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© Vidzemes Tūrisma asociācija, 2021 

 

Stratēģijas izstrāde finansēta no Eiropas Reģionālās attīstības fonda Interreg Europe 

programmas projekta Cult-CreaTE līdzekļiem. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora 

uzskatus, un Eiropas Komisijai, Eiropas Reģionālās attīstības fondam vai Interreg Europe 

programmai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo 

izlietojumu.  

 

Par jebkuru rīcību, kas tiek veikta, pamatojoties uz šajā dokumentā minēto informāciju, ir 

atbildīgs tā lietotājs. Šī dokumenta lietotājiem ieteicams konsultēties ar atbilstošiem 

profesionāļiem, lai noteiktu piemērotāko rīcību konkrētos apstākļos. Vidzemes Tūrisma 

asociācija neuzņemas nekādu atbildību par sekām, kas rodas šajā dokumentā sniegtās 

informācijas izmantošanas rezultātā.  

 

Stratēģiju var reproducēt kopumā vai daļēji izglītības vai bezpeļņas nolūkos bez īpašas 

atļaujas no autortiesību turētāja ar nosacījumu, ka tiek veikta atsauce uz avotu.  

 

Vidzemes Tūrisma asociācija vēlētos saņemt informāciju par publikācijām, kurās veikta 

atsauce uz šo dokumentu, uz e-pastu: info@vidzeme.com 
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Vidzemes Tūrisma asociācija, tāpat kā citas radniecīgas organizācijas, pēdējos gados 

ir pieredzējusi pieaugošu dinamiku starp tūrismu, radošo tūrismu un radošajām 

industrijām. Radošās industrijas pozitīvi ietekmē radošo tūrismu, un kultūras un 

radošais tūrisms savukārt sekmē radošo industriju un to uzľēmējdarbības izaugsmi. 

Pozitīvā statistiski pierādītā šo jomu mijiedarbība mūsu Vidzemes reģionā veicina ne 

tikai iesaistīto uzľēmēju izaugsmi, bet arī dziļāku izpratni par kultūru un radošumu, 

kultūras un dabas mantojumu, veicina sociālo kohēziju.  

Vidzemei ir īpaša vieta Latvijā kā kultūras ceļojumu galamērķim. Vidzemē ir Latvijā 

lielākais ar radošajām industrijām un radošo tūrismu saistīto uzľēmumu skaits, ir 

dzīvs un spēcīgs kultūras mantojums un tā radošie turpinātāji un uzturētāji – 

amatniecībā, mākslās, mūzikā, dejā, jaunu dizainu radīšanā. Līdzīgi Ziemeļvalstu 

piemēram pieaug jaunā, tradīcijās balstītā un inovatīvi attīstītā Vidzemes un Latvijas 

kulinārijas tradīcija – “slow food‖ jeb lēnais, izbaudošais kulinārijas ceļojums. Līdzīgi 

tam, radošais tūrisms bauda un koprada kultūru, radošumu un inovāciju. 

Tūrisma nozarei un radošajām industrijām ir daudz kopīgu iezīmju — abi sektori ir 

sadrumstaloti, dinamiski, tajos dominē mazie, vidējie un mikro uzľēmumi. Veiksmīga 

kopdarba gadījumā jomas viena otru efektīvi papildina. Tūrisma nozares prasības 

liek radošajām industrijām rūpēties par piedāvājuma atbilstību pieprasījumam, 

savukārt radošais sektors palīdz attīstīt mūsdienīgus, inovatīvus un lietotājam 

saistošus tūrisma risinājumus. 

Kā potenciāli veiksmīgākie darbības virzieni tūrisma un radošo industriju sinerģijā 

tiek izcelti dizains, jaunu digitālu aplikāciju, pakalpojumu un spēļu izstrāde, daţādu 

festivālu organizēšana, tūrisma maršrutu un taku attīstība, muzeju un citu kultūras un 

radošuma mājvietu darbība. 

Eiropas Interreg fonda atbalstītais starptautiskais projekts Cult-CreaTE dod mums 

iespēju mācīties no labākajiem piemēriem un labākās prakses radošo industriju un 

tūrisma nozaru sinerģijā, lai attīstītu radošo tūrismu ar kultūras un radošo industriju 

iesaistīšanu, īpaši domājot par uzľēmējdarbības attīstību Vidzemē. 

Vidzemes Tūrisma attīstības stratēģija 2020.- 2025.gadam, papildināta ar radošo 

industriju segmentu projekta Cult-CreaTE ietvaros, veidos pamatu VTA jauna 

darbības un struktūras modeļa attīstībai, lai pilnvērtīgi izmantotu Vidzemes radošo 

industriju potenciālu radošā tūrisma izaugsmei. Veidosim jaunu radošo industriju un 

radošā tūrisma sadarbības tīklu un Cult-CreaTE projekta iedvesmoti skatāmies 

nākotnē.  

