
Industriālais mantojuma 
atdzīvināšana tūrisma 

attīstībai 

Projektā iekļautie 
industriālā mantojuma 

objekti un plānotie 
uzlabojumi Budžets: 1 143 135 EUR 

Laiks: 01.05.2017 – 30.04.2019 

Mērķis: Atdzīvināt industriālo mantojumu tūrisma attīstībai,: 
1) veicinot izpratni par industriālā mantojuma vērtībām un nozīmi tūrisma piedāvājuma dažādošanai projekta 

reģionos; 
2) izveidojot sadarbības tīklu starp iesaistītajām pusēm tūrisma un industriālā mantojuma sfērā, kā arī veidot 

sadarbību ar Eiropas Industriālā mantojuma tīkliem; 
3) attīstot industriālā mantojuma objektus par pievilcīgām tūrisma vietām, kas atbilst ceļotāju vajadzībām; 
4) reklamējot industriālā mantojuma tūrisma vietas ārvalstu un vietējiem ceļotājiem. 

Partnerība: 30 partneri: Kurzemes, Rīgas, Vidzemes plānošanas reģioni, 
Dienvidigaunijas Tūrisma fonds, Rietumigaunijas tūrisma asociācija un 25 
objekti (6 NVO, 10 pašvaldības, 9 privātās kompānijas 

Seda, 
19.05.2017 



5 tematiskās grupas:  
5 tematiskie maršruti 

4 Bākas 

5 Dzelzceļa mantojums 

5 Dzirnavas un 
elektrostacijas 

3 Ūdenstorņi 

9 Ražotnes 



26 Industriālā mantojuma objekti Latviā un Igaunijā 



Sadalījums pa reģioniem 
o Rietumigaunija: 
 3 bākas 
 2 Dzelzceļa mantojums 
 2 Ražošanas objekti 
o Dienvidigaunijas 
 3 dzirnavas 
 2 Ražošanas vietas 
o Vidzeme: 
 1 Dzelzceļa mantojums 
 1 Ūdenstornis 
 2 Ražošanas objekti 
o Rīgas reģions: 
 2 Dzirnavas 
 1 Ūdenstornis 
 2 Ražošanas objekti 
o Kurzeme: 
 1 Bāka 
 2 Ražošanas objekti 
 1 Dzelzceļa manotojums 
 1 Ūdenstornis 
 



5 Dzirnavas un elektrostacijas 

o Lahmuse ūdensdzirnavas 
o Leevaku 

hidroelektrostacija 
o Hellenurme 

ūdensdzirnavas  
o Jaunpils ūdensdzirnavas 
o Rideļu ūdensdzirnavas 



Lahmuses 
Ūdensdzirnavas 

 

Budžets- 29 500.00 

-interjera renovācija un 
ārpuses sakošana 

-interaktīva ekspozīcija 

-mājas lapas izveide 

Seck Dresden  
Miltu mašīna! 



Leevaku 
hidroelektrostacija 

 
• Budžets- 30 000.00 
 
• 2 telpu renovācija otrajā stāvā 
• Interaktīvi stendi, izstādes – elektrostacijas vēstures 

iepazīšanai  
• Novērošanas kameru sistēmas izveide, un video 

projicēšana, lai  nodrošinātu iepazīstināšanu ar 
stacijas darbu  

• E-gida izveide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ar vērienīgu vēsturi! 



HELLENURMES 
DZIRNAVAS 

Budžets- 30 000.00 

-Tilta rekonstrukcija 

-Pagalma rekonstrukcija 

-Drošas pieejas 
nodrošināšana turbīnu 
telpas apskatei 

Vecas un joprojām darbojošās dzirnavas!  
 



 

Jaunpils pašvaldība 

30 000 EUR 

 

• Aprīkojums darbnīcu izveidei 
(graudu malšana, pankūku 
cepšana, ēdienu gatavošana, 
izmantojot vēsturiskas receptes)  

 

JAUNPILS 
DZIRNAVAS 



SIA Rideļu dzirnavas 

22 800 EUR 
 
• Interaktīva programma pankūku 
cepšanai autentiskā vidē 

• Video izveide  

• Iepazīstināšana ar dzirnavu aprīkojumu – 
norādes zīmes, informatīvi stendi, 
apgaismojums utldz.  

