un veidot jaunus produktus, veidot tematiski 
saistītus to apkopojumus pēc funkcionālā, nevis administratīvā principa (arī tematiskas 
kartes, maršruti, ceļveži). 

3. Radīt jaunus produktus (mazāk laika apmeklējumam/ mazāks apjoms, kvalitatīvāka 
individuālā pieredze un iesaistīšanās) individuāliem tūristiem, nelielām ceļotāju grupām. 

4. Iepazīt un pārņemt citu valstu pieredzi nemateriālā mantojuma iesaistīšanā tūrismā.  

5. Paplašināt apskates objektu loku, tajā iesaistot arī tos nesen sakoptos valsts nozīmes 
kultūras pieminekļus, kuru īpašnieki un pārvaldītāji paši nav izrādījuši iniciatīvu iesaistīties, 
respektējot privāto telpu, precīzi norādot uz piekļuves un tuvumā saņemamo pakalpojumu 
iespējām. 

6. Plašāk iesaistīt industriālā (piemēram, bākas) un militārā mantojuma (piemēram, 
padomju armijas raķešu bāzes) objektus, papildināt Vidzemes kultūras pieminekļu 
sarakstu ar jauniem industriālā kultūras mantojuma objektiem, kas var noderēt arī resursu 
piesaistei to sakopšanai un radīt papildu argumentu tā pozicionēšanai (piemēram, 
šaursliežu dzelzceļa tilts pār Gauju Valmierā un Green Ways projektā plānotās darbības).   
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7.  Mudināt tūrismā līdzdarboties privātajiem (piemēram, kolekciju īpašniekiem, kādu 
amatu pratējiem) un, demonstrējot labus piemērus, pārliecināt par ekonomisko 
izdevīgumu. 

8. Integrēt ciešāk par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem realizētos projektus 
(piemēram, „Senās kulta vietas – Baltijas jūras piekrastes kopīgā identitāte”,  
Igaunijas - Latvijas kopprojekts  „Neapzinātās kultūras mantojuma vērtības kopējā dabas 
un kultūras telpā” jeb „Kultūras mantojums” u.c.) un Vidzemes tūrisma asociācijas 
īstenotos projektus (piemēram, Green Heritage) – lai tie ir savstarpēji papildinoši. 

9. Izvērtēt un ieteikt kādu teritoriju, ko varētu demonstrēt kā raksturīgu jeb tradicionālu 
Vidzemes lauku kultūrvēsturisko ainavu (piemēram, Raunas novada Drustu pagasts, 
Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas novadi vai daļa no Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta), 
uzsverot ainaviskuma īpašo nozīmi, rodot resursus tradicionālās ainavas apzinātai 
uzturēšanai (piemēram, tradicionālās siena gubas u.c).  

10. Radīt un popularizēt autentiskus tūrisma produktus noteiktām teritorijām Vidzemē 
(Malēnijai, Piebalgai) un ikvienā no pašvaldībām izcelt īpaši tos objektus vai pasākumus, 
kas vēl vairāk izceļ attiecīgā novada un Vidzemes identitāti, kas ir īpaši uz pārējo 
Vidzemes kultūras vērtību fona.  

11. Izvērtēt iespējas attīstīt reliģisko un sakrālo tūrismu, kas īpaši būtu aktualizējams ar 
kultūrvēsturiski vērtīgākajām baznīcām, kuru draudzes locekļu skaits turpina sarukt, taču 
baznīcas ir izcili arhitektūras un mākslas paraugi. 

12. Novembrī izvērst patriotiskā tūrisma mēnesī, rosinot apmeklēt vietas Vidzemē, kas 
saistītas ar Latvijas valsts izcīnīšanu, cīnītāju par neatkarību godināšanu.  

13. Padomāt, kā labāk izmantot arheoloģiskos pieminekļus (piemēram, izpētītas 
apmetnes un senkapus, Zvejnieku apmetne un kapulauks (Vecates pagastā), senkapi un 
apmetnes Lubāna ezera Z daļā), kas ļautu iepazīt senāku vēstures periodu (akmens, 
bronzas, un dzelzs laikmetu) dzīves veidu. Veidot gan virtuālas rekonstrukcijas (integrējot 
papildināto realitāti), gan rekonstrukcijas dabā, izveidot labāko arheoloģiskā mantojuma 
interpretācijas paraugu.  

14. Izstrādāt vienotas GPS koordinātas apskates objektiem, ko norādīt jaunākajās 
publikācijās, vietējo objektu līmenī daudz plašāk izmantot Balticmaps.eu pieejamo 
bezmaksas risinājumu savas vietas norādei, kas ir daudz precīzāks. 

15. Veidot kultūras pasākumus, kas būtu domāti gan vietējiem iedzīvotājiem, gan spētu 
piesaistīt plašāku apmeklētāju loku, īpaši izceļot tā sauktos augstas raudzes pasākumus, 
kas palīdz iesaistīt vietas īpašo identitāti, vērtības un demonstrēt tās īpašo raksturu (t.sk. 
dažādojot ierastos „novadu vai pilsētas svētku” scenārijus). 

(sk. 5. karti 3. pielikumā ar Vidzemes nozīmīgāko neizmantoto potenciālu kultūras 
mantojuma – valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu tūrismā izcelšanu). 

Ārējā finansējuma piesaistes iespējas šī darbības virziena īstenošanai periodā no 2014. 
– 2020. gadam apkopotas 4.pielikumā. 
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Interpretācijas izpausme Āraišos – 

informatīvais stends par arheoloģisko 

izpēti un ar precīziem faktiem saistīts 

aizraujošs gides stāstījums tematiski 

atbilstošā tērpā. Foto: A.Klepers 

DARBĪBAS VIRZIENS:  INTERPRETĀCIJA 

I Mērķis Piedāvāt kvalitatīvu informāciju – saistošu 
pēc izklāsta formas un ticamu pēc satura. 

II Mērķis Pilnveidot tūrismā darbojošos izpratni par 
kultūras mantojuma un mūsdienu 
kultūras vērtībām, kas ļautu veidot no 
popkultūras atšķirīgus, elitārākus tūrisma 
produktus. 

Darbības: 

1. Rīkot meistardarbnīcas un seminārus ar 
profesionāliem restauratoriem, mākslas 
zinātniekiem, arheologiem, arhitektiem – dažādu 
kultūras mantojuma jomu pārzinātājiem.  

2. Sekot jaunākajām zinātniskajām publikācijām 
par kultūras mantojuma jautājumiem. Mērķtiecīgi 
sadarboties ar vietējiem muzejiem, izmantot to 
krājumu, rīkot kopīgus pasākumus. 

3. Aprakstos par tūrisma objektiem un uz vietas 
pieejamās informācijas organizēšanā (informācijas 
stendi, mobilās izziņas iespējas viedtālruņos, tālruņu 
gidi, arī pašvaldību tīmekļa vietnes u.tml.) censties 
ievērot saskanīgu dabas un kultūras mantojuma 
interpretācijas lietojumu. Ir daudz mazāk veiksmīgu 
piemēru, kur vienīgā informācija par kādu kultūras 
pieminekli ir tā dabas vai fiziskie parametri, neko nepasakot par tā saturisko būtību, 
kultūras nozīmi. 

4. Kritiski pieiet jebkuras tūrisma informācijas gatavošanai, precīzāk strukturējot un 
kārtojot informāciju pēc tās nozīmīguma (cenšoties vispirms raksturot objekta būtību, 
norādot gan uz tā izcelsmi, gan izceļot vizuālās prioritātes un tā nozīmīgumu salīdzinājumā 
ar līdzīgiem objektiem dažādā mērogā). 

5. Atbalstīt vietējo iedzīvotāju dzīvesstāstu vākšanu un publicēšanu. Tūrisma 
informācijas centriem apkopot informāciju par novadpētniekiem, „vietējiem zinātājiem un 
stāstniekiem”, izmantot kontaktus un stāstu materiālu vietas pievilcības veicināšanai. 
Atbalstīt dokumentu un atmiņu studijās balstītu lokālās vēstures pētījumu izdošanu.  

6. Aktīvāk kultūras tūrismā izmantot vides gidus, attīstīt integrētu interpretācijas pieeju 
teritorijās ar daudzveidīgu dabas un kultūras mantojumu (piemēram, Gaujas NP), 
paplašinot tūristu gidu zināšanas un vairāk rosinot uz plašāku kopsakarību un dabas un 
kultūras mijiedarbības prezentēšanu. 

7. Uzsvērt autentiskuma izpratni, apzinoties šī jēdziena pretrunīgumu. 

8. Mērķtiecīgi izmantot mūsdienu tehnoloģijas kultūras tūrisma pieredzējuma kvalitātes 
paaugstināšanā (papildinātā un virtuālā realitāte, skārienjutīgās ekspozīcijas u.c.) 
vaitūrisma mārketinga darbībās (viedtālruņu lietotnes u.c.).  
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Sadarbības piemērs. 2013. gada 18. maijā 

Alojas, Carnikavas, Limbažu, Salacgrīvas un 

Saulkrastu pašvaldības un Dabas 

aizsardzības pārvalde  noslēdza vienošanos 

par vienotu tūrisma attīstīšanu Vidzemes 

piekrastē , izveidojot institucionālu 

sadarbības platformu ar galamērķa zīmolu 

„Saviļnojošā Vidzeme”. Foto: J. Sijāts 

 

9. Izmantot kvalitatīvus attēlus, video un skaņu ierakstus informācijai, reklāmai un 
mārketingam saziņai ar  apmeklētājiem, padarot tos interaktīvus. 

10. Mērķtiecīgi izmantot vēsturiskos attēlus (zīmējumus, gleznas, senas fotogrāfijas) 
kultūrvides, īpaši pilsētvides pievilcības veicināšanai, mākslas popularizēšanai. 

11. Pie apskates objektiem uzstādīt stendus ar uzskatāmu vizualizāciju, kas 
demonstrētu šo vietu attīstību laikā, to kombinēt ar papildināto realitāti, digitālajiem 
risinājumiem, kas pastiprina interaktivitāti.  

12. Veidot scēnisko interpretāciju un lomu spēles iesaistes vēsturisku notikumu gaitas 
rekonstrukcijai ar apmeklētāju līdziesaisti. Paralēli sagatavot videoklipus ar vēsturisko 
notikumu rekonstrukcijām, ko tālāk var popularizēt ar integrētā mārketinga pieeju. 

13. Veicināt muzeju digitalizāciju un interaktivizāciju, organizēt apmācības privāto 
kolekciju īpašniekiem par muzeoloģijas pamatiem, priekšnoteikumiem kvalitatīvas 
ekspozīcijas un interpretācijas izveidei. 

14. Sagatavot un izplatīt informāciju arī igauņu valodā par būtiskākajiem tūrisma 
objektiem un lielākajiem kultūras pasākumiem, kāpināt kultūras tūrisma tirgu 
Dienvidigaunijā, īpaši lielākajās pilsētās.  

Ārējā finansējuma piesaistes iespējas šī darbības virziena īstenošanai periodā no 2014. 
– 2020. gadam apkopotas 4.pielikumā. 

DARBĪBAS VIRZIENS:  PAŠVALDĪBU DARBĪBA UN SADARBĪBA 

I Mērķis: Veicināt Vidzemi kā galamērķi daudzveidīgākiem tūrisma produktiem. 

II Mērķis: Meklēt veiksmīgākas sadarbības 
formas. 

III Mērķis: Akcentēt kultūras mantojuma 
saglabāšanu un kultūras tūrismu 
pašvaldību un citās stratēģijās. 

Darbības:  

1. Izstrādājot jaunas stratēģijas un plānus, 
izvērtēt kultūras tūrisma vietu tajā. Teritorijās, 
kur pietiekami resursi, paredzēt kultūras tūrisma 
attīstību, to saistot gan ar kultūras mantojuma 
saglabāšanu, gan aktīvu un savdabīgu kultūras 
dzīvi, kas pārsniedz novada mērogus. 
Pašvaldībām, kurām attiecīgo resursu ir mazāk, 
mērķtiecīgi attīstīt sadarbību ar blakus novadiem. 

2. Līdzdarboties pārrobežu (Igaunija, Krievija) 
projektos, kas paredz kultūras mantojuma 
izmantošanu tūrismā ar mērķi paaugstināt 
kultūras mantojuma pievilcību, publisko piekļuvi un saglabāšanu ilgtspējīgai tūrisma 
attīstībai. 
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Fragments no Vidzemes kultūras tūrisma 

kartes, Vidzemes Tūrisma asociācija, 

2013 

3. Izstrādājot jaunu tūrisma attīstības projektu pieteikumus, iespējami investēt 
pamatotas priekšizpētes veikšanā un paredzētās darbības saskaņot ar jau esošajām 
galamērķu, tūrisma objektu un tūristu plūsmu sistēmām – lai katra jaunā iniciatīva būtu 
esošo sistēmu papildinoša un organiski iekļautos tajā. Jaunu, ambiciozu projektu 
īstenošanas gadījumā tas var likt mainīt tūrisma plūsmu, taču tiem jābūt kvalitatīvi 
izpētītiem argumentiem, kas prasa stratēģisku sadarbību projekta ideju apspriešanas un 
pieteikuma rakstīšanas brīdī. 

4. Atbalstīt pudurošanās un tīklošanās darbības mērķtiecīga kultūras tūrisma 
piedāvājuma un tematisko maršrutu attīstīšanai un resursu ekonomijas panākšanai. Tie 
ciešāk saistīti nevis ar administratīvo teritorijas pieeju, bet gan ar funkcionālo pieeju, kas 
saistīta ar pieprasījuma vienotām tematiskām interesēm ciešā kontekstā ar 
nozīmīgākajiem tirgiem. Rosināt lielāku privātā sektora līdzdalību un iesaisti šādu 
pudurošanās iniciatīvu attīstīšanai. Kā klastera piemērs ir Gaujas NP tūrisma biedrības 
izveidotais vienotais galamērķis, klastera iniciatīvas iezīmējas arī Vidzemes piekrastes 
vienotā sadarbībā un Daugavas lejtecē, vairāki citi pozitīvi piemēri ar pudurošanos lokālā 
mērogā. 

5. Atbalstīt eksportspējīgu klasteru iniciatīvas un veicināt dažādu līmeņu sadarbību, tai 
skaitā ar tūrismu saistīto nozaru (piemēram, lauksaimniecība, kokapstrāde, radošās 
industrijas u.c.) ciešāku integrēšanu teritorijas attīstības mērķu sasniegšanai. Klasteru 
pieredzi un pieeju izmantot mazākā mērogā (puduru līmenī) vietējās sabiedrībās ar 
augstāku tūrisma attīstības potenciālu vietējos tirgos vai tuvākajos kaimiņvalsts novados. 
Vairāk integrēt vietējo galamērķu savstarpējo papildinātību gan maršrutu savstarpējā 
vienošanā, gan informatīvajos saziņas līmeņos, popularizējot Vidzemi. 

6. Attīstīt sadarbību ar pētniecības un izglītības centriem, īpaši akcentējot Vidzemes 
Augstskolas tūrisma virzienu, piedāvājot tēmas studentu gada projektiem, bakalaura un 
maģistra darbiem un atbalstot izstrādāto produktu (t.sk. maršrutu) ieviešanu, konsultatīvā 
veidā sadarbojoties ar pētniekiem, akadēmiskajiem spēkiem. 

7. Veicināt kultūras tūrisma pētniecību ar Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu 
fakultāti (tostarp kultūras tūristu statistika, motivācija, produktu kvalitāte) un citām 
zinātniskajām institūcijām, konsultantu grupām un specializētu attīstītu pakalpojumu 
sniedzējiem, lai ieviestu inovācijas kultūras mantojuma apsaimniekošanas un ilgtspējīgas 
tūrisma attīstības jomā. 

8. Izmantot sadarbība ar lielajiem uzņēmumiem Vidzemē (AS „Latvijas valsts meži, 
ZAAO, VSŠR u.c.) kultūras tūrisma veicināšana un plašākā iesaistīto nozaru sadarbībā. 