Stratēģijas veidošanā mēs pateicamies visiem mūsu radošā tūrisma un radošo 

industriju partneriem Latvijā un Cult-CreaTE Eiropas projektā, tiem, kas piedalījās 

stratēģijas veidošanā un sniedza nenovērtējamus ieteikumus. 
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Izmantotie saīsinājumi 
 

CSP – Centrālā Statistikas pārvalde 

EUR – eiro 

ES – Eiropas Savienība 

KM – Kultūras Ministrija 

KRT – Kultūras un radošais tūrisms 

LIAA – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 

LR – Latvijas Republika 

MVU – mazie un vidējie uzľēmumi 

NACE – saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā 

(Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté 

européenne) 

NDPC – Ziemeļu Dimensijas partnerība kultūrā (Northern Dimension Partnership for 

Culture) 

OECD – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (Organisation for 

Economic Cooperation and Development) 

RI – radošās industrijas 

RT – radošais tūrisms 

SVID – Stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 

TIC – tūrisma informācijas centrs 

UNESCO – Apvienoto Nāciju Izglītības, kultūras un zinātnes organizācija (United 

Nations Education, Science and Culture Organisation) 

VKKF – Valsts Kultūrkapitāla fonds 

ViA HESPI – Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu 

institūts 

VPR – Vidzemes plānošanas reģions 

VRG – Vietējās rīcības grupa 

VTA – Vidzemes Tūrisma asociācija 
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Ievads  

 

Šis plānošanas dokuments ir Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijas 2019.-2025. 

(2019.g.) (turpmāk tekstā - Stratēģija) sadaļa ―Vidzemes tūrisma stratēģija 2020.-

2025.‖  

Radošā tūrisma un radošo industriju attīstība Vidzemes tūrisma galamērķī aptver 

Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijā definēto Vidzemes tūrisma galamērķa teritoriju, 

precizētu 2020. gadā (skatīt 1. attēlu). 

―Vidzemes tūrisma stratēģija 2020.-2025‖ ir izstrādāta Eiropas Komisijas Interreg 

Europe programmas projekta ―Cult-CreaTE‖ (Kultūras un radošo nozaru ieguldījums 

Eiropas kultūras un radošajā tūrismā, Cultural and Creative Industries contribution to 

Cultural and Creative Tourism in Europe) ietvarā un ľemti vērā projekta nosacījumi, 

izvērtēta projekta partneru labā prakse un tā pielāgotā veidā pārnesta Vidzemes 

tūrisma galamērķī radošā tūrisma attīstībai. Šī projekta vadošais partneris ir Vidzemes 

tūrisma asociācija un tajā darbojas šādi ārvalstu partneri: Veneto reģions (Itālija), 

Korkas pilsētas pašvaldība (Īrija), Pécs-Baranya Tirdzniecības un rūpniecības kamera 

(Ungārija), Nikosijas Tūrisma padome (Kipra), Dandī pilsētas pašvaldība 

(Lielbritānija), Kujawsko-Pomorskie reģions (Polija), Naoussas pašvaldība (Grieķija) 

un Eiropas Kultūras Tūrisma tīkls (Beļģija).  

 

Projekta Latvijas dalībnieki ir: Kocēnu novads, Ērgļu novads, Priekuļu novads, 

Ropaţu novads, Mārupes novads, Salaspils novads, Gulbenes novads un Vecpiebalgas 

novads. 
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 1.attēls. Vidzemes tūrisma galamērķa teritorija. (Avots: ViA HESPI, 2020.)  
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Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnēs 2014-2020. gadam ir noteikti četri 

stratēģiskie tūrisma veidi, starp kuriem ir definēts arī kultūras tūrisms un radošās 

industrijas
1
. Pakārtoti nacionālā līmeľa politikas plānošanas dokumentam, radošais 

tūrisms ir iekļauts kā prioritāte un zīmovedības tēma Vidzemes tūrisma attīstības 

stratēģijā. 

―Vidzemes tūrisma stratēģija 2020.-2025‖ ir izstrādāta izmantojot integrētu pētījuma 

metodi, Latvijas projektu partneru rakstveida aptauju, darbseminārus, intervijas, 

statistikas datu analīzi,  kartogrāfijas metodi, novērojumus, ārvalstu labās prakses 

pieredzes analīzi, Latvijā radošā tūrisma labās prakses piemēru analīzi (vietējā prese, 

intervijas). 

 

 

 

                                                           
1
 Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam. Ministru Kabineta rīkojums nr. 326, 

2014.g. 3.jūlijā. Pieejams šeit: https://likumi.lv/ta/id/267332-par-latvijas-turisma-attistibas-

pamatnostadnem-20142020gadam 

https://likumi.lv/ta/id/267332-par-latvijas-turisma-attistibas-pamatnostadnem-20142020gadam
https://likumi.lv/ta/id/267332-par-latvijas-turisma-attistibas-pamatnostadnem-20142020gadam
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1. Radošo industriju raksturojums Vidzemes tūrisma 

galamērķī 
 

Galamērķa tūrisma statistikas pārskats 

Šajā sadaļā seko īss pārskats par Vidzemes tūrisma galamērķa statistikas izmaiľām 

2019. gadā attiecībā pret 2018. gadu. 