RIDEĻU 
DZIRNAVAS 

Aprīkojums komplektēts no 
8 dzirnavām!  



3 Ūdenstorņi 

o Aizputes Ūdenstornis 
o Bīriņu  Ūdenstornis 
o Zilaiskalna Ūdenstornis 
 



AIZPUTES 

ŪDENSTORNIS 

 Aizputes novada dome 

 40 000 Є 

 
• Torņa renovācija (daļējs līdzfinansējums) 

• Interjera koncepta izveide  

• Audio risinājumi atmosfēras radīšanai torņi,  

• Ekspozīcijas izveide 

• Teleskops torņa augšstāvā  

 

 



BĪRIŅU PILS 

SIA Saule Bīriņu pils 

25 000 EUR 

 
• Rekonstruēt vēja rotoru un turbīnu 

• Ieejas izveide apmeklētāju uzņemšanai 

• Ūdenstorņa modelis darbības principu 
demonstrēšanai 

 

ŪDENSTORNIS 
Vienīgais ūdenstornis Baltijā ar 
vēja spārniem 



ZILAISKALNS  

 
Kocēnu pašvaldība 
30 000 EUR  
 

Ūdenstorņa pielāgošana apmeklētājiem: 
Ekspozīcija torņa 3 stāvos: 
• Kūdras purvi 
• Padomju laiku ciemats Zilaiskalns 
• Ūdensapgādes sistēma 

ŪDENSTORNIS 



4 Bākas 

o Ovīšu bāka 
o Tahkuna bāka 
o Ristna bāka 
o Kübassaare bāka 



OVĪŠU 

BĀKA 

  

Ventspils brīvostas pārvalde 

 30 000 Є 
• Izstādes ekspozīcijas koncepts 

• Apmeklētāju telpu uzlabošana 

•3 interaktīvas «hands-on»  ekspozīcijas un   

• Bākas aprīkojuma kolekcijas renovācija 

Photos: Raimonds Rāts 

 Vecākā bāka Latvijā! 



Hiiumaa,  
Igaunija 

NVO Eesti Tuletorni Selts 
Budžets: 37412 EUR 
 Bākas žoga renovācija un 

pārveide apmeklētāju 
uzņemšanai;  

 Informācijas stendu izveide par 
vēsturi un funkciju 

 Tematiskas takas izveide bāku 
apkārtnē 

 

Tahkuna un 
Ristna bākas 

Ristna  

Tahkuna  



Kübassaares bākas 
tehniskā ēka   

Pöides pašvaldība 

22 500 EUR 

 

 

 

 

Photo: Roland Müür 



Kübassaares bākas 
tehniskā ēka  

Šobrīd ēka nav atvērta 
apmeklētājiem, bet visa tehnika ir 
uzturēta un kopta 

- Izglītojošas programmas izveide, 
zinātnisko nometņu izveide 
skolēniem par elektrību un 
radiokomunikāciju ; «hands on» 
aktivitātes ģimenēm   



5 Dzelzceļa mantojuma objekti 

o Airītes Dzelzceļa stacija 
o Baložu kūdras purva bānītis 
o Gulbenes Depo 
o Risti Ūdenstornis 
o Haapsalu Dzelzceļa muzejs 



AIRĪTES 

DZELZCEĻA STACIJA 

 Biedrība “Airītes stacija” 

 12 000 Є 

 
• Interaktīvas ekspozīcijas izveide 

• Vairāku ekspozīcijas priekšmetu renovācija 

• Telpu uzlabošana 

(krāsošana, elektroninstalācija, jumta labošana) 



BALOŽU KŪDRAS 
PURVA 

Ķevaka municipality 
30 000 EUR 
 
 Izstādes izveide, vienotu uniformu izveide 

gidiem,  
 Foto un video materiāļs; 
 Atvērta tipa dzelzceļa platformas izbūve 

tūristiem 
  Tūres izveide uz kūdras ieguves vietām  
purvā 
 

 

 
DZELCEĻŠ ! 