 Ārējā finansējuma piesaistes iespējas šī darbības virziena īstenošanai periodā no 
2014. – 2020. gadam apkopotas 4.pielikumā. 

 

DARBĪBAS VIRZIENS:  TŪRISMA MĀRKETINGS 
UN VIDZEMES ZĪMOLVEDĪBA 

I Mērķis: Attīstīt Vidzemes zīmolvedības platformu, 
piesaistīt ceļotāju uzmanību, radot 
emocionālu saikni ar Vidzemei īpaši 
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raksturīgajām kultūras vērtībām (integrēti ar identitāti izceļošajām dabas un 
cilvēkresursu vērtībām). 

II Mērķis: Ieteikt un izcelt vērtīgāko un kvalitatīvāko, īpaši akcentēt jaunos 
piedāvājumus, pārvarot perspektīvā iespējamo galamērķa dzīves cikla 
lejupslīdes efektu. 

III Mērķis: Izveidot sistēmisku pieeju visu reģiona esošo piedāvājumu resursus 
ekonomējošai, taču mērķtiecīgai veicināšanai, paredzot labākos risinājumus 
katrā no tūristu ceļošanas lēmumu pieņemšanas fāzēm. 

Darbības: 

1. Sadarbībā ar pārējām iesaistītajām pusēm un plašāku viedokļu līderu iesaisti 
izstrādāt Vidzemes kultūrvēsturiskā novada integrētu zīmolvedības stratēģiju, kas vērsta 
ne tikai uz tūrisma jomas, bet arī pārējo reģiona attīstības mērķu iekļaušanu, attīstīt 
tūrisma jomas galvenos vēstījumu. 

2. Sadarbībā ar pārējām iesaistītajām pusēm un ārpakalpojuma veidā piesaistītiem 
zīmolvedības ieviešanas risinājumu izstrādes  speciālistiem radīt Vidzemes zīmolvedības 
vēstījuma radošo risinājumu un novada korporatīvo identitāti, kas t.sk. iekļauj kultūras 
vērtību attēlojumu. 

3. Integrēt korporatīvo identitāti visos secīgi izdotajos Vidzemes tūrisma veicināšanas 
materiālos, salāgot to ar pārējiem galvenajiem tūrisma zīmoliem nacionālā un reģionālā 
līmenī. 

4. Precīzi nošķirt mērogus, līmeņus un mārketinga mērķus un mērķtirgus, kas būtu 
visefektīvāk komunicējami ar Vidzemes galamērķa platformu (Vidzemes tūrisma 
asociācijas pārvaldībā) gan integrēti Baltijas vai nacionālā piedāvājumā, gan atsevišķi, gan 
piedāvājot atbalstu un risinājumus vietējā līmeņa galamērķiem, kas pārstāv sevi tuvākos 
tirgos.  

5. Izveidot vidējā termiņa Vidzemes mārketinga stratēģiju kā loģisku sadaļu Vidzemes 
ilgtermiņa tūrisma stratēģijā, kurā skaidri tiek izvirzītas tūrisma attīstības prioritātes, 
izceļot kultūras resursu īpašo nozīmi un sakārtojot kopējo tūrisma attīstības un 
veicināšanas darbību reģionā. 

6. Izveidot sistēmisku pieeju visu reģiona esošo piedāvājumu resursus ekonomējošai, 
taču mērķtiecīgai veicināšanai, paredzot labākos risinājumus katrā no tūristu ceļošanas 
lēmumu pieņemšanas fāzēm (atbilstoši šī dokumenta 9.attēla sistēmas vizualizācijai).  

7. Vidzemes tūrisma asociācijai sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu attīstīt un uzturēt 
galveno attīstības un mārketinga mērķu sasniegšanas monitoringa sistēmu, kas ļautu 
mērīt paveikto rīcību atdevi un pamatoti prognozēt attīstību nākotnē. 

8. Efektivizēt galamērķa digitālā mārketinga darbību un pievērst īpašu uzmanību 
atdeves mērījumiem (t.s.konversijas likme), identificējot un mērķtiecīgi lietojot resursu 
ieguldījuma ziņā un piesaistīto ceļotāju ziņā izdevīgākos risinājumus. Mērķtiecīgi darboties, 
lai šī efektivitāte palielinātos. Kontekstā ar to meklēt radošas, oriģinālas, inovatīvas 
reklāmas un mārketinga formas – īpaši tīmekļa vietnes meklēšanas optimizēšanā, 
precīzāku atslēgas vārdu noteikšanā, kas taktiski pielāgojamas stratēģisko mērķu 
sasniegšanai un saziņai ar prioritārajām mērķauditorijām. 
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9. Integrēt aktuālo Vidzemes kultūras tūrisma piedāvājumu Rīgas un Jūrmalas TIC, 
kā arī galvenajos tūristu ierašanās punktos (lidosta, osta u.c), precīzi īstenojot Rīga+ 
aprakstīto principu valsts tūrisma mārketinga stratēģijā.  

10. Vidzemes tūrisma asociācijas tīmekļa vietnē publicēt un regulāri atjaunot Vidzemes 
nākamā gada kultūras notikumu kalendāru, izvērtējot un ievietojot tos, kas spēj piesaistīt 
plašāku apmeklētāju uzmanību, nošķirot starptautiskai mērķgrupai piemērotos, nacionālas 
un reģionālas nozīmes. Tos, kuru datumi ir zināmi vēl vairākus gadus uz priekšu – iekļaut 
arī tālākos gadus, lai iekļautu tos ārvalstu tūroperatoru piedāvājumos. Vidzemes tūrisma 
asociācijas tīmekļa vietnē publicēt amatnieku produkciju un pārtikas izstrādājumu tirdziņu 
kalendāru Vidzemē.  

11. Prasmīgi un regulāri izmantot sociālos tīklus un integrētās digitālās saziņas 
iespējas, kas mazām organizācijām un tūrisma uzņēmumiem spēj aizstāt tīmekļa vietnes. 
Izmantot mūsdienu tehnoloģijas izmantošana tūrisma mārketingā un informācijā 
(piemēram, viedtālruņu lietotnes Vidzemei kopējiem maršrutiem, atsevišķiem maršrutiem, 
pasākumiem).  

12. Izveidot hierarhisku sistēmu ar galvenajiem apmeklētāju piesaistes objektiem 
(t.sk. pasākumiem) vai plašākām vietām (galamērķiem) un tās sasaistošiem maršrutiem, 
kas var tikt iekļauti nacionālas nozīmes izcilākos tūrisma un kultūras produktu izlasēs un 
izsūtāma visiem nozīmīgākajiem mērķtirgu ārvalstu ceļvežu sastādītājiem – kā 
priekšlikums satura organizēšanai nākošajos plānotajos izdodamajos ceļvežos (Latvijas vai 
Baltijas), kuros tiek iekļauta Vidzeme. 

 Ārējā finansējuma piesaistes iespējas šī darbības virziena īstenošanai periodā no 
2014. – 2020. gadam apkopotas 4.pielikumā. 

 
4.pielikumā. Ārēja finansējuma piesaistes iespējas Vidzemes reģiona kultūras 
tūrisma attīstībai periodā no 2014. – 2020. gadam apkopotas iespējas iegūt 
finansējumu Vidzemes kultūras politikas plānā ietverto ieteikumu īstenošanai. Vairums 
programmu finansējuma sadale šī plāna pabeigšanas brīdī vēl bija izstrādes stadijā.  
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Nobeigums 
CHARTS projekta rezultātā tapušais dokuments ir ilgtermiņa darbības plāns kultūras 

tūrismā Vidzemē, kurā piedāvātās darbības var tikt veiktas arī citviet Latvijā. Vidzemes 
kultūras tūrisma ilgtspējīgai attīstībai paredzētās rīcības, galvenokārt adresētas Vidzemes 
pašvaldībām un plānošanas reģioniem. Tajā ietvertās mūsdienīgās idejas aktuālu 
problēmu risināšanai vērstas uz tradīciju sagalabāšanu un to saistību ar inovācijām, 
mūsdienīgu risinājumu meklējumiem. Plāna  pievienotā vērtība ir visaptverošs un kopējs 
skatījums uz Vidzemes tūrisma reģionu kā vienotu kultūrvēsturisku telpu, īpaši akcentējot 
izceļamās kultūras mantojuma vērtības salīdzinājumā ar citiem reģioniem, kultūras 
mantojuma telpisko analīzi un CHARTS projekta ārvalstu partneru labās prakses atziņu 
pārņemšanu. 

Kultūras tūrisms atbilstošu resursu trūkuma dēļ un citu mērķu aktualitātes dēļ reti 
kurā pilsētā, novadā vai pagastā būs vienīgā prioritāte, bet tas cieši saistīts gan ar aktīvu 
un kvalitatīvu kultūras dzīvi konkurējoša piedāvājuma apstākļos, gan citiem tūrisma 
veidiem – lauku, gastronomisko, dabas, aktīvo u.c. Daudz ko noteiks gan pašvaldību 
iniciatīva un atbalsts, gan  uzņēmēju organizāciju iniciatīva, tāpat kā neietekmējami 
globālie, gan grūti ietekmējami valsts notikumi.  Viens no plāna mērķiem ir uzturēt 
līdzsvaru starp kultūras mantojumu un tradīcijām kā saturu un inovācijām  kā formu, kas 
palīdz to saglabāt un baudīt. Galvenie secinājumi un priekšlikumi uzskatāmi vizualizēti 
pielikuma tabulu, attēlu un kartogrāfiskajos materiālos un iekļauti atsevišķā kopsavilkumā. 

Būtiskākie secinājumiCHARTS projekta kontekstā: 

1. Tikai mazākā daļa no Vidzemes kultūras mantojuma tūrisma resursiem ir iesaistīti 
tūrisma apritē. Lai arī resursu izvietojums ir samērā vienmērīgs visā reģionā, 
tomēr lielākajai daļai potenciālo objektu trūkst piekļuves risinājumu un tie ne 
vienmēr ir izcili saglabājušies. 

2. Vidzemes kultūrvēsturisko reģionu pārējo kontekstā īpaši raksturo seno etnisko 
grupu – rietumlatgaļu un Vidzemes lībiešu apdzīvotība kopš viduslaikiem, lielāks 
skaits viduslaiku cietokšņu, mūra un koka baznīcu, piļu un muižu, izteiksmīga lauku 
kultūras ainava un zemniecības kultūra, kas atšķirīgi veidojusies, sākot no zviedru 
valdīšanas laikiem (dzīvojamās rijas), vācu tirgotāju pilsētu Hanzas savienības 
mantojums – 5 pilsētas no 8 atrodas Vidzemē, hernhūtiešu saiešanas nami un 
vairākas amatniecības tradīcijas (krēslinieki, ratiņu dreijāji, audēji u.c.). Kultūras 
vērtības izmantojamas Vidzemes zīmolvedības platformas stiprināšanai un 
stratēģisko tūrisma attīstības mērķu sakārtošanai. 

3. Vidzemei, tāpat kā Latvijai un Baltijai kopumā būtiska  kultūras mantojuma vērtība 
un nozīmīgs kultūras tūrisma resurss ir saglabājušies 18.-19. gs. muižu 
kompleksi, kā arī militārais un padomju mantojums.  Kultūrvēsturiski vērtīgāko un 
labāk saglabājušos muižu kompleksu potenciāls jāuzsver, gan veidojot jaunus, 
gan attīstot esošos tūrisma produktus.     

4. Tūrisma plūsma norāda uz atšķirīgu kultūras tūrisma patēriņa intensitāti un 
dažādām iesaistītajām ceļotāju grupām. Eksporta spējīgās un 
konkurētspējīgākās teritorijas ir Gaujas NP un Vidzemes piekraste, kamēr 
vietējā tūrismā tās ir lielākās pilsētas, novadi gar Daugavu, Vidzemes augstiene un 
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potenciāli vairāki mazāki galamērķi, kas var veidot vienotu tematisku kultūras 
tūrisma piedāvājumu. Nepieciešams ieviest hierarhiski saistītu galveno objektu un 
vietu sistēmu, apvienoti ar tos saistošajiem maršrutiem, lai ar to veidotu 
mērķtiecīgu saziņu galvenajos mērķtirgos. 

5. Sadarbība un efektīva koordinēšana dažādos līmeņos ir būtisks nosacījums 
kultūras mantojuma saglabāšanai, iesaistei tūrismā un atbilstošu pakalpojumu un 
infrastruktūras veidošanai un uzturēšanai. Analizētajos piemēros galvenā 
iniciatīva pieder pašvaldībām, kas, pārnesot šo pieredzi Vidzemes situācijā, 
būtu īstenojama caur Tūrisma informācijas centriem un Vidzemes tūrisma 
asociāciju, tādējādi palielinot, īpaši, Tūrisma informācijas centru lomu no 
informācijas sniedzēja uz koordinatoru starp dažādām ar tūrismu un kultūras 
mantojumu saistītajām pusēm. 

6. Svarīgs ir līdzsvars starp kultūras mantojuma saglabāšanu un iesaisti 
tūrismā (t. sk. arī vietējo iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanā). Analizētie labās 
prakses piemēri pierāda, ka, koncentrējoties tikai uz saglabāšanu, mantojums var 
tikt pakļauts aizmirstībai un zaudēt kā fizisko, tā emocionālo vērtību. Savukārt, 
izvērtējot un atrodot optimālo iesaistes veidu, var radīt būtisku pienesumu 
galamērķa pievilcībai. 

7. Pašvaldību partnerība ir svarīgs instruments reģiona tūrisma attīstībā, ja visi 
partneri iesaistās vienlīdz aktīvi un efektīvi. Šādai partnerībai jābalstās uz 
brīvprātīgu vēlmi sadarboties, kopējiem, visiem saprotamiem un akceptētiem 
mērķiem, kas balstīti vienotā vērtību izpratnē, sinerģijas izpratni dažādosaspektos 
(piem., kultūras un dabas mantojuma - respektējot zinātnisko vērtību, ekoloģiskos 
aspektus un tūrisma potenciālu). 

8. Liela nozīme ir pašvaldības ieguldījumam vietējo iedzīvotāju izglītošanā 
galamērķa vērtību un to pasniegšanas kontekstā, ņemot vērā, ka katra tikšanās un 
komunikācija ar viesiem var ietekmēt to lēmumu pieņemšanu. 

9. Kultūras mantojumu ir iespējams radoši interpretēt, izmantojot dažādus 
tehniskus un saturiskus līdzekļus, sekojot līdzi tehnoloģiju attīstībai un tādējādi 
radot iespēju ne vien informācijai piekļuvei, bet padarot to uztveramu un 
saprotamu dažādai auditorijai. 

10. Kultūras tūrisma piedāvājuma veicināšanas informācijai reģionā jābūt 
sistēmiskai un visaptverošai, savstarpēji saistītai un pastiprinošai. Katram 
informācijas kanālam ir noteiktas priekšrocības kādā no ceļošanas lēmuma 
pieņemšanas fāzēm. Svarīga ir integrēta un mēroga ziņā sabalansēta 
pārstāvniecība katrā no šīm fāzēm un dažādiem informācijas kanāliem. 