Kopumā Latvijā 2019. gadā Latvijas iedzīvotāju vienas dienas atpūtas un darījuma 

braucienu samazinājums salīdzinājumā ar 2018. gadu bija par 449,5 tūkstošiem jeb 

nepilniem 6%. Vidzemes statistikas reģionā 2019. g. samazinājums ir par 61,9 

tūkstošiem jeb arī aptuveni par 6%. Reģiona lielākajā pilsētā Valmierā 2019. g. ir bijis 

Latvijas iedzīvotāju vienas dienas atpūtas un darījuma braucienu pieaugums par 105,2 

tūkstošiem, sasniedzot 292,1 tūkstoti vienas dienas braucienu. 

Salīdzinājumā ar 2018. gadu nedaudz ir samazinājies 2019. g. Latvijas iedzīvotāju 

vairākdienu braucienu skaits Latvijā par 82,7 tūkstošiem. Vidzemes statistikas reģionā 

samazinājums ir par 88 tūkstošiem, noslīdot vairākdienu braucienu skaitam līdz 401,9 

tūkstošiem. Vairākdienu braucienos Vidzemes statistikas reģionā ir zemākais 

izdevumu līmenis vairāku dienu atpūtas braucienos 6,1 miljons euro, radu, draugu 

apmeklējumos 10,3 miljoni euro, kas ir savukārt vairāk kā Pierīgā un Zemgales 

reģionā. Kopumā pēdējo četru gadu laikā izdevumiem vairākdienu braucienos Latvijā 

ir tendence pakāpeniski pieaugt, 2016. g. kopā bija 111,3 miljoni euro, bet 2019. g. 

141,4 miljoni euro, no tiem 2019. g. būtisks pieaugums ir naktsmītľu  izdevumiem. 

Iedzīvotāji no Vidzemes statistikas reģiona vienas dienas braucienos Latvijā tērēja 

mazāk (26 EUR) nekā vidēji (28 EUR) Latvijas iedzīvotājs, vairākdienu braucienos 

tērēja 60,6 EUR, kas ir virs vidējā Latvijas rādītāja (56,5 EUR). 

 

Radošo industriju uzņēmumu raksturojums 

Radošā tūrisma potenciālu Vidzemes tūrisma galamērķī var daļēji raksturot pēc 

reģistrēto uzľēmumu NACE 2 darbības klasifikatora, atlasot radošo industriju kodus. 

Viennozīmīgi, ka šis rādītājs nesniedz pilnīgu ainu par radošo industriju reģionā, taču 

ir starptautiski izmantojams un iegūtie dati ir analizējami un salīdzināmi. Ľemot vērā 

Covid-19 pandēmijas situāciju tūrisma nozarē 2020.gadā, kad valsts atbalsta atsevišķi 

instrumenti tiek piešķirti, ľemot vērā uzľēmuma reģistrācijas darbības NACE 2 

kodus, varam pieľemt, ka turpmāk uzľēmumus reģistrējot īpašnieki rūpīgāk izvērtēs 

reģistrācijā norādāmo informāciju. 

Radošā tūrisma potenciālu raksturo arī kultūras iestāţu darbība reģionā. 2018.gadā 

Vidzemes statistikas reģionā bija 119 kultūras iestādes un Pierīgas statistikas reģionā 
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89 kultūras centri (CSP, 2020)
2
. Vidzemes tūrisma galamērķī 2020.g. darbojās 49 

muzeji un to ekspozīcijas (Kultūras dati, 16.11.2020.) 

Vidzemes tūrisma galamērķī pēc Lursoft (2020. g. maijs) datiem pavisam darbojas 

4759 uzľēmumi (nav ietverti saimnieciskās darbības veicēji, kuri ir reģistrēti tikai 

VID), kuri savu darbību ir reģistrējuši darbības jomās, kuras atbilst radošo industriju 

iedalījumam un arī ES pieľemtajam regulējumam. 3. attēlā ir redzams, ka 43% 

uzľēmumu ir reģistrējuši darbību radošajās industrijās, 57% daļēji atbalstošajās 

industrijās (sports, atpūta un izklaide; tūrisms; tekstils; mēbeles; spēles un rotaļlietas; 

azartspēles; sports). 

 

2.attēls. Reģistrēto uzľēmumu skaits Vidzemes tūrisma galamērķī radošajās industrijās un daļēji 

radošajās industrijās. Avots: Lursoft, 2020. 