GULBENES  

 

 

Sia “Gulbenes – Aluksnes bānītis” 
30 000 EUR  

 

Rekonstruētas telpas izstādes iekārtošanai un 
apmeklētāju uzņemšanai DEPO ēkā  

Video 

Vēsturiskas drezīnas rekonstrukcija 

DEPO  



Risti 

 

Lääne-Nigula pašvaldība 

12 500 € 

Ūdenstornis 

• Torņa renovācija 

• Interaktīvi informācijas stendi 

• Modeļa izveide, lai demonstrētu torņa 
darbības principus 

• «Selfie» vieta 



Haapsalu 
dzelzceļa stacija 

 

42 500 € 

Vagona rekonstrukcija, 
ekspozīciju izveide 

Dzelzceļa un 
komunikācijas muzejs 



9 Veco ražotņu vietas 

o Lümanda kaļķamens parks 
o Tootsi kūdras brikešu fabrika 
o Alatskivi kalte 
o Räpina Papīra fabrika 
o Limbažu Tīne  - vilnas un 

tekstīla fabrika 
o Ķoņu ūdensdzirnavas 
o Līgatnes papīra fabrikas 

strādnieku dzīvoklis 
o Kuldīga Industrialā 

manotojuma tornis  
o Pāces vilnas fabrika 

 



Limex Ltd. 

15 000 EUR 

 

 

LÜMANDA 
KAĻĶAKMENS PARKS 

 

 

 

Vēsturisma kaļķu cepļa 
rekonstrukcija 
 

Video 

Mājas lapas uzlabošana - 
www.limex.ee, Buklets 

 



Tootsi Kūdras 
brikešu fabrika 

NVO Eesti Turbamuuseum 
(MTÜ Eesti Turbamuuseum) 

http://eestiturbamuuseum.ee/ 

18 000 EUR 

Ekskursijas «kūdras ceļš"/ izveide  
Aprīkojums – drošības pasākumi, informācijas 
zīmes un stendi, audiovizuālie risinājumi 
ekspozīcijā;  
Telpu uzlabošana – gaismas, apkures sistēma, 
interjers, utldz.  

http://eestiturbamuuseum.ee/
http://eestiturbamuuseum.ee/
http://eestiturbamuuseum.ee/
http://eestiturbamuuseum.ee/


- 29 970.00 
 

- Kaltes telpas renovācija un 
ekspozīcijas izveide 

- „hands-on“ aktivitātes 

Alatskivi 
 kalte 



Räpina Paper 
Factory 

 

• Budget- 30 000.00 
• Guest staircase and entrance will be 

repaired 

• Facade reconstruction 

• Interactive information stand will be 
placed outside 

Worlds oldest working paper mill and  
paper machine is a sight to see! 



LIMBAŽU TĪNE 

SIA Limbažu tīne 

24 975EUR 
 

• Vēsturisko iekārtu remonti, 
renovācija 

• Drošības pasākumi ekskursiju 
nodrošināšanai ražotnē; 

• Ekspozīcijas izveide 

VILNAS PĀRSTRĀDES 
FABRIKA 

Iekārtas un 1920-tajiem gadiem; 80 % 
tautastērpu audumu top šeit!   



ĶOŅU  

"Ķoņu dzirnavas" SIA 

30 000 EUR  

 

Interaktīvu spēļu un programmu izveide 

Ekspozīcijas zāle izveide 

Aušanas darbnīca 

Aprīkojuma remonts 

 

   DZIRNAVAS 



LĪGATNES  

 

Līgatnes pašvaldība  

30 000 EUR  

 

Strādnieku dzīvokļa 
rekonstrukcija un iekārtošana 

Ekspozīcijas izveide  

 

 

Papīrfabrikas 
strādnieku dzīvoklis 

 



KULDĪGA 
Industriālā mantojuma tornis 

 Kuldīgas novada pašvaldība 

 40 000 Є 

Telegrāfa komunikācijas telpas un bij. 
Adatu fabrika 
• Koncepta izstāde ekspozīcijai, IT risinājumi 
atraktivitātes nodrošināšanai  

 

• Rekonstrukcijas darbi 



PĀCES 
VILNAS FABRIKA 

SIA “Vilnas fabrika” 

 12 000 Є 

 
• Ražotnes pielāgošana apmeklētāju tūrēm 

• Darbnīcas izveidei – aprīkojums, 
programma, video 



MĀRKETINGA AKTIVITĀTES 



KONTAKTI 

AIGA PETKĒVICA: aiga.petkevica@kurzemesregions.lv; T. 29483674 

mailto:aiga.petkevica@kurzemesregions.lv