11. Veidojot jaunus tūrisma attīstības un veicināšanas projektus, ir ļoti nozīmīgi 
balstīties uz kvalitatīvi veiktu priekšizpēti jau projekta ideju attīstības un 
pieteikuma rakstīšanas fāzē. Katra jaunā iniciatīva saskanīgi iekļaujama jau esošajā 
nozīmīgāko objektu, galamērķu un tūristu plūsmu, telpiskajā un 
organizatoriskajā sistēmā. Tas ļautu izmantot iesaistītos resursus savstarpēji 
papildinoši un kvalitatīvi, nodrošināt ieviesto ideju ilgtspējību, dažādotu iespējas 
izcelt kvalitatīvu kultūras pieredzējumu. 
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Rekomendācijas Būtiski uzsvērt, ka nozīmīgākās Vidzemes kultūras mantojuma vērtības 
no vēsturiskā autentiskuma, identitātes un atšķirību viedokļa starp citiem 
kultūrvēsturiskajiem reģioniem Latvijā un Baltijā ir: 

• akmens un dzelzs laikmeta (latgaļu un lībiešu) arheoloģiskās liecības,  

• viduslaiku pilis un baznīcas,  

• Hanzas laika pilsētas, 

• zviedru laiks (17.gs.),  

• hernhūtiešu jeb brāļu draudžu kustība (18.-19.gs.),  

• tradicionālā zemnieku un amatnieku kultūra 

Šīs vērtības pastiprina pievilcīgu kultūrainavu, kas apvienojumā ar labi organizētu 
piekļuvi, piesaisti tuvākajiem pakalpojumu centriem, vienotu integrēšanu ar tematiski 
atbilstošiem tuvākajiem populārajiem kultūras tūrisma objektiem un kvalitatīvu 
pieprasījuma interesēm atbilstošu piedāvājumu padara tās saistošākas ceļotājiem. 

Nozīmīgi izprast, ka ilgtspējīgai kultūras tūrisma attīstībai nepietiek vien ar 
atšķirīgajām konkurētspējīgajām priekšrocībām un ārējās vides ietekmētiem faktoriem. 
Būtiski ir attīstīt tieši konkurētspējīgās priekšrocības, kas vērstas uz inovācijām, lielāku 
procesu efektivitāti, augstākas kvalitātes veicināšanu un zīmolvedību un ciešāku attiecību 
veidošanu ar apmeklētājiem. Ikviena kultūras mantojuma objekta iesaiste tūrismā nav 
pašmērķis, taču tā ir viena no vispāratzītām darbībām, kā padarīt to sabiedrībai 
piekļūstamu un censties rast risinājumus vērtību uzturēšanā nākamajām paaudzēm. 
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PIELIKUMI 
 

1.pielikums 
 

Kultūras, kultūras mantojuma un kultūras tūrisma atspoguļojums 
projektā CHARTS iesaistīto administratīvo teritoriju (pilsētu, 

novadu) stratēģiskajos dokumentos 
 

Stratēģiskais 
dokuments 

Kultūras, kultūras mantojuma un kultūras tūrisma 
atspoguļojums 

Alojas novads 

Analīzes veikšanas brīdī (2013.gada rudenī) attīstības programma nav pieejama 
elektroniskā formātā 

Apes novads 

Analīzes veikšanas brīdī (2013.gada rudenī) attīstības programma atrodas izstrādes 
procesā, nav pieejama elektroniski 

Carnikavas novads 

Carnikavas novada 
attīstības programma 
2009.-2014.gadam 

Attīstības programmā kā atsevišķas sadaļas iekļautas „Dabas un 
kultūrvēsturiskās vērtības” un „Kultūra” – dabas parks „Piejūra” 
izveidots, lai saglabātu dabas un kultūrvēsturiskās vērtības 
sabiedrības izglītošanai un atpūtai dabas parkā, savukārt kā 
galveno kultūras norišu vietu novadā min Carnikavas Tautas namu 
„Ozolaine”. Attīstības programmā ir arī sadaļa „Tūrisms” – tajā 
norādīts, ka šobrīd Carnikavas novadā tūrisms nav pietiekoši 
attīstīts. Teritorijas plānojumā tūrisms tiek atzīmēts kā otrā 
prioritāte. Programmā uzskaitīti 11 Carnikavas novadā esošie 
aizsargājamie kultūrvēsturiskie pieminekļi. Norādīts, ka Carnikavas 
novada pašvaldībā izveidota Izglītības, kultūras un sociālo 
jautājumu komiteja. Kultūra un brīvais laiks ir viena no 7 
pašvaldības pamatbudžeta izdevumu pozīcijām. Norādīts, ka 
īstenojot attīstības programmu, būtu jāievēro vairāki principi, 
tostarp: 

1) ilgtspējības principu (t.sk. dabas un kultūras mantojuma 
saglabāšana) 

2) daudzveidības principu (t.sk. kultūrvides daudzveidība) 
Rīcības plānā ir vairāki mērķi, kas attiecināmi uz kultūras vai 
tūrisma jomu: 

• 1.mērķī minēts „Carnikavas novadā dabas, ainaviskās un 
kultūrvēsturiskās vērtības tiek uzskatītas par novada 
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vērtību”. Viens no uzdevumiem mērķa īstenošanai ir 
atpūsties gribētāju plūsmas organizēšana, ja nepieciešama 
to ierobežošana 

• 4.mērķis „Carnikavas novads veicina izglītības un kultūras 
attīstību novada teritorijā” 

• 7.mērķis „Carnikavas novads atbalsta uzņēmīgos un 
darbīgos”, kas ietver atpūtas un tūrisma vietu tīkla attīstības 
veicināšanu.  

Kultūra, kultūras mantojums un tūrisms netiek savstarpēji saistīti 
– tūrismā lielāks uzsvars uz dabas vērtībām un infrastruktūras 
attīstību.  

Ērgļu novads 

Ērgļu novada 
attīstības programma 
2013.-2019.gadam  

Attīstības programmā ir vienota sadaļa „Kultūrvide un tūrisms”, 
kas ietver kultūras pasākumu norises vietas; tūrismu un atpūtas 
vietas. Norādīts, ka tūrisma piedāvājums Ērgļu novadā vērsts uz 
aktīvo atpūtu, izglītojošo (izziņas) tūrismu un kultūrvēsturiskajiem 
objektiem. Ērgļu novada funkcionālās zonas ietekmes 
raksturojuma sadaļā „Kultūra un tūrisms” teikts, ka „Ērgļu novadā 
atrodas nozīmīgi kultūrvēsturiskie un tūrisma objekti, kā, 
piemēram, R.Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki”, Brāļu Jurjānu 
memoriālais muzejs „Menģeļi””. Ērgļu pagasta teritorijā atrodas 16 
valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi. 

Attiecībā uz tūrismu, attīstības programmā norādīts, ka „tūrisma 
potenciāls novadā pilnībā netiek izmantots un ir zaudējis savu 
sākotnējo pievilcību un atpazīstamību”. Šobrīd piedāvātie tūrisma 
pakalpojumi pamatā orientēti uz kultūrvēsturisko mantojumu, bet 
2020.gada vīzijā uzstādījums virzīts uz aktīvo atpūtu.  

Rīcības plānā iekļauti sekojoši mērķi:  

1) tūrisma pakalpojumu attīstīšana 
2) izglītības, kultūras, sporta un brīvā laika pavadīšanas 

pakalpojumu attīstīšana (t.sk. kopta un pieejama kultūrvide 
un kultūrvēsturiskais mantojums) 

Attīstības programmā tūrisms vairāk saistīts ar kultūrvēsturisko 
mantojumu, kultūra ar tūrismu saistīta pasākumu veidā.  

Gulbenes novads 

Gulbenes novada 
integrētās attīstības 
programma 2011.-
2017.gadam 

Integrētās attīstības programmā ir atsevišķas sadaļas „Tūrisms” , 
„Dabas un kultūrvēsturiskais mantojums”, „Kultūras pieminekļi”, 
„Ainaviski vērtīgās teritorijas” un „Kultūra”. Programmā norādīts, 
ka viens no novada pamatvērtībām un tūrisma un aktīvās atpūtas 
iespējas veicinošajiem faktoriem ir unikālais kultūras piemineklis - 
šaursliežu dzelzceļš Gulbene – Alūksne jeb Bānītis. Tāpat novadā 
darbojas 5 kultūrvēsturiskā mantojuma centri.  
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Tūrisms minēts kā prioritāra novada ekonomiskā specializācija. 
Kopīgajās interesēs ar visiem kaimiņu novadiem minēta tūrisma 
produktu izstrāde, darbība Vidzemes tūrisma asociācijā, kultūras 
un sporta pasākumu koordinācija, kā arī ainavu izkopšana un 
saglabāšana. Norādīts, ka „novadā ir pietiekami bagāts un 
interesants kultūrvēsturiskais mantojums, kuru var un vajag 
izmantot mērķtiecīgai tūrisma attīstībai”, savukārt „kultūras un 
tautas namu pamatfunkcija ir nemateriālā kultūras mantojuma 
saglabāšana, uzturēšana un attīstīšana”. Smalki analizēti tūrisma, 
kultūras un kultūrvēsturiskā mantojuma resursi visos novadā 
esošajos pagastos. 

Integrētās attīstības programmā tūrisms, kultūrvēsturiskais 
mantojums un kultūra ir tieši saistīti gan esošās situācijas 
raksturojumā, gan nākotnes attīstības virzienos un rīcības plāna 
aktivitātēs. 

Gulbenes pilsētas 
integrētās attīstības 
programma 2008-
2014 

Ir sadaļa „Kultūrvide un tūrisms”, kas ietver tādas apakšnodaļas 
kā „Kultūrvēsturiskais un dabas mantojums” (kurā uzskaitīti 
aizsargājamie kultūras pieminekļi) un „Tūrisms un atpūta”. 
Norādīts, ka tūrisma resursus Gulbenes novadā var attiecināt uz 5 
tūrisma veidiem, tostarp kultūras tūrismu.  

Tūrisms kopumā tiek uzskatīts par perspektīvu tautsaimniecības 
nozari, lai arī šobrīd kā vājā puse ir minēta slikta sadarbība starp 
kultūras, muzeja, sporta un tūrisma nozarē strādājošajiem. 
Kultūrvēsturiskās ainavas saglabāšana šobrīd ir viena no 
galvenajām Gulbenes pilsētas vides problēmām.  

Kopumā kultūra un kultūrvēsturiskais mantojums tiek saistīts ar 
tūrisma nozari. 

Gulbenes rajona 
Tūrisma attīstības 
programma 2007.-
2013.gadam 

Attīstības programma šajā gadā zaudēs savu aktualitāti – turklāt 
stratēģiskais dokuments izstrādāts vēl pirms administratīvās 
reformas un aptver Gulbenes rajona (nevis novada) tūrisma 
resursus. Tūrisma attīstības programma pilnībā vērsta tieši uz šīs 
nozares esošās situācijas analīzi un attīstības iespējām. Tūrisma 
resursu raksturojumā parādās atsevišķas apakšnodaļas „Ainaviski 
vērtīgas teritorijas” un „Kultūras pieminekļi”. Norādīts, ka 
Gulbenes rajona teritorija ir bagāta ar kultūrvēsturiskajiem un 
dabas pieminekļiem.  

Rajonā darbojas Tūrisma komisija. Attīstības programmā ir 
skaidrots, kas tieši tiek saprasts ar jēdzienu „kultūras pieminekļi”.  

Attīstības programma vīzijā paredz „[..] nodrošināt saudzīgu un 
ilgtspējīgu dabas un kultūrvēsturisko resursu izmantošanu tūrisma 
nozares attīstībā [..]”. Kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana 
parādās arī ilgtermiņa mērķos un attīstības programmas rīcības 
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plānā. Smalki raksturoti Gulbenes rajonā esošie kultūrvēsturiskie 
apskates objekti. 

Programmā tūrisma nozares attīstība cieši saistība ar 
kultūrvēsturisko vērtību un pieminekļu saglabāšanu un 
atjaunošanu. 

Limbažu novads 

Limbažu novada 
attīstības programma 
2011.-2017.gadam 

Attīstības programmā ir apakšnodaļa „Tūrisms” un nodaļa 
„Izglītība, kultūra, sports un NVO”. Limbažu novada attīstības 
programmā tūrisms atzīmēts kā perspektīva nozare. Kā tūrisma 
attīstības stratēģiskais mērķis izvirzīts – nodrošināt Limbažu 
novada vides un kultūras vērtībām un izaugsmes iespējām 
atbilstošu ilgtspējīgu tūrisma attīstību.  

Kultūras resursi (arhitektūras, arheoloģijas, vēstures un mākslas 
pieminekļi, muzeji, kā arī mūsdienu kultūras notikumi – mūzikas, 
deju festivāli, gadatirgi, izstādes u.c.) nosaukti kā Limbažu novada 
stratēģiskie tūrisma resursi, kurus attīstot un izmantojot, 
iespējams radīt konkurētspējīgu tūrisma produktu. Runāts par 
kultūras tūrisma nozīmes pieaugumu nacionālā un vietējā līmenī.  

Programmas izstrādes pamatprincipos minēta dabas un kultūras 
mantojuma saglabāšana un attīstīšana.  

Lai arī kultūras un kultūrvēsturiskā mantojuma resursu ilgtspējīga 
saglabāšana minēta kā vidēja termiņa prioritāte, attīstības 
programmas rīcības plānā sasaiste ar tūrismu ir neliela. 

Limbažu pilsētas un 
Limbažu pagasta 
tūrisma mārketinga 
stratēģija 2006.-
2013.gadam 

Tūrisma mārketinga stratēģijas mērķi ietver vīziju, kurā 
„piedāvātie tūrisma produkti balstās uz ilgtspējīgu un efektīvu 
dabas un kultūras resursu izmantošanu [..]”. Kā kultūrvēsturiskie 
tūrisma produkti tiek saprasti ekskursiju maršruti, muzejs un 
pasākumi. Pēc mediju aģentūras OMD Snapshots aptaujas 
internetā rezultātiem kultūras tūrisms atzīsts par nepopulārāko no 
tūrisma veidiem, ko vajadzētu attīstīt Limbažu novadā (par 
attīstīšanai vērtīgākiem izraudzīti aktīvais tūrisms un izziņas 
tūrisms). Neatkarīgi no aptaujas rezultātiem kultūras tūrisms 
izvirzīts kā potenciāli attīstāmais, balstoties uz Tūrisma attīstības 
valsts aģentūras definētajām prioritātēm.  

Tiek norādīts, kas tieši šajā gadījumā tiek saprasts ar kultūras 
tūrisma produktiem (pasākumi, nacionālās tradīcijas, muzeji, pilis 
un muižas, baznīcas un kulta celtnes, arhitektūras pieminekļi, 
amatnieku un mākslinieku darbnīcas, kultūrvēsturiskā mantojuma 
produkti un piedāvājums gardēžiem).  
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Ogres un Ikšķiles novadi 

Līdz 2014.gadam darbojās kā vienots galamērķis ar kopīgu tūrisma pārvaldību „Ogres un 
Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra” un tās rīcības plānam nav idejiska noilguma, tāpēc 
skatīts vienoti. Nākotnē potenciāls strādāt vienotiem mērķiem joprojām saglabājas, tādēļ 
šī dokumenta kontekstā skatīts kopā, lai arī atsevišķi dokumenti ir skaidri nošķirti novadu 

līmenī. 

Ogres novada 
attīstības programma 
2011.-2017.gadam 

Attīstības programmā ir atsevišķa sadaļa „Tūrisms”, kurā 
raksturota tūrisma nozares attīstība, kā arī Ogres novada tūrisma 
resursi un pakalpojumi, kā arī apakšnodaļa „Kultūrvide”, kas ietver 
arī kultūrvēsturiskās ainavas un kultūras pieminekļu, un 
nemateriālā kultūras mantojuma resursu analīzi. Veikta kultūrvides 
SVID analīze. Pie kultūras infrastruktūras objektiem tiek minētas 
estrādes, muzeji, novadpētniecības istabas, memoriālās mājas un 
citi objekti. 

Ogres novada vīzijā minēta „aktīva un pasākumiem bagāta novada 
kultūras un tūrisma dzīve”. Raksturojot tūrisma nozari novadā, 
teikts, ka teritorija ir piemērota lauku tūrisma, bet perspektīvā arī 
ekotūrisma attīstībai. Līdz 2010. gada beigām pašvaldībai kopā ar 
tuvākajiem novadiem ir bijis paredzēts izstrādāt tūrisma attīstības 
koncepciju, paredzot attīstīt kultūras, eko (aktīvais un pasīvais) un 
pasākumu tūrismu. 