Salīdzinājumā ar 2012. g. NK Konsultāciju biroja veikto pētījumu Zemgales, 

Kurzemes un Latgales plānošanas reģionos, varam secināt, ka Vidzemes tūrisma 

galamērķī ir ievērojami lielāks reģistrēto uzľēmumu skaits radošajās industrijās nekā 

Latgales (571 uzľēmums 2012. g.), Zemgales (566 uzľēmumi 2012. g.) un Kurzemes 

(631 uzľēmums 2012. g.) reģionos (NK Konsultāciju birojs, 2012. g.). 

                                                           
2
 LR Centrālā statistikas pārvalde. Statistikas datu bāze/ Kultūra. 
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3.attēls. Radošo industriju uzľēmumu skaita sadalījums nozaru griezumā. Avots: Lursoft, 2020 

Nozaru sadalījumā (3.attēls) starp radošo industriju reģistrētajiem uzľēmumiem 37% 

uzľēmumu ir reģistrēti tirgus komunikāciju nozarē, 26% uzľēmumu vizuālajā mākslā 

un 13,5% uzľēmumu mākslā, izglītībā un kultūras atbalsta nozarē un apmēram 7% 

gan literatūras nozarē, audiovizuālajos medijos un audiovizuālā mākslā. Potenciāls 

radošā tūrisma attīstībai Vidzemes tūrisma galamērķī ir liels, īpaši salīdzinājumā ar 

pārējiem Latvijas reģioniem. 

 

4.attēls. Daļēji atbalstošo radošo industriju uzľēmumu skaita sadalījums nozaru griezumā. Avots: 

Lursoft, 2020. 

No daļēji atbalstošajām nozarēm radošajās industrijās nozaru griezumā lielākais 

īpatsvars (4. att.) ir tekstila nozarei 34,5%, tūrismam 25,2%, sports, atpūta un izklaide 
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17,9%, mēbeles 10,6% (nepilni 300 uzľēmumu), sports 9,5%, spēles un rotaļlietas 

2,1%.  

Vidzemes tūrisma galamērķa radošo industriju un daļēji atbalstošo industriju skaits, 

apgrozījums un nodarbināto skaitu 2010. g. un 2018. g. novadu griezumā ir sniegts 

kartēs no 5. līdz 10. attēlam. Mēbeļu nozares uzľēmumu likvidācija vai atvēršana 

atstāj būtisku ietekmi novada griezumā uz Radošo industriju apgrozījumu un 

nodarbināto skaitu. 

 

 

5. attēls. Radošo industriju uzľēmumu skaits 2010. g. Vidzemes tūrisma galamērķī novadu griezumā. 

Avots: Lursoft datu bāze pēc NACE 2 klasifikatora atlases. 
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6. attēls. Radošo industriju uzľēmumu skaits 2020. g. Vidzemes tūrisma galamērķī novadu griezumā. 

Avots: Lursoft datu bāze pēc NACE 2 klasifikatora atlases. 

Projekta dalībnieku pašvaldību griezumā 2020.g. pēc NACE 2.klasifikatora radošajās 

industrijās bija reģistrēti: Mārupes novadā 445 uzľēmumi; Salaspils novadā 273 

uzľēmumi; Gulbenes novadā 86 uzľēmumi; Ropaţu novadā 77 uzľēmumi; Priekuļu 

novadā 66 uzľēmumi; Kocēnu novadā 49 uzľēmumi; Vecpiebalgas novadā 22 

uzľēmumi; Ērgļu novadā 20 uzľēmumi. Starp šiem uzľēmumiem ir tādi, kas darbojas 

tūrisma nozarē, kā arī varētu darboties radošā tūrisma jomā. Atsevišķi uzľēmumi 

strādā radošajā tūrismā, bet paši sevi stingri nemaz nepozicionē kā tūrisma nozares 

uzľēmumu.  
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7. attēls. Radošo industriju uzľēmumu apgrozījums 2010. g. Vidzemes tūrisma galamērķī novadu 

griezumā. Avots: Lursoft datu bāze pēc NACE 2 klasifikatora atlases. 

 

8. attēls. Radošo industriju uzľēmumu apgrozījums 2018. g. Vidzemes tūrisma galamērķī novadu 

griezumā. Avots: Lursoft datu bāze pēc NACE 2 klasifikatora atlases. 
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9. attēls. Radošo industriju uzľēmumos nodarbināto skaits 2010. g. Vidzemes tūrisma galamērķī 

novadu griezumā. Avots: Lursoft datu bāze pēc NACE 2 klasifikatora atlases. 

 

10. attēls. Radošo industriju uzľēmumos nodarbināto skaits 2018. g. Vidzemes tūrisma galamērķī 

novadu griezumā. Avots: Lursoft datu bāze pēc NACE 2 klasifikatora atlases. 
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Ľemot vērā esošo situāciju galamērķī, var secināt, ka radošajām industrijām ir augsts 

potenciāls Vidzemes tūrisma galamērķī. 

2. Kas ir radošās industrijas un kas par tām ir zināms 

Latvijā? 
 

