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Industriālais mantojums 

Zviedrija – Gētoborga un  Boras 

20 Maijs, 2017 Industriālais mantojums, seminārs Sedā 

Vidzemes Tūrisma asociācija 

Projketu sabiedrisko attiecību speciāliste 

Alise Plaude 



Fakti par Vastra Gotalanda reģionu 

• Reģionam jūras robeža, meži un ezeri 

• 49 pašvaldības, 1,6 m iedzīvotāji  - 1/6 daļa no 

Zviedrijas iedzīvotājiem – 130 nacionalitātes 

• Vairāk kā puse dzīvo Gēteborgas reģionā 

• Gēteborga – ļoti svarīgs transporta mezgls – 

Skandināvijas lielākā osta, otra lielākā lidosta 

Zviedrijā 

• 2. lielākais tūrisma galamērķis Zviedrijā 

 



 

 

 
 

Gulbenes novada pašvaldības pieredze 

Gēteborgā, Bora pilsētā, Zviedrijā 

13.03.2017. – 16.03.2017. 
 

 

 

 

 

 

 



Atgūts vēsturiski nozīmīgas ostas statuss Eiropas kontekstā, daudz tūrisma 

un atpūtas objektu, kas iegūst jaunu izmantošanas veidu. 
 

 

 

 

 

  

Apskatītie objekti 

1. Gēteborgas osta un tajā izvietoto industriālo ēku un māju mūsdienīga 

izmantošana 



 

  

Apskatītie objekti 

2. Kokzāģētava, kas 90 gadu sākumā pēc Baltijas valstu kokmateriālu tirgus 

aktivitātēm, attīstoties lielajām kokzāģētavām Zviedrijā, bija spiesta pārtraukt 

savu darbību. Zāģētavas īpašnieks, kas strādā jau trešajā paaudzē, veiksmīgi 

šīs ēkas un vidi upītes krastā izmanto lauku tūrisma attīstībai un viesu nama 

vajadzībām. 

3. Stikla pudeļu 

ražotne, kur ražošanas 

krīzes apstākļos liela 

nozīme ir bijusi 

brīvprātīgo darbam un 

viņu atbalstam. 

Ražošanai paralēli tiek 

attīstīts tūrisms, kas 

līdzīgi kā Latvijā 

uzņēmuma “Skrīveru 

saldumi” ražotnēs 

organizē ekskursijas. 



 

  

Apskatītie objekti 

4. Bijušais tekstilrūpniecības uzņēmums (Boras pilsētā), kura telpas  pārveidotas un 

tiek izmantotas multifunkcionāli. Daļā no šī kompleksa ir izveidota mācību iestāde 

tekstildizaineriem, kur apmāca apmēram 500 audzēkņus. Daļa telpu ir izmantojamas 

semināriem, izstādēm un dažādiem pasākumiem, daļu telpu izmanto jaunieši līdzīgi kā 

pie mums Latvijā dienas centros. Ēku kompleksā tiek nodrošināti ēdināšanas 

pakalpojumi, kur vietām telpas ļauj sajust uz izbaudīt gan senatnīgumu, gan jauno 

mūsdienīgo dzīves dizainu. Šis bija labs piemērs, kur varētu smelties idejas dažādu 

rūpniecisko objektu pārveidei Latvijā, piemēram, vecie maizes kombināti, alus 

darītavas utt. 



Galvenie secinājumi 

 Gulbenes novadā industriālā mantojuma saglabāšana un tūrisma objektu 

attīstīšana ir ļoti aktuāla (Gulbene-Alūksne šaursliežu dzelzceļš)  

 Industriālo objektu izmantošanas iespējas tūrismam - senais militārā 

mantojuma objektu izmantošana Gulbenes novadā (Latvijas laika armijas 

virsnieku nometnes teritorija Litenē) 

 “Seno” profesiju transformācija atraktīvam tūrismam 

 iespēja pārrunāt un apspriest dažādas problēmas kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšanā un tūrisma attīstībā gan kopumā Eiropā, gan 

katrā no konkrētajām semināra dalībvalstīm 

 

  



Apes novada pašvaldības pieredze 



Atziņas 
• Industriālā mantojuma uzturēšanai piesaistīti brīvprātīgie, 

sabiedriskās organizācijas un privātais finansējums. 