Ogres un Ikšķiles 
tūrisma attīstības 
aģentūras vidēja 
termiņa darbības 
plāns 2012.-
2015.gadam 

Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūras (OITAA) aģentūras 
darbības uzdevumi ietver novados esošo dabas un kultūras objektu 
saglabāšanas un attīstības sekmēšanu. Lai arī lielākā daļa 
kultūrvēsturisko objektu šobrīd ir sliktā stāvoklī un nav 
izmantojami kā tūrisma resurss, norādīts, ka „balstoties uz 
esošajiem resursiem, novadu stiprajām pusēm, iespējām un 
tūrisma piedāvājumā iesaistot neizmantoto tūrisma potenciālu, 
tūrisma attīstības virzieni, kas varētu tikt attīstīti ir kultūras, 
ekotūrisms un pasākumu tūrisms”. 

Kultūras tūrisma attīstīšanai nepieciešams pievērst uzmanību 
vairākām mārketinga aktivitātēm, piemēram:  

• papildināt standarta aprakstus par kultūrvēsturiskajām 
vietām ar interesantiem faktiem un vēsturiskiem 
viedokļiem; 

• nepieciešams domāt par saistošiem kultūras tūrisma 
produktiem dažādu vecumu grupu piesaistei; 

• veidot kultūras dienas ar izzinošām atrakcijām un 
konkursiem, lai labāk iepazītu apskates objektus, 
(piemēram, foto orientēšanās, foto sesijas vēsturiskajos 
tērpos un iekārtojumā).  

Vidējā termiņa attīstības plāns ietver aktivitātes, kas attiecas uz 
kultūras tūrisma attīstību. Kopumā darbības plāns sasaista tūrismu 
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gan ar kultūru, gan kultūrvēsturiskā mantojuma objektiem 
(tostarp kultūru un kultūrvēsturiskos objektus arī savstarpēji, 
veicinot objektu sakārtošanu un turpmāku pasākumu, aktivitāšu 
rīkošanu šajos objektos). 

Ikšķiles novada 
attīstības programma 
2011.-2017. 

Norādīts, ka iepriekšējā termiņa plānošanas dokumentā izvirzītajā 
vīzijā - Ikšķiles pilsētas ar lauku teritoriju ekonomiskās attīstības 
programma 1998. - 2010.gadam – Ikšķile 2010.gadā ir „vieta ar 
sakoptu vidi, bagātu kultūrvēsturisko mantojumu un attīstītu 
tūrismu, kas ir izveidojusies par nozīmīgu kultūras centru.” 

Attīstības programmā ir atsevišķa sadaļa „Izglītība, sports, kultūra 
un kultūrmantojums”, kas ietver informāciju arī par tūrisma 
nozari. Norādīts, ka „novads ar savu kultūrvēsturisko mantojumu 
un dabas pieminekļiem ieņem īpašu vietu Latvijas 
kultūrvēsturiskajā kontekstā un veicina tūrisma attīstību”. Tajā 
pašā laikā teikts, ka tūrisms kā nozare nav attīstīta, lai gan tam ir 
visi nepieciešamie priekšnosacījumi – kvalitatīva, daudzveidīga 
dabas vide un bagātīgs kultūrvēsturiskais mantojums.  

Arī šī plānošanas perioda attīstības vīzijā Ikšķile skatīta kā vieta, 
kas ļauj izmantot aktīvās atpūtas un tūrisma iespējas – turklāt, 
ņemot vērā Ikšķiles aktīvo kultūras dzīvi un kultūrvēsturisko 
mantojumu, kā novada specializācija tiek noteikta tieši kultūras 
joma. Rīcības plānā noteiktās aktivitātes sasaista tūrisma nozares 
attīstību tieši ar kultūru un kultūrvēsturisko mantojumu.   

Raunas novads 

Raunas novada 
teritorijas plānojums 
(2012.gads) 

Teritorijas plānojumā ir atsevišķas apakšnodaļas „Tūrisma 
potenciāls Raunas novadā”, „Novada kultūrvēsturiskais 
mantojums”. Raunas novada attīstības vīzijā norādīts, ka „viens no 
galvenajiem pamatnoteikumiem novada attīstībai ir nodrošināt 
pievilcīgus apstākļus darbam un dzīvei novada teritorijā. Tas 
nozīmē, ka Raunas novada teritorijā ir saglabāts dabas un 
kultūrvēsturiskais mantojums, uz kā balstās tūrisma attīstība”. 
Uzsvars likts arī uz kultūrainavām. Kultūras mantojuma sakarā 
lielāks uzsvars uz Eiropas, Latvijas un Vidzemes kopējo pieredzi, 
Raunas novads parādās pastarpināti, vērtējot, ko Raunas novads 
varētu darīt, balstoties uz šo pieredzi un stratēģiskajām 
vadlīnijām. Raksturoti kultūrvēsturiskā mantojuma resursi Raunas 
novadā ietilpstošajos pagastos (vēsturiskie dati, nostāsti) – šie 
raksturojumi saturiski aizņem samērā lielu daļu kopējā teritorijas 
plānojumā. 
Uzsvars uz kultūru un kultūrvēsturisko mantojumu saglabājas 
teritorijas plānojuma raksturojumā pa zonām, savukārt tūrisms 
parādās krietni retāk. Savstarpēja sasaiste neliela.  

Saulkrastu novads 

Saulkrastu novada Ir atsevišķas apakšnodaļas „Tūrisma sektors kā ekonomiskās vides 
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attīstības programma 
2014.-2020.gadam 

pamatelements”, „Kultūrvide kā sociālās vides pamatelements”. 
Novada vīzijā norādīts, ka „Saulkrasti ir ērti pieejama un plaši 
atpazīstama atpūtas vieta. Tūrisms ir harmoniskā saskaņā ar 
Saulkrastu izaugsmi un iedzīvotāju vajadzībām”. Savukārt, novada 
attīstības ilgtermiņa stratēģiskajos mērķos parādās, ka viena no 
prioritātēm ir vienots tūrisma pakalpojumu klasteris, kas nodrošina 
kultūras tūrismu un augsta līmeņa masu pasākumus visa gada 
garumā. Šī mērķa īstenošana parādās arī konkrētos pasākumos un 
aktivitātēs rīcības plānā. 

Attīstības programmā tiek definēts, kas tieši tiek saprasts ar 
terminu „kultūrvide” (kultūras pieminekļu kopums un galvenie 
faktori, kas uz tiem iedarbojas). Veikta SVID analīze gan 
tūrismam, gan kultūrvidei kā ekonomiskās un sociālās vides 
pamatelementiem. Analizēti virzošie spēki, sasniegumi, problēmas 
un priekšnosacījumi ilgtermiņa mērķu definēšanai, kā arī attīstības 
potenciāls.  

Stratēģiskie mērķi attiecas gan uz daudzveidīgu kultūras 
pasākumu (šajā gadījumā ar to saprotot arī nemateriālā kultūras 
mantojuma izmantošanu) un kultūras vides pieejamību, gan 
kultūras mantojuma saglabāšanu un tūrisma attīstīšanu. Tūrisma 
lielāks uzsvars uz kultūras nozīmi, jo norādīts, ka kultūrvēsturiskā 
mantojuma resursi novadā ir samērā nelieli.  

Saulkrastu pilsēta ar 
lauku teritoriju 
pašvaldības 
teritorijas attīstības 
programma 2007.-
2013.gadam 

 

Ir sadaļa „Tūrisms”, „Kultūrvēsturiskais mantojums un ĪADT”, 
Kultūra, sports un sabiedriskā aktivitāte”, kurās ietverta SVID 
analīze, attīstības mērķi un uzdevumi, rīcības programma 2007.-
2013.gadam un projekti. Tūrisms tiek uzskatīts par vienu no 
potenciāli svarīgākajām nozarēm Saulkrastu attīstībā.  

Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju attīstības prioritātēs ietilpst:  

• izglītības, kultūras un sporta iespēju nodrošināšana; 
• tūrisma infrastruktūras un uzņēmējdarbības attīstība; 
• vides (dabas resursu, kultūras un pilsētvides) ilgtspējīga 

attīstība. 
Kultūrvēsturiskais mantojums un kultūra gandrīz netiek saistīti ar 
tūrismu – vienīgi attiecībā uz kultūras pasākumiem tiek minēti 
pilsētas viesi. Kultūra un tūrisms darbojas kā divas atsevišķas un 
nesaistītas nozares, kurām abām ir nozīmīga ietekmes Saulkrastu 
pilsētas ar lauku teritoriju attīstībā.  

Valkas novads 

Valgas – Valkas 
tūrisma attīstības un 
mārketinga stratēģija 
2006-2016 

Tūrisma attīstības un mārketinga stratēģijā kā abu dvīņu pilsētu 
stiprā puse uzsvērti esošie kultūras objekti (muzeji Valkā un Valgā, 
mūsdienīgie kultūras nami, pieminekļi un iespējas rīkot kopīgus 
kultūras pasākumus, sports).  
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Prioritātēs ietilpst: 

• interaktīvs apmeklētāju apkalpotāju centrs uz robežas 
(dienas laikā – kā TIC, vakaros – kā kultūras centrs un 
kinoteātris); 

• kultūras maršruts / programma / atrakcijas (ietverot 
kultūrvēsturiskas vietas un cilvēkus); 

• Dvīņu pilsētas festivāls kā kultūras pasākums. 
Lai arī ir teikts, ka „stratēģija ir izstrādāta atbilstoši dažādu 
auditoriju vajadzībām: tūrisma speciālistiem, pilsētu pašvaldībām, 
vietējiem uzņēmējiem, potenciālajiem investoriem, kultūras un 
sporta institūcijām un daudziem citiem”, trūkst savstarpējas 
sasaistes starp minētājām pusēm, ieteiktie pasākumi ir ideju 
līmenī, arī rīcības plāns izstrādāts gadu griezumos bez sīkākas 
konkrēto rīcību paskaidrošanas un aktivitātēm. Kā viena no rīcības 
plāna aktivitātēm norādīta Valkas – Valgas kultūras un vēsturiskā 
mantojuma attīstības stratēģijas izstrāde.   

Valkas novada 
attīstības programma 
2010.-2016.gadam  

Ir sadaļa „Tūrisms”, „Kultūra un brīvā laika pavadīšana iespējas”, 
„Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības”. Norādīts, ka „Valkas novadā 
ir plašas iespējas veidot daudzveidīgu tūrisma piedāvājumu sākot 
no dabas tūrisma līdz aktīvajam tūrismam. Kā kultūras vides 
veidotāji minēti dažādi festivāli, izstādes, koncerti, aktīvās atpūtas 
pasākumi, aktīva sadarbība pierobežas pasākumu rīkošanā ar 
Valgu.  

Attīstības programmā mērķos un uzdevumos 3.prioritāte 
„Uzņēmējdarbības attīstība novadā” ietver tūrisma infrastruktūras 
attīstības veicināšanu un kvalitatīvu tūrisma produktu izveides 
atbalstīšanu., savukārt 4.prioritāte „Novērtēts dabas kapitāls un 
saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums” attiecas arī uz kultūras 
tūrisma attīstības veicināšanu. Tūrisma produktu izstrāde minēta 
kā kopīgā interese ar visiem kaimiņu novadiem.  

Kultūra un kultūrvēsturiskais mantojums raksturoti kā nozīmīgākie 
tūrisma resursi Valkas novadā. 

Vecpiebalgas novads 

Vecpiebalgas novada 
attīstības programma 
2012.-2018.gadam  

Ir sadaļas „Tūrisms un aktīvā atpūta” un „Aizsargājamās dabas 
teritorijas un kultūrvēsturiskais mantojums”. Attīstības programmā 
norādīts, ka „Vecpiebalgas novads galvenokārt tiek atpazīts un 
pozicionēts kā kultūrastūrisma norišu vieta. Novadā ir daudz 
vērtīgu un savdabīgu kultūrvēsturisku objektu, kas ir nozīmīgi 
kultūras tūrisma attīstībai – baznīcas, pilskalni, arheoloģiskie 
objekti, muzeji, muižas, kā arī bagāts un unikāls nemateriālās 
kultūras mantojums.” 

Novada attīstības vīzijā paredzēts, ka „novads ar skaistajām 
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ainavām, saglabāto izcilo Piebalgas kultūrvēsturisko vidi ieņem 
nozīmīgu vietu tūrisma apritē, nodrošinot novada iedzīvotājiem 
gan darba iespējas gan kvalitatīvus pakalpojumus”, tomēr kā 
novada specializācija tūrismā izvēlēts lauku tūrisms, izmitināšanas 
un ēdināšanas pakalpojumi.  
Rīcības plāna aktivitāšu sadaļā, kas attiecas uz tūrisma attīstību, 
norādītas aktivitātes, kas saistītas ar kultūrvēsturisko un citu 
tūrisma objektu infrastruktūras uzlabošanu.  
Kopumā tūrisms tiek saistīts ar kultūrvēsturiskajiem objektiem, 
taču novada attīstībā kā prioritārie izvirzīti arī citi tūrisma veidi, ne 
tikai kultūras tūrisms.  
 

Citi stratēģiskie dokumenti 

Ziemeļvidzemes 
biosfēras rezervāta 
jūras piekrastes 
tūrisma attīstības 
plāns 2012-2020 

Papildus Ziemeļvidzemes piekrastes tūrisma nozares 
raksturojumam, tūrisma attīstības plānā ir arī Ziemeļvidzemes 
piekrastes dabas un kultūras vērtību raksturojums. Ir definēts, kas 
tiek saprasts ar jēdzienu „kultūras piemineklis” un „kultūras 
tūrisms” (tūrisma veids, kura galvenais mērķis ir iepazīšanās ar 
kultūrvēsturisko mantojumu un ievērojamām vietām). Attīstības 
plānā norādīts, ka Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātam (ZBR) 
piešķirtais UNESCO programmas „Cilvēks un biosfēra” status 
norāda, ka šī ir izcila dabas un kultūras teritorija, kurā attīstība ir 
zinātniski pamatota un noris saskaņā ar iedzīvotāju, dabas 
aizsardzības un kultūras mantojuma saglabāšanas interesēm”.  

Samērā smalki raksturotas tūristu piesaistes Ziemeļvidzemes 
piekrastē, tostarp kultūras un kultūrvēsturiskā mantojuma resursi.  

Attīstības plānā minēts, ka ZBR iesaistījies Igaunijas – Latvijas 
pārrobežu sadarbības projektā „Kultūras mantojums”, kurā plānots 
ne tikai veikt kultūras mantojuma identifikācijas metodikas 
izstrādi, bet arī veikt iedzīvotāju apmācību un izglītošanu par 
kultūras mantojuma apzināšanu, nozīmi un izmantošanu tūrisma 
infrastruktūras attīstībai.  

ZBR tūrisma attīstības plānā tūrisms ir cieši saistīts ar kultūras 
vērtībām un kultūrvēsturisko mantojumu tieši kā kultūras tūrisma 
resursiem. Rīcības plānā tūrisma attīstības aktivitātes sasaistītas ar 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un tūrisma 
infrastruktūras labiekārtošanu. 

Piebalgas muzeju 
apvienības „Orisāre” 
vidēja termiņa 
darbības stratēģija 
2012.-2016. 

Piebalgas muzeju apvienības „Orisāre” stratēģijā norādīts, ka, 
īstenojot stratēģiskos mērķus, „komunikācijas darba rezultātā 
Piebalgas memoriālie muzeji kļūst par populāriem kultūrtūrisma 
objektiem”.  

Darbības stratēģija vairāk vērsta uz muzeju apvienības 
pamatfunkciju izpildi, kas saistīta ar kultūras un kultūrvēsturisko 
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vērtību saglabāšanu, kā arī sabiedrības vēlmes apmeklēt Piebalgu 
kā kvalitatīvu kultūrvidi veicināšanu.  

Tūrisms ar kultūrvēsturisko mantojumu saistīts pastarpināti – 
darbības stratēģija paredz, ka būtu jāizmanto PMA „Orisāre” 
potenciālu reģionālā zīmola veidošanā un tūrisma piedāvājumā, 
savukārt vidējā termiņa prioritātes lielākoties tomēr saistītas ar 
sistemātisku darbu muzeju krājumu saglabāšanā, modernizācijā 
un pasākumu realizēšanā. 