Šajā sadaļā ir secīgi apskatīta Radošo industriju definīcija, Radošo industriju pētījumi 

Latvijā, Radošās industrijas starptautiskos politikas plānošanas dokumentos, un 

Radošās industrijas Latvijas politikas plānošanas dokumentos.  

Radošo industriju definīcija 

Viena no pirmajām radošo industriju definīcijām pasaulē ir radusies Apvienotajā 

karalistē  Kultūras, mediju un sporta departamentā 1988.g.: 

radošā industrija – 

 

Radošo industriju pētījumi Latvijā   

Radošās industrijas un to definējumu, attīstību Latvijā ir pētījusi Anda Miķelsone 

(t.sk. ar līdzautoriem 2007.g.), 2008.g. sagatavojot ―Informatīvo ziľojumu par radošo 

industriju un tās politiku Latvijā‖
3
.  Ziľojuma ievadā ir atsauce uz 2007.gada valdības 

deklarāciju, kurā ir paredzēts uzdevums izstrādāt radošo industriju atbalsta politiku. 

Līdz ar to varam secināt, ka radošo industriju attīstība Latvijā ir valsts dienaskārtībā 

jau vairāk kā 10 gadus. Miķelsones ziľojums ietver trīs daţādos Latvijas politikas 

plānošanas dokumentos lietoto radošo industriju definīcijas salīdzinājumu.  

21.gs. otrajā dekādē radošo industriju izziľai Latvijā ir pievērsušies vairāki pētnieki 

un institūcijas. Latvijas Kultūras akadēmija ar Rīgas Tehnisko universitāti ir 

izveidojuši kopīgu bakalaura studiju programmu ―Radošās industrijas‖, kas vēl jo 

vairāk pastiprina radošo industriju gan pieprasījumu, gan piedāvājumu Latvijā. 

2020.gadā decembrī ir uzsākts Latvijas Zinātnes padomes finansēts pētījumu projekts 

―Radošās industrijas mazajās pilsētās: potenciāls un devumi ilgtspējai‖, kuru vadīs 

Dr.oec. Ieva Zemīte, Latvijas Kultūras akadēmija. Projekts turpināsies līdz 2021. gada 

beigām un pētījuma rezultāti būs noderīgi, lai šo stratēģiju sekmīgi ieviestu uz 

pētījumā balstītām atziľām. 

Miķelsones 2008.g. ziľojuma 2. pielikumā ir minēti radošo industriju piemēri, tostarp 

arī uzľēmumi Vidzemes tūrisma galamērķī, kas joprojām darbojas 2020. g., 

                                                           
3
 A.Miķelsone. (2008) Informatīvais ziľojums par radošo industriju un tās politiku Latvijā. 
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piemēram, Aerodium. Radošā tūrisma attīstība līdz šim Vidzemes tūrisma galamērķī 

nav tikusi pētīta padziļināti. 

NK Konsultāciju birojs 2012.g. pētījumā aptver Zemgales, Kurzemes un Latgales 

plānošanas reģionu izpēti par radošo industriju.  

Miķelsones 2008.g. ziľojuma 1. pielikums, 2013.g. ziľojums ―Latvijas radošo 

industriju darbība un priekšnoteikumi nozares mērķtiecīgai attīstībai‖
4
 ietver NACE 

klasifikatora 2. redakcijas kodus, kuri attiecas uz radošajām industrijām. Šajā sarakstā 

atsevišķi ir izdalītas radošās un atbalstošās nozares pēc šajos darbības veidos iesaistītā 

talanta, radošuma un specifisku prasmju kultūras jomā intensitātes. Šie noteiktie 

NACE kodi joprojām tiek lietoti, lai statistiski raksturotu radošās industrijas.  

Jāatzīmē, ka darba gaitā tika norādīts, ka atsevišķus kodus vajadzētu ľemt ārā, ka tie 

neatbilst radošā tūrisma principam, taču statistikas raksturojumā tika saglabāti visi 

kodi, lai datus var salīdzināt ar citiem pētījumiem. 

NK Konsultāciju birojs 2012.g ―Pētījums radošo industriju nozares attīstība‖
5
, 

G.Bērzinš savā promocijas darba pētījumā ―Stratēģiskās vadīšanas sistēma radošo 

nozaru organizācijās‖
6
 2013.g. ir izmantojuši šo statistikas vienību klasifikatora 

dalījumu. Arī Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijā ir lietots šis dalījums, lai 

raksturotu radošo industriju potenciālu Vidzemes tūrisma galamērķī. 

 

Radošās industrijas starptautiskos politikas analīzes un plānošanas dokumentos 

Eiropas Savienības aktuālā politika radošo industriju un kultūras nozares jomā ir 

analizēta un doti attīstības virzieni 2018. gada ziľojumā ―Valsts politikas loma 

kultūras un radošo nozaru uzľēmējdarbības un inovāciju potenciāla attīstībā‖ (“The 

Role of Public Policies in Developing Entrepreneurial and Innovation Potential of the 

Cultural and Creative Sectors”)
7
.  