• Katrai mērķa grupai ir sava pieeja, tiek izdoti katalogi drukātā veidā, 

veidotas un attīstītas mājaslapas. 

• Piedāvā komplekso tūrisma paketi, tā izveide notiek sadarbībā ar 

vietējiem uzņēmējiem.  



Kvarnen izmanto senču tradīcijas un vēsturisko 

vietu, piedāvājot daudz dažādus pakalpojumus 

teritoriāli nelielā vietā 

Vairāki “tūrisma komplekti” dažādām gaumēm, 

iespējām, interesēm, laika posmiem un mērķa 

auditorijām 



Limmared centra apkalpošana ir balstīta uz vietējo 

iedzīvotāju brīvprātīgo darbu, dežūrām, kultūras apmaiņu, 

kultūras centrs ne tikai piesaista tūristus, bet arī ir 

integrēšanas instruments 
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Secinājumi: 

 

• Piesaistīt vietējos uzņēmējus un 

iesaistīties “tūrisma komplektu” 

attīstībā 

• Piesaistīt profesionāļus dažādos 

līmeņos 

• Pilnveidot esošās tradīcijas, ieviest 

jaunus tūrisma produktus un veidot 

tradīcijas sadarbībā ar citām valsts 

un nevalstiskām organizācijām, 

uzņēmējiem  

• Šķēršļi: sabiedrības grupu pasivitāte, 

zināšanu un sadarbības iespēju 

trūkums, nevēlēšanos sadarboties 



Piemērs:  

Kā saglabāt un turpmāk izmantot ēkas, kas saglabājušās 

no Sikšņu papes fabrikas Vidagā, Lūšakrogu, Apes 

dzelceļa stacijas ēku, konservu cehu „Līzespasts” 
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Pozītīvais piemērs Apes novadā –  

Grūbes HES, kur izveidota zivju audzētava „Krāces” un 

atpūtas vieta „Melderi”. 

 

14 



KRISTĪNE LĀCE 

Strenču novada domes Plānošanas un attīstības nodaļas 

speciāliste  



Mācību laikā gūtā pieredze 

Zviedru mērķtiecīgais darbs pie klientu un tūristu piesaistes 

Iespēja redzēt: 

• teritorijas daudzveidību Gēteborgas bijušajā kuģrūpniecības teritorijā;  

• piedāvājumu daudzveidību Kvarnen dzirnavās;  

• iedzīvotāju brīvprātīgā darba unikālo rezultātu- Limmared stikla muzeju; 

• pilsētas Boras un Boras Tekstila centra radošuma izpausmes  

Grupu darbs starp projekta partneriem un pieredzes apmaiņa industriālā mantojuma 

izmantošanā 

Dažādās pieejas, kā savienot vēsturisko ar mūsdienīgo 



OLGA RINKUS 

Carnikavas Novadpētniecības centra speciāliste 



Industriālais mantojums -  

Carnikavā 
1. Sadarbības veicināšana dažādos 

līmeņos un dažādu projektu ietvaros 

vienlaicīgi. 

2. Potenciāla apzināšana kaimiņvalstu 

tūristu kontekstā. 

3. Industriālu objektu detalizēta izpēte 

un prezentēšana. 

4. Esošo zīmolu attīstība. 

5. Sadarbības veicināšana Latvijas 

līmenī (kaut vai ar Strenčiem par 

plostnieku tēmu)  

6. Industriālā mantojuma integrēšana 

kultūrvēsturiskos maršrutos un projektos 



SANTA SUPE 

Alūksnes novada projektu vadītāja 



Atziņas - iespējas 

•Cilvēks pirmajā vietā 

•Sadarbība – starp uzņēmējiem; starp pakalpojuma sniedzēju un 

apkārtnes mājražotājiem; starp tūrisma nozares pārstāvjiem 

•Pielāgošanās mainīgajiem apstākļiem  

•Gaumīga, mīlestības pilna attieksme pret savām «saknēm», lietu, vietu 

«otrā dzīve» 



 

•Stāsta nozīme tūrisma 

produkta pārdošanā 

(Kvarnen), vēstures 

atspoguļošanā (Gēteborgas 

muzejs) 

•Zināšanu/ tradīciju/ prasmju 

saglabāšana un tālāka 

nodošana 

•Unikāls brīvprātīgā darba 

piemērs - Limmared stikla 

muzejs 
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Paldies par uzmanību! 

Jautājumi? 