Gaujas nacionālā 
parka tūrisma 
klastera attīstības 
programma 2012.-
2019.gadam 

Gaujas NP tūrisma klastera attīstības programmas ilgtermiņa 
mērķos noteikts, ka klastera konkurētspēju palielina „Gaujas NP 
vienota tūrisma zīmola nostiprināšana un precīza pozicionējuma 
akcentēšana, saistot to ar atpūtu un aktivitātēm dabā un 
vēsturiskā kultūrvidē”. Arī vidēja termiņa mērķī parādās, ka viens 
no 5 prioritārajiem darbības virzieniem ir „saglabāt Gaujas NP 
dabas daudzveidību, kultūras mantojuma un ainaviskās vērtības, 
vienlaicīgi veicinot reģiona sociālekonomisko attīstību un dzīves 
kvalitāti”. 

Stratēģijas izstrādes laikā organizētā darba grupa kultūras tūrismu 
izvirzījusi kā otro tūrisma specializācijas virzieniem, balstoties uz 
Gaujas NP teritorijā esošajiem tūrisma resursiem. Norādīts, ka 
„tūrisma eksporta kāpinājums ilgtermiņā būs iespējams tikai ar 
dabas un kultūras mantojuma interešu aizsardzības un tūrisma 
attīstības interešu sabalansēšanu”. 

Attīstības programmā ir savstarpējā sasaiste starp kultūru, 
kultūrvēsturisko mantojumu un tūrismu, Gaujas NP tūrisma 
klastera attīstībā un konkurētspējas paaugstināšanā kultūras 
mantojums cieši sasaistīts ar dabas resursiem.  
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 2.pielikums. Kultūras, kultūras mantojuma un kultūras tūrisma 
atspoguļojums Vidzemes administratīvo teritoriju (pilsētu, 
novadu), kas nav iesaistīti CHARTS projektā, stratēģiskajos 
dokumentos  

 

Stratēģiskais 
dokuments 

Kultūras, kultūras mantojuma un kultūras tūrisma 
atspoguļojums 

Aizkraukles novads 

Aizkraukles novada 
integrētās 
attīstības 
programma 2008.-
2014.gadam 

Integrētās attīstības programmā vairākkārt uzsvērta 
ekotūrisma attīstības iespēja Aizkraukles novadā. Iespējams 
attīstīt arī aktīvo tūrismu. Var tikt veicināts kultūras un izziņas 
tūrisms, ja tiks radīts tūrisma produkts, kas sevī ietver 
vairākus kultūras un dabas pieminekļu apskati maršruta 
ietvaros. Veikta kultūras SVID analīze. 

Kultūra vairāk sasaistīta ar sportu, sasaiste ar tūrismu ir 
minimāla. Tūrisma nozares attīstīšanā gan minēta 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana. 

Alojas novads 

Staiceles pilsētas 
ar lauku teritoriju 
tūrisma attīstības 
un mārketinga 
stratēģija 2009.-
2014.gadam 

Stratēģijā norādīts, ka lielais kultūrvēsturisko pieminekļu un 
neskarto dabas resursu daudzums ir tieši tas, kas Staiceli un 
tās lauku teritoriju atšķir no citām tuvākajām pašvaldību 
teritorijām. No Staiceles galvenajiem tūrisma produktiem tiek 
minētas vienas dienas ekskursijas ar kultūrvēsturisko un 
dabas objektu apskati, vienas vai vairāku dienu kultūras un 
sporta pasākumi. Minēti vairāku kultūras pasākumu kā 
tūrisma resursu piemēri Staicelē. Rīcības plānā paredzēts 
attīstīt daudzveidīgus un konkurētspējīgus tūrisma produktus, 
kas saistīti ar galamērķa galvenajiem tūrisma veidiem – 
dabas, kultūras un aktīvo tūrismu, kā arī piedalīties 
starptautiskajā programmā “Eiropas kultūras galvaspilsēta 
2014”. Aloja šajā dokumentā netiek iekļauta un dokuments 
nereprezentē visu Alojas novadu. 

Alūksnes novads 

Alūksnes novada 
ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija 
2012.-2030.gadam  

Ilgtspējīgās attīstības stratēģijas vīzijā Alūksnes novads 
raksturots kā „videi draudzīgs, ar kultūras mantojumu bagāts, 
tūrismam stratēģiski nozīmīgs, investoru novērtēts Krievijas 
un Igaunijas pierobežas novads”. Perspektīvajos tūrisma 
attīstības virzienos minēta gan kultūras pasākumu iekļaušana 
kultūras tūrisma apritē, gan nesenās pagātnes un ar militāro 
mantojumu saistītās vietas. Kultūrvēsturiskā mantojuma 
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iesaiste paredzēta arī lauku tūrismā.  

Amatas novads  

Amatas novada 
attīstības 
programma 2013.-
2019.gadam  

Ir atsauce uz ilgtermiņa sadarbību tūrisma nozarē ar 
apkārtējiem novadiem, kas balstīta uz Gaujas NP tūrisma 
klastera stratēģiju. Kultūrvēsturiskais mantojums tiek 
uzskatīts par pamatu tūrisma attīstībai. Tūrisma joma ir 
salīdzinoši attīstīta, pateicoties dabas resursiem un 
kultūrvēsturiskajam mantojumam. Rīcības plānā paredzētas 
aktivitātes kultūras tūrisma attīstībai.  

Beverīnas novads  

Beverīnas novada 
integrētās 
attīstības 
programma 2012.-
2018.gadam 

Raksturoti kultūras pieminekļi, kultūrvide. Kultūras un 
vēstures mantojums minēts kā viens no galvenajiem tūristus 
un apmeklētājus piesaistošajiem elementiem Beverīnas 
novadam, lai arī tūrismā lielāks uzsvars likts uz ūdens tūrisma 
attīstību kā pamatresursu izmantojot Gauju un tās senleju.  

Burtnieku novads 

Burtnieku novada 
attīstības 
programma 2012.-
2018.gadam 

Kultūrainavas potenciāli tiek uzskatītas par nozīmīgiem 
tūrisma maršrutu un ekskursiju objektiem. Tūrismam šobrīd ir 
nozīmīga loma Burtnieku novada attīstībā, atpazīstamības un 
pievilcīgas telpas veidošanā. Galvenās tūristu piesaistes 
pamatā saistītas ar kultūras un dabas tūrisma resursu iesaisti. 
Minēts, ka arheoloģiskā mantojuma, galvenokārt senkapu, 
nozīme ainavā un novada kultūrvēsturiskajā telpā kopumā ir 
drīzāk formāla. Burtnieku novads iekļaujas ZBR tūrisma 
attīstības stratēģijā. 

Cesvaines novads 

Cesvaines novada 
attīstības 
programma 2012.-
2018.gadam 

Attīstības vīzijā teikts, ka „Cesvaines novadu atpazīstam kā 
profesionāli organizētu, viesmīlīgu un skaistu tūrisma pilsētu 
ar šeit [..]saglabātu kultūras mantojumu [..]”. Kā 2.attīstības 
prioritāte laika posmam līdz 2024.gadam atzīmēta novada 
kultūrvēsturisko un dabas resursu saglabāšana un kultūrvides 
attīstība – tā rīcības plānā sasaistīta ar tūrisma maršrutu 
izveidi. Kultūras aktivitātes rīcības plānā vērstas arī uz tūristu 
piesaisti. Novada specializācija ir tūrisms, kā galvenos tūrisma 
veidus minot dabas un aktīvās atpūtas tūrismu, lauku 
tūrismu.  

Cesvaines pilsētas 
ar lauku teritoriju 
attīstības 
programma 

Kā Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju vājā puse SVID 
analīzē minēts kultūrmantojuma piedāvājums tūrismā – te 
gan grūti izprast, kā tas īsti domāts (vai piedāvājums ir 
nepietiekams, nekvalitatīvs, kultūras mantojuma 
piedāvājumam tūrismā nevajadzētu būt vispār). 
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Kultūrvēsturiskā mantojuma, kultūras tradīciju saglabāšana, 
atpūtas un sporta pasākumu attīstība minēts kā ilgtermiņa 
attīstības mērķis. Kultūra un kultūras mantojums ar tūrismu 
saistīti netieši. 

Cēsis, Cēsu novads 

Cēsu kultūras 
stratēģija 2008-
2013 

Cēsu kultūras stratēģijas izstrādes mērķos norādīts, ka ir 
nepieciešamība saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu, tā 
efektīva izmantošana ienākošā tūrisma attīstībai, kā arī 
kultūras nozares ieguldījuma palielināšana pilsētas 
sociālekonomiskajā attīstībā, attīstot radošo industriju un 
kultūras tūrismu.Definēti jēdzieni „kultūras mantojums”, 
„kultūras tūrisms”, „kultūrvide”.  

Cēsu pilsētas 
attīstības 
programma 2008.-
2014.  

Cēsīs galvenie tūrisma resursi ir pilsētas kultūrvēsturiskais 
mantojums, kultūras aktivitātes un aktīvās atpūtas iespējas. 
Tūrisma attīstību pilsētā nodrošina p/a “ Vidzemes vēstures un 
tūrisma centrs” (VVTC) kā paspārnē darbojas Cēsu muzejs, 
Izstāžu nams un Tūrisma informācijas centrs. Ciešā saistībā ar 
kultūrvides attīstību pilsētā attīstās arī tūrisms. Cēsīs viens no 
galvenajiem tūrisma veidiem ir kultūras tūrisms. Pilsētas 
attīstības vīzijā Cēsu kultūrvēsturiskais mantojums un vēsture 
ir pilsētas atpazīstamības zīme. 

Kocēnu novads 

Attīstības programma 2014.-2020.gadam ir izstrādes stadijā un nav pieejama 
elektroniski 

Kokneses novads 

Kokneses novada 
attīstības 
programma 2013-
2019 

Attīstības programmā norādīts, ka „novada bagātais 
kultūrvēsturiskais mantojums un novada tradīcijas ir viens no 
novada tūrisma attīstības priekšnoteikumiem. Lai to veicinātu, 
viens no priekšnoteikumiem ir kultūras pieminekļu 
saglabāšana, kultūras pieminekļu tehniskā stāvokļa 
atjaunošana un to piegulošo teritoriju sakārtošana”. Balstoties 
uz kultūrvēsturisko objektu daudzveidību novadā, noteikts, ka 
tie varētu būt nozīmīgi kultūras tūrisma attīstībai.  

Krimuldas novads  

Nav spēkā esošas attīstības programmas 

Lielvārdes novads 

Lielvārdes novada 
ilgtermiņa 
attīstības stratēģija 

Ilgtermiņa attīstības stratēģijā norādīts, ka Lielvārdes novadā 
atrodas dabas un kultūras pieminekļi, kuri izraisa interesi no 
tūrisma un/vai zinātnes viedokļa. Tūrisms atzīmēta kā 
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2013.-2030.gadam stratēģiskais mērķis novada ekonomiskajai attīstībai, savukārt 
kultūrvēsturiskais mantojums minēts kā viens no 
nozīmīgākajiem novada resursiem. Kultūra un tūrisms 
ilgtermiņa attīstības vīzijā un mērķos ir pamatā savstarpēji 
nesaistīti, tūrismā uzsvars likts uz lauku tūrismu.  

Līgatnes novads 

Līgatnes novada 
attīstības 
programma 2012.-
2018.gadam 

Viens no Līgatnes novada domes uzdevumiem ir apzināt, 
sakopt un nodrošināt efektīvu kultūras un vēstures pieminekļu 
pārraudzību un saglabāšanu. Vairums objektu ir iekļauti 
tūrisma maršrutos vai aktīvās rekreācijas vietās. Novadā 
darbojas Līgatnes kultūras un tūrisma centrs. Tiek veidoti 
projekti par to, kā popularizēt un virzīt tirgū Līgatnes 
kultūrvēsturisko ciematu kā tūrisma produktu. Attīstības 
programmā norādīts, ka „Līgatnei ir iespējas kļūt ne tikai par 
Latvijas, bet arī Eiropas tūrisma magnētu, jo tai ir unikāls, 
specifisks kultūrvēsturiskais un industriālais mantojums, kurš 
ir joprojām dzīvs un autentisks”. Līgatnes novada attīstības 
virzienos Līgatnes novads gan Latvijā, gan Baltijā un Eiropā 
atpazīstams ar kultūrvēsturiskā un dabas tūrisma produktiem 
– „Līgatnes takas” un „Papīrfabrikas kultūrvēsturiskais ciemats 
ar darbojošos papīrfabriku-muzeju”.  

Līgatnes novads iesaistījies Gaujas NP tūrisma klastera 
attīstības stratēģijā.  

Lubānas novads 

Lubānas novada 
integrētās 
attīstības 
programma 2012.-
2018.gadam  

Lubānas novads integrētās attīstības programmā pozicionējas 
uz dabas, medību un izziņu tūrisma attīstīšanu. Kultūra un 
tūrisms ir minimāli saistīts, tikai vienā rīcības plāna aktivitātē 
norādīts, ka nepieciešams „modernizēt brīvdabas kultūras, 
sporta un aktīvā tūrisma infrastruktūru”, kas ietver ne tikai 
minēto objektu rekonstrukciju, bet arī informatīvo stendu 
izvietošanu Lubānas novadā. Saistība ar kultūras tūrismu 
neparādās.  

 

Madona, Madonas novads  

Madonas novada 
attīstības 
programma 2013.-
2020.gadam 

Attīstības programmas vīzijā tūrisms un radošā ekonomika 
(kultūra, sports, amatniecība) minēts kā viena no Madonas 
novada specializācijām. Tūrisms attīstāms galvenokārt 
Vidzemes augstienes daļā. Novada perspektīvo ekonomiskās 
attīstības iespēju vidū ir atpazīstami aktīvās atpūtas, sporta, 
tūrisma un kultūras pakalpojumi un Madona kā Ziemas svētku 
galvaspilsēta. Tūrismā lielāks uzsvars uz lauku, ekotūrisma un 
ziemas aktīvā tūrisma veidiem. Veikta kultūras SVID analīze – 
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minēta sasaiste ar tūrismu. Vietas pievilcības principos kultūra 
minēta kā pamats dzīves kvalitātes veicināšanai un 
apmeklētāju piesaistei. Identitāšu platformu analīzē Madonas 
novadam rekomendēts „izmantot kultūras mantojumu un 
latviskās dzīvesziņas elementus tūrisma produktu veidošanā, 
izcelt reģionālās īpatnības”. 

Madonas pilsētas 
sociāli 
ekonomiskās 
attīstības 
programma 2008.-
2014.gadam  

Madonas pilsētas specifika iezīmējas vairākās jomās, tostarp 
aktīvā un ekotūrisma atbalsta nodrošināšanā. Norādīts, ka tas 
izvirza nepieciešamību attīstīt tūrisma infrastruktūru, uzturēt 
un saglabāt dabas un kultūrvēsturisko potenciālu. Kultūras 
resursi vairāk vērsti uz vietējiem iedzīvotājiem. Sasaiste starp 
kultūras mantojumu, kultūru un tūrismu attīstības programma 
tieši neparādās. Kultūra un kultūras mantojums minēti kā 
potenciāli izmantojami tūrisma resursi, taču tas turpmāk 
neparādās vīzijā, mērķos un rīcības plānā. 

Mālpils novads 

Mālpils novada 
attīstības 
programma 2012.-
2018.gadam 

Veikta kultūras, sporta un tūrisma SVID analīze. Attīstības 
programmā norādīts, ka „viena no pašvaldības veiksmīgām 
uzņēmējdarbības jomām ir tūrisms. Mālpils novada atpūtas, 
tūrisma un kultūras vietas un objekti ir pieprasīti gan vietējo, 
gan ārvalstu tūristu starpā”. Tūrisma potenciāls var tik 
uzskatīts par vidēju, jo novadā nav daudz ievērojamu 
apskates objektu vai tūrisma pakalpojumu. Rīcības plāna 
aktivitātēs iekļauta kultūras tūrisma veicināšana un 
atbalstīšana, Kultūrvēsturiskos un dabas objektus sakopšana, 
izveidojot tos par tūrisma objektiem (avoti, pilskalni, ēkas).  