Ziľojuma ievads sākas ar citātu: ―Ja kultūra netiek atspoguļota mūsu biznesā, bizness 

kļūst par mūsu kultūru‖ (Voices of Culture, 2016). Ziľojumā tiek uzsvērta nozares 

starpsektoriālā sadarbības nozīmīgā loma, kas pieprasa daţādas prasmes augstā 

kvalitātē. Ziľojumā tiek norādīts, ka kultūras nozare un radošās industrijas bieţi 

netiek pienācīgi novērtētas kā ienākumu radītājas un reputācijas veidotājas. Ziľojums 

identificē nozarē nodarbināto specifiku norādot, ka pārsvarā tas ir darbs no projekta 

līdz nākamajām projektam, kā arī vienlaicīgi cilvēks ir nodarbināts vairākās jomās un 

radošums ir tikai viena no nodarbēm un papildu ienākumiem. Arī tūrisma nozarē 

izteikta parādībā, īpaši lauku teritorijās, ka tūrisma ir papildu ienākumu gūšana nevis 

pamatnodarbe. 

                                                           
4
 SIA ―Baltijas konsultācijas‖, SIA ―Konsorts‖ (2013) Latvijas radošo industriju darbība un 

priekšnoteikumi nozares mērķtiecīgai attīstībai 
5
 NK Konsultāciju birojs. (2012) Pētījums radošo industriju nozares attīstība 

6
 G.Bērziľš. (2013) Promocijas darbs ―Stratēģiskās vadīšanas sistēma radošo nozaru organizācijās‖. 

Pieejams šeit: https://pietiek.co/files/20102109_p/39289-Gundars_Berzins_2013.pdf 
7
 Eiropas Komisija. (2018) Ziľojums ―The role of public policies in developing entrepreneurial and 

innovation potential of the cultural and creative sectors‖. Pieejams šeit: 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5d33c8a7-2e56-11e8-b5fe-

01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-68094473 

https://pietiek.co/files/20102109_p/39289-Gundars_Berzins_2013.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5d33c8a7-2e56-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-68094473
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5d33c8a7-2e56-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-68094473
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NDPC pozīcijas raksts ―Ilgtspējīga tūrisma attīstība Baltijas jūras reģionā pēc 2020‖
8
 

ietver galvenos virzienus kā sadarbība tūrismā, stingru politisko atbalstu un stabilas 

finansējuma iespējas. Tūrisma sadarbībā izceļot:  

● Sekmēt ilgtspējīgu tūrisma attīstību visos līmeľos un visās dimensijās ar prasmīgu 

vadības procesu; 
● Tūrisma plūsmas monitoringu, lai novērstu negatīvās ietekmes dabai, kultūrai un 

vietējām kopienām; 

● Radīt jaunas gudras MVU sadarbības formas, lai uzlabotu sadarbību un sekmētu 

labāku tūrisma biznesa sniegumu, uzsverot atbildību, ilgtspēju un starptautisko 

tirgus vidi; 
● Atbalstīt MVU produktu attīstību, ľemot vērā nākotnes pieprasījumu no 

starptautiski daudz pieredzējušiem ceļotājiem; 
● Sekmēt produktu un pakalpojumu attīstību, kas visu cauru gadu tiek piedāvāti. 
● U.c. kā infrastruktūra, mobilitāte, pieejamība pakalpojumiem (Baltijas jūras 

tūrisma centrs, 2020).  
 

2017.gada sākumā publicēts Eiropas Komisijas finansēts NDPC pētījums “Kartējums 

– kā radošās industrijas var sekmēt tūrisma inovācijas Ziemeļu dimensijas areālā‖
9
.  

Pētījumā ir analizēts radošo industriju gan eksports, gan imports periodā no 2003.g. 

līdz 2012.g. Šajā periodā radošo industriju eksports ir strauji pieaudzis par 59% (skatīt 

att.11). 11.attēlā radošo industriju eksports ir parādīts līdz 2015.g. Radošo industriju 

eksportam 11 gadu periodā kopumā ir augšupejoša attīstības tendence, 2015.g. 

sasniedzot 348,40 miljonus dolāru. Ziľojumā ir analizēti eksporta apjomi starp radošo 

industriju precēm un pakalpojumiem, joprojām pakalpojumu daļa ir ievērojami 

mazākā kā preču eksports. Salīdzinājumā ar Igauniju un Lietuvu, Latvijas radošo 

industriju eksports ir mazāks (Igaunijai 426,56 miljoni USD, Lietuvai 1,054.3 miljoni 

USD 2015.g.). Šī pētījuma Latvijas ziľojumā tiek secināts, ka radošajām industrijām 

ir daudz kopīga ar tūrismu, bet tajā pašā laikā starp nozarēm nepastāv sistemātiska un 

ilgtermiľa sadarbība. Kā viens no iemesliem tiek norādīts tūrisma nozares ļoti 

savlaicīgā un ilgtermiľa plānošana, lai mārketinga materiālos iekļautu piedāvājumus, 

t.sk. radošus pasākumus. 