Naukšēnu novads 

Naukšēnu novada 
attīstības 
programma 2012.-
2018.gadam 

Naukšēnu novada attīstības programmā norādīts, ka 
kultūrvide ir skatāma kontekstā ar tūrisma potenciālo attīstību 
– jo sakārtotāka un daudzveidīgāka ir teritorijas kultūrvide, jo 
plašākas tūristu piesaistes iespējas tā paver. Novada ziemeļu 
daļā tūrisma areālu attīstīšana nav plānota. Attīstības 
potenciāls tiek saskatīts kultūras tūrisma un kultūras 
uzņēmējdarbības attīstībā. Naukšēnu attīstības programmā 
minēts, ka Valkas novada attīstības programma paredz arī 
kultūras mantojuma atjaunošanu un jaunu tūrisma objektu 
izveidi, tādējādi padarot novadu par interesantu vietu 
tūrismam. Tas ir tieši saistīts ar Naukšēnu novada attīstību, jo 
arī Naukšēnu novadā viens no attīstības virzieniem var būt 
kultūras un tūrisma attīstība. Vidēja termiņa prioritātēs 
minēta kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana, saglabāšana 
un attīstīšana.  
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Pārgaujas novads  

Pārgaujas novada 
attīstības 
programma 2013.-
2019.gadam 

Attīstības programmā norādīts, ka novadam ir vienošanās par 
ilgtermiņa sadarbību tūrismā ar apkārtējiem novadiem un 
Dabas aizsardzības pārvaldi, īstenojot Gaujas NP tūrisma 
klastera attīstības stratēģiju. Veikta vides un kultūrvēsturisko 
vērtību SVID analīze, norādot, ka Pārgaujas novadam ir 
iespēja tūrisma nozares attīstībai, balsoties uz 
kultūrvēsturiskā mantojuma un dabas objektu attīstību. 
Svarīgs ar tūrisma nozari saistīts fakts ir Straupes vēsturiskā 
saistība ar Hanzas savienību. Tūrisma resursu raksturojumā 
minēts, ka bez apskates objektiem un aktīvās atpūtas 
piedāvājuma, novadā ir dažādas kultūras tūrisma aktivitātes. 
Rīcības plānā kultūra un tradīcijas tiek skatītas atsevišķi no 
tūrisma nozares. Kultūrvēsturiskais mantojums skatīts kopā ar 
kultūru un tradīcijām. Vidzemes reģionā Pārgaujas novads 
specializējas lauksaimniecībā (ņemot vērā jau esošo 
specializāciju un daudzās zemnieku saimniecības), lauku un 
kultūras tūrismā, amatniecībā (ņemot vērā tūrisma 
potenciālu, tradīcijas un dabas vērtības) un atkritumu 
apsaimniekošanā (ņemot vērā ZAOO attīstības potenciālu). 

Pļaviņu novads  

Pļaviņu novada 
attīstības 
programma 2012.-
2018.gadam  

Pļaviņu novads attīstības vīzijā saredz sevi kā sporta un 
aktīvās atpūtas centru, attīstot biatlonu, slēpošanu un 
velotūrismu. Prioritātēs minēts, ka kultūrvides attīstība ir 
nozīmīga gan novada iedzīvotājiem, gan tūristiem. Tā ietver 
gan esošās infrastruktūras attīstību, gan kultūrvēsturisko 
objektu saglabāšanu. Nozīmīga loma ir arī jaunu tūrisma 
produktu izstrādei un kultūrvides sasaistei ar tūrisma attīstību 
novadā. Rīcības plānā paredzēta tūrisma pakalpojuma 
klasteru attīstība, kultūrvides attīstība (ietverot 
kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu un attīstību).  

Priekuļu novads 

Nav spēkā esošas attīstības programmas 

Ropažu novads  

Ropažu novada 
attīstības 
programma 2013.-
2020.gadam 

Pašreizējās situācijas analīzē norādīts, ka tūrisma nozare 
Ropažu novadā ir nepietiekami attīstīta. Attiecībā uz tūrismu 
rīcības plānā paredzēts paplašināt tūrisma piedāvājumu un 
attīstīt tūrisma infrastruktūru. Kā viens no novada 
iespējamajiem ekonomiskās attīstības virzieniem noteikts 
aktīvās atpūtas tūrisms. Sasaistes ar kultūru un 
kultūrvēsturisko mantojumu tūrismā gandrīz nav (parādās 
tikai vienā rīcības plāna aktivitātē).   
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Rūjienas novads  

Rūjienas novada 
ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija 
2030 

Tūrismā uzsvars uz vienotas ekotūrisma telpas veidošanu ZBR 
ietvaros, dabas un ainavisko vērtību izmantošanu nesteidzīgā 
tūrisma attīstībai. Novada attīstības potenciāls tiek saskatīts 
daudzveidīgajos tūrisma pakalpojumos (tostarp cilvēku 
radītais tūrisms, informatīvi izglītojošais tūrisms, kapu 
kultūras popularizēšana). Kultūrvides sasaiste ar tūrismu ir 
atzīmēta stratēģiskajos mērķos. Rūjienas novads ir izdalīts kā 
ekotūrisma attīstības teritorija. Novada perspektīvajā 
telpiskajā struktūrā atsevišķi izdalīta vēsturisko centru un 
kultūrvēsturiskās telpa un tūrisma attīstības telpa.  

Salacgrīvas novads 

Salacgrīvas pilsētas 
ar lauku teritoriju 
tūrisma attīstības 
un mārketinga 
stratēģijas 2008.-
2017.gadam 

Stratēģijā norādīts, ka Salacgrīvā kultūrvidei ir tīri praktiska 
nozīme – izglītībā, tūrismā, biznesā un sevis apliecināšanā. 
„Sakoptas kultūrvides veidošana- tas ir pamats 
nepārtrauktam kultūras vērtību apmaiņas procesam un 
kultūrtūrisma attīstībai”. Kultūrvēsturiskie pieminekļi minēta 
kā īpaša tūristus piesaistoša tūrisma resursu grupa. Viena no 
paredzētajām aktivitātēm saistīta ar atsevišķas mājvietas 
sameklēšana muzejam. Stratēģijas vīzijā norādīts, ka 
„Salacgrīva līdzās rūpniecības pilsētai ir arī atpazīstama 
tūrisma pilsēta ar labiekārtotu un saglabātu dabas un 
kultūrvidi”. Par potenciālākajiem klientu mērķu grupām un 
prioritāri attīstāmiem tūrisma veidiem uzskatāmi brīvdienu 
tūrismu, eko tūrismu, lauku tūrismu, semināru un konferenču 
rīkošanu, jahtu tūrismu, izziņas un kultūrvēsturisko tūrismu. 

Sējas novads 

Sējas novada 
attīstības 
programma 2012.-
2018.gadam  

Tūrisma nozare novadā nav plaši attīstīta. Rīcības plānā 
tūrisms ietilpst uzņēmējdarbības attīstības aktivitātēs. Saistība 
starp tūrismu un kultūru parādās vien Sējas novada attīstības 
programmas sasaistē ar Rīgas plānošanas reģiona attīstības 
stratēģiju 2000.-2020.gadam, kurā paredzēta vietējā un 
starptautiskā tūrisma attīstība, balstoties uz daudzveidīgās 
vides, savdabīgās kultūras un kultūrvēsturiskajām vērtībām. 
Attīstības programmā plānots pilnveidot dabas un 
kultūrvēsturiskā mantojuma apskates objektus, tos 
labiekārtojot un nodrošinot to saglabāšanu.  

Siguldas novads 

Siguldas novada 
tūrisma attīstības 
stratēģija 2006.-
2013.gadam  

Viens no Siguldas novada tūrisma attīstības stratēģijas 
izstrādes mērķiem attiecas arī uz resursu un vides kategoriju, 
kas ietver dabas un kultūrvēsturisko resursu saglabāšanu, 
aizsardzību un atjaunošanu. Norādīts, ka dažādu vēsturisko 
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notikumu rezultātā Siguldas novads ir ieguvis vairākus 
kultūrvēsturiskos pieminekļus, kuri kopā ar dabas resursiem 
veido unikālu tūrisma resursu mantojumu. Tūrisma resursus 
Siguldas novadā var attiecināt uz 8 tūrisma veidiem, t.sk. 
kultūras tūrismu. Siguldas novads piedāvā kombinētos 
produktus, kas apvieno dažādus tūrisma veidus – piemēram: 
kultūras izzināšana + aktīva atpūta; darbs (semināri) + aktīva 
atpūta vai kultūras baudīšana.  

Skrīveru novads 

Skrīveru novada 
attīstības 
programma 2012.-
2018.gadam  

Tūrisms un kultūra attīstības programmā skatīti atsevišķi un 
nesaistīti – katrs no tiem veido divus galvenos attīstības 
virzienu Skrīveru novadā. Rīcības plānā norādītas aktivitātes, 
kas attiecas gan uz kultūras, gan tūrisma nozari. 

Strenču novads 

Strenču novada 
attīstības 
programma 2013.-
2019.gadam ar 
attīstības 
perspektīvu līdz 
2020.gadam 

Strenču novada specializācijā minēts nišu tūrisms – jaunu 
konkurētspējīgu tūrisma produktu izstrāde t.sk. kultūrtūrisms 
(vēsturiskā mantojuma, vēsturiskās apbūves saglabāšanai un 
popularizēšanai). Arī ilgtermiņa mērķis 2030.gadam ietver 
kultūras mantojumu - veicināt Strenču novada ilgtspējīgu 
izaugsmi, stiprinot vietējo ekonomiku un pārvaldību, lai 
veidotu patīkamu dzīves un darba vidi un nodotu dabas un 
kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm.  Rīcības virziens 
„Tūrisma attīstība” paredz nodrošināt un atbalstīt dažādu 
kultūras, atpūtas, sporta un citu pasākumu organizēšanu 
novadā, savukārt rīcības virzienā „Sedas aktīvās zaļās atpūtas 
parka izveide” ietver  
dabas, kultūrvēsturiskā un aktīvā tūrisma infrastruktūras 
pilnveidošanu Sedas purvā.  

Valmiera 

Valmieras un 
apkārtējo novadu 
tūrisma attīstības 
stratēģija 2012.-
2018.gadam 

Valmieras drāmas teātris minēts kā galvenais kultūras 
magnēts Valmierā. Ilgtermiņa attīstības mērķī norādīts, ka 
„pieaudzis apmeklētāju uzturēšanās ilgums tūrisma galamērķī 
un to kopējais apjoms; [..] saglabājusies galamērķa dabas, 
kultūras un ainavisko vērtību kvalitāte – īpaši izcelts Gaujas 
akcents”. Stratēģiskajos attīstības mērķos paredzēts saglabāt 
Valmieras un apkārtnes dabas daudzveidību, kultūras 
mantojuma un ainaviskās vērtības, vienlaicīgi veicinot reģiona 
sociālekonomisko attīstību.  

Valmieras pilsētas 
sociāli 
ekonomiskās 
attīstības 
programma 2008.-

Sociāli ekonomiskās attīstības programmā nav atsevišķu 
sadaļu, kas attiektos uz tūrismu, kultūras tūrismu, 
kultūrvēsturiskiem objektiem vai kultūru. Valmieras pilsētas 
SVID analīzē norādīts, ka ir iespēja kā tūrisma centram 
piedāvāt konferenču tūrisma pakalpojumus – nav norādes par 
kultūras tūrisma attīstību vai nozīmi pilsētas kopējā attīstībā. 
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2014.gads Attīstīta kultūras iestāžu infrastruktūra, spēcīga 
kultūrizglītības sistēma un profesionāli kultūras iestāžu 
vadītāji norādīti kā Valmieras pilsētas stiprā puse. Pastāv 
draudi attiecībā uz kultūrvēsturisko vērtību bojāeju līdzekļu 
trūkuma un neapzinīgas darbības rezultātā. Valmiera 
reģionālajā skatījumā tiek uztverta arī kā kultūras un sporta 
centrs. 

Stratēģiskajos virzienos kultūra, kultūrvēsturiskais 
mantojums, sports un tūrisms tiek skatīti vienoti – norādīts, 
ka, lai veicinātu tūristu un citu ārējo patērētāju piesaisti 
pilsētai, lai sekmētu pilsētas piedāvāto pakalpojumu 
izmantošanu, arī turpmāk tiks strādāts pie kultūrvēsturiskā 
mantojuma pieejamības uzlabošanas atjaunotajā 
novadpētniecības muzeja ēku kompleksā, kvalitatīvas un 
profesionālas kultūras un sporta pakalpojumu attīstības. 
Rīcības plānā aktivitāšu blokā, kas attiecas uz sociālo 
labklājību, veicinot iedzīvotāju sociālo aktivitāti un 
kultūrizglītību, kā viens no mērķiem izvirzīts kvalitatīva 
kultūras mantojuma, pakalpojumu, darbinieku tālākizglītības 
un kultūras infrastruktūras pieejamības nodrošināšana.  
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3. pielikums.  
Kultūras tūrisma telpiskā analīze Vidzemē – KARTES. 

 
3.1.pielikums. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Vidzemē. 
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3.2.pielikums. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu daudzveidība Vidzemē. 
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3.3.pielikums. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu iesaiste tūrismā un pieprasījuma dinamika. 
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3.4.pielikums. Kultūras mantojums muzejos un kolekcijās. 
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3.5.pielikums. Kultūras mantojuma – valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu potenciāls tūrisma 
kontekstā. 
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4.pielikums. Ārēja finansējuma piesaistes iespējas Vidzemes reģiona kultūras tūrisma attīstībai periodā 2014.– 2020. 

Apakšprogram-

mas 

nosaukums 

Mērķi Atbalstāmās aktivitātes Finansē-

jums 

Būtiski 

termiņi 

Projektu 

pieteicēji 

Komentāri Saites 

Europe 2020 (Horizon) 
Programmas virsmērķis:nodrošināt ES globālo pozīciju pētniecības, inovācijas un tehnoloģijas jomās, sekmēt Eiropas izaugsmi un veicināt nodarbinātību. 
Kopējais budžets: 80 miljardi EUR 
http://www.een.lv/Horizonts-2020; http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm 

1. Zinātniskā 
izcilība 
(Excellent 
Science) 
 

Sniegt atbalstu 
dažāda veida 
fundamentālo 
pētījumu veikšanai 
gan jaunajiem 
zinātniekiem, gan 
pieredzējušākajiem, 
izcilākajiem 
pētniekiem. 

- ilgtermiņa atbalsts talantīgākajiem 
pētniekiem un viņu komandām, 
augstas kvalitātes un apjomīgus 
pētījumu veikšanai 

- pētījumi un inovācijas jaunās un 
daudzsološās tehnoloģiju jomās, 
kopīgie pētījumi; 

- iespējas mācībām un profesionālajai 
izaugsmei; 

- ES pētniekiem pasaules līmeņa 
pētniecības infrastruktūras 
nodrošināšana. 

Izstrādes 
stadijā, 
vienam 
projektam 
iespējams 
līdz pat 2,5 
miljoniem 
EUR. 

Izstrādes 
stadijā, 
Ikgadējs 
projektu 
konkurss. 

Individuāli 
pētnieki, 
pētnieciskas 
institūcijas vai 
sadarbības 
projektos 
(vismaz 3 
organizācijas). 

Pieteikumus var 
iesniegt jebkurā 
pētniecības 
jomā, tostarp 
sociālajās un 
humanitārajās 
zinātnēs. 
Tieša 
pieteikšana, 
elektroniskas on-
line pieteikuma 
formas. 

http://ec.eur
opa.eu/progr
ammes/horiz
on2020/en/h
2020-
section/europ
ean-
research-
council; 
http://ec.eur
opa.eu/progr
ammes/horiz
on2020/en/h
2020-
section/futur
e-and-
emerging-
technologies 

2. Sabiedrības 
problēmu 
risināšana 
(Societel 
Challange) 

Apvienot resursus un 
zināšanas visās 
jomās, tehnoloģijās 
un disciplīnās, 
tostarp sociālajās un 
humanitārajās 

a) Mobilitāte izaugsmei;  
Zaļie transporta līdzekļi;  
Mazā uzņēmējdarbība un invoācijas 
ātro transporta līniju attīstībā; 
b) Pielāgošanās klimata pārmaiņām; 
Vides aizsardzība, ilgtspējīgi 

Sk. saitēs 
norādītajās 
program-
mās. Daļēji 
izstrādes 

Izstrādes 
stadijā, 
Ikgadējs 
projektu 
konkurss. 

Visas fiziskas 
vai juridiskas 
personas 
(piemēram, 
jebkurš 
uzņēmums, 

Apakšprogrammu 
ietvaros ir arī 
citas atbalstāmās 
aktivitātēs, kas 
pastarpināti var 
būt saistītas ar 

http://ec.eur
opa.eu/progr
ammes/horiz
on2020/en/h
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a)Vieds „zaļš”, 
videi nekaitīgs 
un integrēts 
transports; 
b) Klimata un 
vides politika, 
resursu 
efektivitāte un 
izejvielas. 

zinātnēs. 

a) Palielināt 
Eiropas transporta 
nozares 
konkurētspēju un 
nodrošināt Eiropas 
transporta sistēmu, 
kas ir resursu ziņā 
efektīva, klimata 
unvidei draudzīgu, 
drošu un bezšuvju 
par labu visiem 
iedzīvotājiem, 
ekonomikai un 
sabiedrībai. 
b) Paaugstināt 
Eiropas 
konkurētspēju, 
izejvielu drošību un 
uzlabot labklājību, kā 
arī nodrošināt vides 
integritāti, noturību 
un ilgtspēju, ar mērķi 
noturēt vidējo globālo 
sasilšanu zem 2 ° C, 
ļaujot ekosistēmām 
un sabiedrībai 
pielāgoties klimata 
un citām vides 
pārmaiņām. 

apsaimniekojot dabas resursus, 
ūdeņus, saglabājot bioloģisko 
daudzveidību un ekosistēmas; 
Nodrošināt ilgtspējīgu apgādi ar 
enerģiju nesaistītām un ne-
lauksaimniecības izejvielām;  
Pāreja uz zaļo ekonomiku un 
sabiedrību, izmantojot eko-inovācijas;  
Visaptverošas un ilgstošas pasaules 
vides novērošanas un informācijas 
sistēmas;  
Kultūras mantojums. 

stadijā. liels vai mazs, 
pētniecības 
organizācijas, 
universitātes, 
NVO, u.c.), 
neatkarīgi no 
to reģistrācijas 
vietas vai 
dzīvesvietas.  

kultūras tūrisma 
attīstību (kā 
apmācība, 
atbalsts 
uzņēmējdarbībai 
u.c.) 
Tieša 
pieteikšana, 
elektroniskas on-
line pieteikuma 
formas. 

2020-
section/smart
-green-and-
integrated-
transport 
 
http://ec.eur
opa.eu/resea
rch/participa
nts/data/ref/
h2020/wp/20
14_2015/mai
n/h2020-
wp1415-
climate_en.p
df 
 
 

Pārrobežu sadarbības programmas fondi 
Nacionālā līmeņa pārraudzības iestāde: Latvijas Republikas Vides un reģionālās attīstības ministrija 
Viens no atbalsta veidiem konkrētos Eiropas Savienības reģionos ir pārrobežu sadarbības programmas, kurās uz atbalstu var pretendēt projekti, kuros sadarbojas valsts, 
reģionālās, pašvaldību iestādes un tām pielīdzināmas organizācijas, sabiedriskās organizācijas un atsevišķās programmās uz atbalstu var pretendēt arī privātie uzņēmumi. 
Šajās programmās atbalsts tiek piešķirts projektiem, kuros ir skaidri redzama nepieciešamība pēc pārrobežu sadarbības. 
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/?doc=16884 
http://www.esfondi.lv 
http://likumi.lv/doc.php?id=268864 
http://www.een.lv/pakalpojumi/es-atbalsta-programmas/parrobezu-sadarbibas-programmas 

Igaunijas—Latvijas pārrobežu sadarbības programma 
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Igaunijas—
Latvijas 
pārrobežu 
sadarbības 
programma 
(EST-LAT) 

Tematiskie mērķi 
pārnesti Programmas 
prioritārajos virzienos:  
1. Aktīva un atraktīva 
uzņēmējdarbības vide; 
2. Tīra un augstvērtīga 
dzīves vide; 
3. Labāks ostu tīkls; 
4. Integrēts darba tirgus 

• MVU konkurētspējas 
palielināšana. Uzņēmējdarbības 
sekmēšana, īpaši vecinot jaunu ideju 
ekonomisko izmantošanu un atbalstot 
jaunu firmu veidošanu, tai skaitā 
biznesa inkubatoros. Atbalsts MVU 
izaugsmei reģionālajos, nacionālajos 
un starptautiskajos tirgos un to 
iesaistīšana inovāciju procesos. 
• Vides saglabāšana un 
aizsardzība un resursu efektīvas 
izmantošanas veicināšana. Dabas un 
kultūras mantojuma saglabāšana, 
aizsardzība, veicināšana un 
attīstīšana. Inovatīvu tehnoloģiju 
atbalsts ar mērķi uzlabot vides 
aizsardzību resursu efektivitāti 
atkritumu pārstrādē, ūdens sektorā 
un attiecībā uz augsni vai gaisa 
piesārņojuma mazināšanu. 
• Ilgtspējīga transporta 
veicināšana un sastrēgumu 
novēršana galvenajās tīkla 
infrastruktūrās. Videi draudzīga 
(ieskaitot zema trokšņa) un zema 
oglekļa izmešu līmeņa transporta 
sistēmu izveide un uzlabojumi, 
ieskaitot iekšzemes ūdensceļus un 
jūras transportu, ostas, multimodālos 
savienojumus un lidostu 
infrastruktūru ar mērķi veicināt 
ilgtspējīgu reģionālo un vietējo 
mobilitāti. 
• Stabilu un kvalitatīvu darba 
vietu izveidošanas veicināšana un 
darbaspēka mobilitātes atbalstīšana. 
Pārrobežu darba tirgus integrācija, 
iekļaujot pārrobežu mobilitāti, 
vienotās vietējās nodarbinātības 
iniciatīvas, informācijas un 
konsultāciju pakalpojumus un 
kopīgās mācības.  

Kopējais 
programmas 
finansējums: 
38 020 684 
EUR. 
Līdzfinansēju
ma likme 
Latvijas 
projektu 
partneriem - 
85% no 
attiecināma-
jiem izdevu-
miem. 

Prognoze 
projektu 
pieteikumu 
konkursiem 

Vietējās un 
reģionālās 
iestādes; 
Valsts 
iestādes; 
Nevalstiskās 
organizācijas; 
Privātie 
uzņēmumi. 

Publisko tiesību 
pārvaldītas 
iestādes. 

 

Teritoriāli ietver: 
Igaunija: Lõuna-
Eesti 
(Dienvidigaunija, 
Lääne-Eesti 
(Rietumigaunija; 
Latvija:  
Kurzeme, 
Pierīga, Rīga, 
Vidzeme. 

http://www.e
stlat.eu/ 
http://www.v
aram.gov.lv/l
at/fondi/ets_
1420/igaunija
s_latvijas_pa
rrobezu_sada
rbibas_progra
mma/?doc=1
8275 
 

Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014.-2020.gadam 
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Centrālā 
Baltijas jūras 
reģiona 
apakšprogra
mma 

Programmas 
mērķis ir veicināt 
ilgtspējīgu reģiona 
izaugsmi, panākot 
līdzsvaru starp 
ekonomikas un vides 
interesēm. Programmā 
ir noteikti četri 
prioritārie virzieni: 

• „konkurētspējīga 
ekonomika”; 

• „ilgtspējīga kopīgu 
resursu 
izmantošana”; 

• „labi savienots 
reģions”; 

• „kvalificēts un 
sociāli iekļaujošs 
reģions”. 

 

• „MVU konkurētspējas 
palielināšana”, kas sekmēs Centrālā 
Baltijas jūras reģiona kā uz zināšanām 
balstīta inovatīva reģiona ekonomikas 
attīstību, atbalstot jaunu uzņēmumu 
veidošanu un veicinot reģiona mazo un 
vidējo uzņēmumu (MVU) ieiešanu 
starptautiskajos tirgos. Papildus, 
Programma koncentrējas uz jaunatnes 
uzņēmējdarbības aktivitāšu 
palielināšanu sākot no agriem skolas 
gadiem, kā arī veidojot saikni starp 
dažādām uzņēmēju paaudzēm. 
• „Vides saglabāšana un 
aizsardzība un resursu efektīvas 
izmantošanas veicināšana” mērķa 
uzdevums ir ar kopīgi attīstītu un 
ieviestu jaunu inovatīvu metožu un 
tehnoloģiju palīdzību aizsargāt Baltijas 
jūru un samazināt piesārņojumu, kas 
rodas no atkritumu, bīstamo vielu un 
toksīnu ieplūdes. Programmas 
mērķis ir arī ar jūras teritoriālo 
plānošanu un integrētu piekrastes 
zonas pārvaldību, aizsargāt reģiona 
unikālo kopējo dabas un kultūras 
mantojumu, veicināt ilgtspējīgu jūras 
ekosistēmu izmantošanu, kā arī 
uzlabot pilsētu plānošanu un  
pārvaldību. 
• „Ilgtspējīga transporta 
veicināšana un sastrēgumu novēršana 
galvenajās tīklu infrastruktūrās” ar 
mērķi uzlabot pieejamību reģionā. Tam 
ir tieša ietekme uz visa reģiona 
ekonomisko aktivitāti. Tas ietver mērķi 
atbalstīt integrēto „zaļo”, multimodālo 
transporta sistēmu plānošanu, kā arī 
izveidot un attīstīt labāku pilsētu vidi, 
lai uzlabotu reģionu pilsētu ilgtspējīgu 
attīstību. Lai uzlabotu reģiona  
reģionālo un lokālo mobilitāti, kā arī, 
lai palielinātu reģiona pievilcību 

Kopējais 
programmas 
finansējums: 
122 520 
000EUR. 
Līdzfinansēju
ma likme 
Latvijas 
projektu 
partneriem - 
85% no 
attiecināma-
jiem izdevu-
miem. 

Prognoze 
projektu 
pieteikumu 
konkur-
siem: 
2015. gada 
pavasaris 

Nacionālā, 
reģionālā un 
vietējā līmeņa 
iestādes, to 
izveidotās 
institūcijas; 
Plānošanas 
reģioni un to 
izveidotās 
iestādes; 
Nevalstiskās 
organizācijas; 
Sabiedriskām 
līdzvērtīgas 
organizācijas. 

 

Programmas 
attiecināmie 
reģioni atrodas 
Igaunijā, Somijā, 
tai skaitā Ālandu 
salās, Latvijā un 
Zviedrijā. 
Kopumā 
(saskaņā  ar ES 
NUTS III 
klasifikāciju) 
Programmas 
teritorijā  ir 18 
„pamata” un 9 
„papildus” 
reģioni. 
Attiecināmā 
teritorija no 
Latvijas 
puses aptver 
Kurzemi, Rīgu, 
Pierīgu („pamat” 
reģioni), 
Vidzemi un 
Zemgali 
(„papildus” 
reģioni). Latvijas 
piedalās Centrālā 
Baltijas jūras 
reģiona 
apakšprogramm. 
Šī apakš-
programma 
atbalsta 
projektus ar 
partneriem no 
vismaz divām 
dalībvalstīm (tai 
skaitā Ālandu 
salām), tādējādi 
sniedzot 
pievienoto 
vērtību visam 
Centrālajam 

http://www.v
aram.gov.lv/l
at/fondi/ets_
1420/central
a_baltijas_jur
as_regiona_p
arrobezu_sad
arbibas_progr
amma/?doc=
18276 
 
http://www.c
entralbaltic.e
u/ 
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apmeklējumu ziņā, Programma 
atbalstīs Baltijas jūras mazo ostu 
ilgtspējīgu attīstību. 
• Investīcijas izglītībā un 
apmācībā, tostarp profesionālajā 
apmācībā, lai nodrošinātu prasmju 
apgūšanu un mūžizglītību, attīstot 
izglītības un apmācības infrastruktūru” 
ir paredzēts bagātīgāka reģiona 
veidošanai, stiprinot vietējās kopienas 
un uzlabojot cilvēkresursu prasmes, 
zināšanas un iedzīvotāju labklājību. 

Baltijas jūras 
reģionam. 
 

INTERREG EUROPE 

 Uzlabot reģionālās 
attīstības politiku un 
programmu ieviešanu, 
galvenokārt darbības 
programmās 
„Investīcijas izaugsmē 
un nodarbinātībā” un, ja 
nepieciešams, ETS 
mērķa programmās, 
sekmējot pieredzes 
apmaiņu un politikas 
apguvi reģionālas 
nozīmes dalībnieku vidū. 

Pētniecība, tehnoloģiskā attīstība un 
inovācijas 
Prioritāte sekmēs reģionālās attīstības 
politikas un programmu īstenošanas 
uzlabošanu, jo īpaši mērķa 
„Investīcijas izaugsmē un 
nodarbinātībā” programmu  un, ja 
nepieciešams, ETS mērķa programmu, 
reģionālo infrastruktūru pētniecības, 
inovāciju un kapacitātes attīstības 
jomā, lai attīstītu pētniecības un 
inovāciju izcilību. 
Mazo un vidējo uzņēmumu 
konkurētspēja 
Prioritāte sekmēs reģionālo politiku un 
programmu īstenošanas uzlabošanu, 
mērķa „Investīcijas izaugsmē un 
nodarbinātībā” programmu un, ja 
nepieciešams, ETS mērķa programmu, 
kas atbalsta mazo un vidējo 
uzņēmumu izveidi, attīstīšanu un 
izaugsmi. 
Ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni 
Prioritāte sekmēs reģionālo politiku un 
programmu īstenošanas uzlabošanu, 
mērķa „Investīcijas izaugsmē un 
nodarbinātībā” programmu un, ja 
nepieciešams, ETS mērķa programmu, 
kas atbalsta pāreju uz ekonomiku ar 

Kopējais 
programmas 
finansējums: 
359 326 000 
EUR. 
Līdzfinansēju
ma likme 
Latvijas 
projektu 
partneriem - 
85% no 
attiecināma-
jiem izdevu-
miem. 

Prognoze 
projektu 
pieteiku-
mu 
konkur-
siem: 
2015. 
gada 
pavasaris 

Valsts, 
reģionālās un 
vietējās 
pašvaldības un 
iestādes (tai 
skaitā 
universitātes 
un zinātniskās 
institūcijas); 
Nevalstiskās 
organizācijas. 

Šī programma 
ietver visu 
Eiropas 
Savienības (ES), 
Norvēģijas un 
Šveices 
teritoriju. 

http://www.v
aram.gov.lv/l
at/fondi/ets_
1420/interreg
_europe_prog
ramma_visai
_eiropas_savi
enibas_terito
rijai/?doc=18
278 
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zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni. 
Apkārtējā vide un efektīva resursu 
izmantošana 

Prioritāte sekmēs reģionālo politiku un 
programmu īstenošanas uzlabošanu, 
mērķa „Investīcijas izaugsmē un 
nodarbinātībā” programmu un, ja 
nepieciešams, ETS mērķa programmu, 
kas nodarbojas ar dabas mantojuma, 
bioloģiskās daudzveidības, ekosistēmu 
aizsargāšanu, to apzināšanas 
veicināšanu un attīstība, kā arī 
kultūras mantojuma atbalstīšanu. 