                                                           
8
 Pozīcijas raksts. (2020) https://bstc.eu/fileadmin/bstc.eu/Downloads/Position_Paper.pdf 

9
 https://www.ndpculture.org/studies/mapping-exercise-how-could-creative-industries-foster-

innovation-in-tourism-in-the-northern-dimension-area 



 
 

19   

 

11. attēls. Latvijas radošo preču/pakalpojumu eksports 2003.-2015.g., miljoni USD. 

Avots: NDPC pētījums “Kartējums – kā radošās industrijas var sekmēt tūrisma inovācijas Ziemeļu 

dimensijas areālā‖ 2017 un Pasaules bankas statistikas dati 2013-2015. 

 

Starptautiskā kultūras un radošo industriju nozīmība attīstībā – starptautisko 

organizāciju fokuss  

ES 2018.gads bija pasludināts par Kultūras mantojuma gadu, kurā īpaša vērība ar 

daţādiem pasākumiem un notikumiem tika pievērsta kultūras mantojuma saglabāšanai 

un īpaši tā dzīvai lietošanai un apdzīvošanai, piepildīšanai, jaunu iedvesmu un 

inovāciju radīšanai, kas stiprina radošā tūrisma piedāvājumu. Eiropas kultūras 

mantojuma gada mērķis bija mudināt plašāku cilvēku loku atklāt un iepazīt Eiropas 

kultūras mantojumu un stiprināt izjūtu, ka esam piederīgi kopīgai Eiropas ģimenei. 

Mantojuma gada vairāk kā 150 notikumus apmeklēja 80 000 cilvēku
10

. 

Apvienoto Nāciju tirdzniecības un attīstības konference (UNCTAD) 2021. gadu ir 

pasludinājusi par Radošās ekonomikas ilgtspējīgai attīstībai gadu
11

, uzsverot radošo 

industriju izaugsmi un pienesumu ekonomikai, kā arī to lomu, veidojot ekonomikas 

un sabiedrības ilgtspēju.  

                                                           
10

 http://mantojums2018.lv/ 
11

 UNCTAD declares International Year of Creative Economy for Sustainable Development  

https://www.ecbnetwork.eu/2021-unctad-declares-international-year-of-creative-economy-for-

sustainable-development/ 
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Radošās industrijas Latvijas politikas plānošanas dokumentos   

Latvijā politikas plānošanas dokumentos pirmo reizi radošo industriju definīcija tika 

iekļauta Valsts kultūrpolitikas vadlīnijās 2006.-2015.gadam, 2008.g. ziľojumā 

definīcija tika pārskatīta, jo mainījās NACE
12

 klasifikatora redakcija.  

Kultūras ministrija sniedz šādu radošo industriju definīciju: 

Kultūras un radošās industrijas ietver šādas nozares: arhitektūra, dizains, kino, 

izpildītājmāksla, vizuālā māksla, mūzika, izdevējdarbība, televīzija, radio un 

interaktīvie mediji, reklāma, datorspēles un interaktīvās programmatūras, kultūras 

mantojums, kultūras izglītība, atpūta, izklaide un citas kultūras darbības. 

Kultūras un radošās industrijas ir starpnozariskas, tās no vienas puses ietver kultūru, 

no otras – ekonomiku. Māksla un kultūra tiek uzskatītas kā centrs sistēmai, kuru apvij 

kultūras un radošās industrijas, savukārt plašāks ekonomikas konteksts aptver kultūras 

un radošās industrijas. Gan kultūras un mākslas izpausmēm, kas ir šādas sistēmas 

centrā, gan kultūras un radošajām industrijām ir liels potenciāls vietējā, reģionālā un 

nacionālā attīstībā, kā arī tās rada nozīmīgu pozitīvu ietekmi plašākā ekonomikas 

kontekstā
13

. 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030
14

 (2010.g.) noteica septiľas attīstības 

prioritātes, t.sk. kultūras telpas attīstību, inovatīvu un ekoefektīvu ekonomiku, 

telpiskās attīstības perspektīvu. Stratēģija noteica nacionālas, reģionālas nozīmes 

attīstības centrus, kurās attīstīt atbilstošu infrastruktūru un pakalpojumus. 

Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam "Radošā Latvija"
15

 (2014.g.) 

iekļauj šādus mērķus un uzdevumus: 

Konkurētspējīgās kultūras un radošās industrijas: 

● uzľēmējdarbības izaugsme radošo industriju sektorā; 
● radošo industriju sektora konkurētspēja un eksports; 
● inovācijām labvēlīgas infrastruktūras un vides attīstība; 
● sabiedrības informēšana, radošo industriju pētniecība un monitorings. 