Igaunijas – Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programma 

 Izmantot plašā 
pierobežas reģiona 
potenciālu reģiona 
ekonomikas attīstībai, 
piesaistot investīcijas, 
nodarbinātības un dzīves 
līmeņa celšanai. 

Sociālekonomiskās attīstības 
veicināšana: 
Prioritāte veicina sociālekonomisko, 
uzņēmējdarbības un biznesa attīstību, 
transporta, loģistikas un komunikācijas 
risinājumus, kā arī tūrisma attīstību. 
Kopējie izaicinājumi: 
Prioritāte veicina kopīgu darbību vides 
un dabas resursu aizsardzībā, 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanā un sekmēšanā, kā arī 
enerģijas efektivitātes uzlabošanā. 
Sadarbības veicināšana „cilvēks-
cilvēkam”: 
Prioritāte veicina vietējo iniciatīvu 
attīstību, vietējo un reģionālo 
institūciju administratīvās kapacitātes 
celšanu, sadarbību kultūras, sporta, 
sociālās un veselības aprūpes jomās. 

Nav 
informācijas 

Nav 
informā-
cijas 

Pašvaldības un 
to izveidotās 
iestādes; 
Valsts 
iestādes: 
nozaru 
ministrijas, 
centrālās valsts 
pārvaldes 
iestādes un to 
padotībā 
esošās 
iestādes; 
Nevalstiskās 
organizācijas; 
Sabiedriskajām 
līdzvērtīgas 
organizācijas; 
Mazie vai 
vidējie 
uzņēmumi. 
 

Programmas 
attiecināmās 
teritorijas: 
Latvija: Latgale, 
Vidzeme, (Rīga 
un Pierīga kā 
papildus 
teritorijas); 
Igaunija: Kirde-
Eesti, Lõuna-
Eesti, Kesk-Eesti, 
(Põhja-Eesti kā 
papildus 
teritorija); 
Krievija: 
Leningradas 
apgabals, 
Pleskavas 
apgabals, 
Sanktpēterburga. 
 

http://www.e
stlatrus.eu/e
ng/news 
http://www.v
aram.gov.lv/l
at/fondi/ets/L
IK_psp/ 
 

URBACT III 

 
Veicināt integrētu 
ilgtspējīgu attīstību un 

 - pētniecības, tehnoloģiju attīstības un 
inovāciju veicināšana; 
- pārejas uz ekonomiku ar zemu 

Program- 
mas finan-

Pirmie 
atklātie 
projektu 

valsts, 
reģionālās un 
vietējās 

Ietver visu 28 
Eiropas 
Savienības 

http://www.va
ram.gov.lv/lat/
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uzlabot reģionālās un 
kohēzijas politikas 
efektivitāti. 

oglekļa dioksīda emisiju līmeni visās 
nozarēs atbalstīšana; 
- vides aizsardzība un resursu efektīvas 
izmantošanas veicināšana; 
- sociālās iekļaušanas un nabadzības 
apkarošanas veicināšana; 
- nodarbinātību veicināšana un 
darbaspēka mobilitātes atbalstīšana. 

sējums 
projektiem 
– 74 301 
909 EUR. 
ERAF 
līdzfinansē-
juma likme 
projektu 
partneriem 
- līdz 
77,14% 

konkursi ir 
plānoti ne 
ātrāk kā 
2015.gada 
opirmajā 
ceturksnī. 

pašvaldības un 
iestādes (tai 
skaitā 
augstskolas un 
zinātniskās 
institūcijas); 
nevalstiskās 
organizācijas. 
 

valstu, 
Norvēģijas un 
Šveices 
teritoriju. 

fondi/ets_1420
/pilsetvides_at
tistibas_progra
mma_urbact_3
/?doc=18279 
 

Radošā Eiropa 2014.- 2020. 

„Kultūra” un 
„Media” 

Aizsargāt, attīstīt un 
nostiprināt Eiropas 
kultūru un valodu 
daudzveidību un veicināt 
Eiropas kultūras 
mantojumu; nostiprināt 
Eiropas kultūras un 
radošo nozaru 
konkurētspēju, jo īpaši 
audiovizuālajā nozarē, 
lai veicinātu gudru, 
ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi; atbalstīt 
Eiropas kultūras un 
radošo nozaru kapacitāti 
darboties transnacionāli 
un starptautiski. 

- Eiropas balvas literatūrā, arhitektūrā, 
kultūras mantojumā, popmūzikā un 
kino; 
 
-Eiropas kultūras galvaspilsētas; 
 
-Radošās Eiropas biroji; 
 
-ES mēroga kultūrpolitikas 
konferences; 
 
-ES mēroga pētījumus un izvērtējumi. 

Sk. 
http://www.
km.gov.lv/l
v/radosaeir
opa/es-
programma
-radosa-
eiropa/apak
sprogramm
as-kultura-
atbalsta-
aktivitates/ 
 

Sk. 
http://www.
km.gov.lv/l
v/radosaeir
opa/es-
programma-
radosa-
eiropa/proje
ktu-
iesniegsana
s-
kalendars/ 
 

Sk. 
http://www.km.
gov.lv/lv/radosa
eiropa/es-
programma-
radosa-
eiropa/apakspro
grammas-
kultura-
atbalsta-
aktivitates/ 
 

 http://ec.euro
pa.eu/program
mes/creative-
europe/index_
en.htm 
 

Eiropas ekonomsikās zonas Finanšu Instruments 
Norvēģijas Finanšu instruments 

2009 - 2014 

Kultūras un 
dabas 
mantojuma 
saglabāšana 
un 
atjaunināša
na 

Kultūras mantojuma 
objektu restaurācija un 
saglabāšana, veicinot to 
ekonomiskās darbības 
formu attīstību un 
dažādošanu, sekmējot 
ekonomisko aktivitāti 
attiecīgajās teritorijās. 

Kultūras mantojuma, it īpaši koka un 
jūgendstila, objektu un to interjera 
elementu atjaunošanu un saglabāšanu. 

Pieejamais  
grantu 
shēmas 
finansējums 
10 600 000 
EUR. 
Valsts 
institūcijām 
projektos 

Projektu 
realizācija 
no 2013. 
gada  - 
2016. 
gadam. 

Valsts iestādes 
(ne 
komercsabiedrī
-bas), kuru 
īpašumā, 
valdījumā vai 
lietojumā ir 
arhitektūras 
piemineklis; 

Nav informācijas 
par nākamo 
periodu. 
Atbildīgā 
institūcija: 
Latvijas 
Republikas 
Kultūras 
ministrija.  

http://www.k
m.gov.lv/lv/e
ea-grants-
culture/ 
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tiek 
nodrošināts 
finansējums 
pilnā 
apmērā, 
pašvaldību 
institūcijām 
95% 
apmērā, bet 
nodibināju-
miem un 
biedrībām – 
90% 
apmērā.  

pašvaldības, 
pašvaldības 
iestādes vai 
citas 
atvasinātas 
publiskas 
personas (ne 
komercsabiedrī
-bas), kuru 
īpašumā ir 
arhitektūras 
piemineklis. 

Kultūras 
apmaiņa 

Sadarbības attīstīšana 
kultūras jomā starp 
kultūras pakalpojumu 
sniedzējiem donorvalstīs 
un Latvijā, veicinot 
kultūras un mākslas 
darbu, pakalpojumu un 
produktu starptautisku 
apriti. 

Starptautisku izstāžu, izrāžu 
(performanču), koncertu un festivālu 
organizēšanu un pieredzes apmaiņu 
starp kultūras institūcijām tādās jomās 
kā mūzika, deja, teātris, cirks, dizains, 
fotogrāfija, literatūra, kino, (dalība 
festivālos), kā arī vizuālā un 
audiovizuālā māksla, tostarp jaunie 
mediji.  

Pieejamais 
grantu 
shēmas 
finansējums 
ir 606 000 
EUR.  

Projektu 
realizācija 
no 2013. 
gada  - 
2016. 
gadam. 

Valsts kultūras 
institūcijas, 
pašvaldības vai 
pašvaldības 
iestādes (ne 
komercsabiedrī
-bas), kā arī 
biedrības vai 
nodibinājumi, 
kuru 
pamatdarbības 
joma ir kultūra. 

Nav informācijas 
par nākamo 
periodu. 
Atbildīgā 
institūcija: 
Latvijas 
Republikas 
Kultūras 
ministrija. 

http://www.k
m.gov.lv/lv/e
ea-grants-
culture/ 

Erasmus + 

 Vairot prasmes un 
cilvēku iespējas atrast 
darbu, kā arī modernizēt 
izglītību, mācības un 
jaunatnes darbu. 

• Iespējas studēt, piedalīties apmācībās, 
gūt darba  pieredzi vai strādāt kā 
brīvprātīgajam ārvalstīs; 
• Iespējas izglītotājiem, izglītības un 
jaunatnes darbiniekiem mācīt vai 
mācīties ārvalstīs; 
• Informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju izmantošana, kā arī digitālās 
izglītības attīstība; 
• Valodu apguve; 
• Prasmju, tajā skaitā neformāli apgūto, 
atzīšana;  
• Izglītības iestāžu un jaunatnes 
organizāciju stratēģisko partnerību 

Latvijai 
pieejamais 
finansējums 
visam 
periodam ir 
plānots ap 
105 000 
000 EUR. 

Ikgadēji 
projektu 
pieteikumu 
konkursi. 

Sk. 
http://ec.europ
a.eu/programm
es/eras-
musplus/index
_en.htm 

Atbildīgā 
institūcija: 
Latvijas 
Republikas 
Izglītības un 
Zinātnes 
ministrija. Valsts 
izglītības 
attīstības 
aģentūra un 
Jaunatnes 
starptautisko 
programmu 
aģentūra  

http://izm.iz
m.gov.lv/es/e
rasmus-
plus.html 
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veidošana ar līdzīgām organizācijām 
citās valstīs gan savā, gan citās nozarēs, 
lai veicinātu kvalitātes uzlabojumus un 
inovāciju; 
• Zināšanu apvienību un nozaru 
apvienību izveide prasmju uzlabošanai 
un uzņēmējdarbības veicināšanai, 
pilnveidojot mācību programmas un 
kvalifikācijas sadarbībā ar 
nodarbinātības un  
izglītības jomu pārstāvjiem; 
• Aizdevuma garantiju mehānisms 
maģistrantūras studentiem, lai finansētu 
studijas citā valstī;  
• Studijas un pētniecība par Eiropas 
integrāciju; 
• Apmaiņas programmas, sadarbība un 
kapacitātes celšana augstākajā izglītībā 
un jaunatnes jomā visā pasaulē; 
• Iniciatīvas inovāciju veicināšanai 
pedagoģijā un progresīvas politiskās 
reformas valsts mērogā, īstenojot 
plānotās iniciatīvas; 
• Sporta, īpaši tautas sporta, attīstība, 
kvalitatīva sporta nozares pārvaldība un 
iniciatīvas, kas atbalsta iecietību un 
nepieļauj dopingu, vardarbību, rasismu 
un spēļu rezultātu ietekmēšanu. 

nodrošinās  
decentralizēto 
programmas 
konkursu 
pārvaldību. 
Tā 
kā Erasmus+ ir 
integrēta 
programma, tā 
piedāvā vairāk 
sadarbības 
iespēju starp 
dažādām 
nozarēm: izglītīb
as, mācību, jaun
atnes un sporta 
nozari. Erasmus
+ ir arī 
pieejamāka nekā 
tās 
priekšgājējas, jo 
projektu 
finansēšanas 
noteikumi ir 
vienkāršāki. 
 

LIFE + 

 
Vides 
apakšprogra
m-ma 

 Vide un resursefektivitāte 
    Daba un bioloģiskā daudzveidība 
    Vides pārvaldība un informācija 

Nav 
informācijas 

Nav 
informācijas 

Publiskās 
institūcijas 
(valsts un 
pašvaldību 
iestādes), gan 
arī privātās 
struktūras 
(nevalstiskas 
organizācijas un 
komersanti). 

LIFE programma 
2014 – 2020 ir 
sadalīta divos 
periodos – 1. 
periods 2014 – 
2017 un 2. 
periods 2018 – 
2020. 
 

http://ec.euro
pa.eu/environ
ment/life/fundi
ng/life2014/ind
ex.htm 
http://www.va
ram.gov.lv/lat/
fondi/life_2014
_2020/?doc=1
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8185 

Klimata 
pasākumu 
apakšprogra
m-ma 
 

 Klimata pārmaiņu mazināšana 
Pielāgošanās klimata pārmaiņām 
 Klimata pārvaldība un informācija 

Nav 
informācijas 

Līdzfinansē-
jums līdz 
60%. 

Publiskās 
institūcijas 
(valsts un 
pašvaldību 
iestādes), gan 
arī privātās 
struktūras 
(nevalstiskas 
organizācijas un 
komersanti). 

LIFE programma 
2014 – 2020 ir 
sadalīta divos 
periodos – 1. 
periods 2014 – 
2017 un 2. 
periods 2018 – 
2020. 

http://ec.euro
pa.eu/environ
ment/life/fundi
ng/life2014/ind
ex.htm 
http://www.va
ram.gov.lv/lat/
fondi/life_2014
_2020/?doc=1
8185 

Lauku atbalsta dienesta programmas 

LEADER, u.c. Uzlabot dzīves kvalitāti 
cilvēkam laukos, domājot 
gan par ekonomiskajiem, 
sociālajiem uzlabojumiem 
un vides saglabāšanas 
iespējām 

Konkurētspējas veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā. 
 Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā; 
Teritoriju attīstības stratēģiju 
īstenošana. 
Sk. 
http://www.lad.gov.lv/lv/programmas/ 

Nav 
informācijas 

Sk. 
http://www.
lad.gov.lv/l
v/aktualitat
es-un-
kalendars/k
alendars/ 

Pašvaldības, 
komersanti, 
nodibinājumi 
un biedrības. 

 http://www.lad
.gov.lv/lv/atbal
sta-
veidi/projekti-
un-
investicijas/lea
der/leader-
pieejas-
istenosana/ 
http://www.lad
.gov.lv/lv/prog
rammas/ 

 
 

Teterevu fonds 

 Atbalstīt izcilas un 
sabiedrībai noderīgas 
labdarības iniciatīvas. 
 

Kultūra, izglītība, uzlabojumi publiskajā 
pilsētvidē, atbalsts kopienu attīstības 
organizācijām pilsētās un lauku apvidos, 
dzīvnieku aizsardzība un palīdzība 
maznodrošinātu un trūcīgu personu 
grupām. 

Individuāli 
katra 
projekta 
gadījumā. 
Sk. 
http://www.

Sk. 
http://www.
teterevfond.
org/regioni/
vidzeme 

Sk. 
http://www.tet
erevfond.org/re
gioni/vidzeme 

Privāts fonds.  
Valsts kultūras 
pieminekļu 
aizsardzības 
inspekcija, 
UNESCO Latvijas 

http://www.t
eterevfond.or
g/ 
http://www.t
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 teterevfond.
org/regioni/
vidzeme 
 

  Nacionālās 
komisija un 
biedrība „ICOMOS 
Latvija” 2011. 
gadā piešķīra 
fondam Kultūras 
mantojuma Gada 
balvas Īpašo balvu 
par mecenātismu. 

eterevfond.or
g/jaunumi/20
14 
 
 

 

 



 

 

 

6752 

 

The Interregional Cooperation Programme 
INTERREG IVC, financed by the European Union`s Regional 

Development Fund, helps Regions of Europe work 
togetherto share experience and good practice in the 

areas of innovation,the knowledge economy, the 
environment and risk prevention. 

 

EUR 302 million is available for project funding, but  
more than that, a wealth of knowledge and potential 

solutions are also on hand for 
regional policy-makers. 

 

www.interreg4c.eu 

 

 
 
 

 

 

 

EngagingCultureandHeritageforSustainableTourismDevelopment 
 

www.charts-interreg4c.eu 

 

 

 