 

Radošas teritorijas un kultūras pakalpojumu pieejamība: 

                                                           
12

 NACE- saimnieciskās darbības statistiskā klasifikācija. 
13

 https://www.km.gov.lv/lv/kultura/radosas-industrijas/kulturas-un-radoso-industriju-

definicija#gsc.tab=0) 
14

 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. Saeima. (2010) 
15

 Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014-2020.gada, Radošā Latvija. Ministru kabinets (2014). 

Aktivitātes, kas balstās uz individuālo vai kolektīvo radošumu, prasmēm un 

talantu un kuras, izveidojot un izmantojot intelektuālo īpašumu, spēj celt 

labklājību un radīt darba vietas. Radošās industrijas rada, attīsta, raţo, izmanto, 

izrāda, izplata, saglabā produktus, kam piemīt ekonomiska, kultūras un/vai 

izklaides vērtība. 

https://www.km.gov.lv/lv/kultura/radosas-industrijas/kulturas-un-radoso-industriju-definicija#gsc.tab=0
https://www.km.gov.lv/lv/kultura/radosas-industrijas/kulturas-un-radoso-industriju-definicija#gsc.tab=0
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● kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu attīstības un pieejamības 

nodrošināšana; 
● radošu un ekonomiski aktīvu cilvēkresursu piesaistes sekmēšana un radošas vides 

veidošana ārpus Rīgas; 
● attīstīt Rīgu par Ziemeļeiropas kultūras metropoli un veicināt tās pozitīvu ietekmi 

uz Latvijas līdzsvarotu izaugsmi. 

 

Kultūrpolitikas pamatnostādnes periodam no 2021. gada varētu tikt publicētas 

2021.gadā. Tās attīsta Kultūras Ministrija sadarbībā ar kultūras un radošo industriju 

nozari. 

Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam ir noteikta 

nepieciešamā infrastruktūras izveides vajadzība kultūras tūrisma un radošo industriju 

attīstībai- radošo industriju centru izveide un attīstība, atbalsta sniegšana radošo 

industriju pasākumu veicināšanai. 

Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030
16

 ir noteiktas 

Vidzemes viedās specializācijas jomas, starp kurām ir kultūras un radošās industrijas, 

rekreācija un ilgtspējīgs tūrisms, informācija un komunikāciju tehnoloģijas – visas tās 

ir jomas, kas svarīgas radošā tūrisma attīstībai. 

Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030
17

 ir noteikta vīzija, kas 

izteikta 7 attīstības virzienos, t.sk. pie izcilības minot vizuālo un akustisko mākslu, 

urbānās dzīvesvides kvalitāti. Viens no trijiem stratēģiskiem mērķiem ir Zināšanās 

balstīta ―zaļa‖, inovatīva un elastīga ekonomika, kas ietver šādus atslēgas vārdus kā 

radošums, iniciatīvas, viedums, utt. 

Radošo industriju attīstības stimuli un atbalsts ir formulēts gan ES ziľojumā 2018.g., 

gan izstrādāti atbalsta materiāli uzľēmējdarbības uzsākšanai (piem. Startup guide for 

enterpeneurs in creative industries, E-handbook., Kärdla 2013). Latvijā darbojas 

LIAA Radošo industriju inkubators. 2020.g. izstrādes stadijā ir jaunā perioda politikas 

plānošanas dokumenti gan kultūrpolitikā, gan tūrismā. 2020.g. 2. jūlijā Saeima 

apstiprināja jaunu Latvijas nacionālo attīstības plānu 2027
18

, kurā ir definētas sešas 

prioritātes:  

● stipras ģimenes, veseli un aktīvi cilvēki 
● zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei 

● uzľēmumu konkurētspēja un materiālā labklājība 

● kvalitatīvas dzīves vide un teritoriju attīstība 
● kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei 
● vienota, droša un atvērta sabiedrība. 

                                                           
16

 Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. (2015). Vidzemes plānošanas 

reģions. Pieejams šeit: 

http://jauna.vidzeme.lv/upload/VIDZEMES_PLANOSANAS_REGIONA_ILGTSPEJIGAS_ATTISTI

BAS_STRATEGIJA.pdf 
17

 Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014-2030. (2015). Rīgas plānošanas 

reģions. Pieejams šeit: http://rpr.gov.lv/wp-content/uploads/2017/12/RPR-Ilgtspejigas-attistibas-

strategija_2014-2030.pdf 
18

 Latvijas nacionālais attīstības plāns 2027. (2020). Saeima. Pieejams šeit: 

https://www.pkc.gov.lv/lv/nap2027 

http://jauna.vidzeme.lv/upload/VIDZEMES_PLANOSANAS_REGIONA_ILGTSPEJIGAS_ATTISTIBAS_STRATEGIJA.pdf
http://jauna.vidzeme.lv/upload/VIDZEMES_PLANOSANAS_REGIONA_ILGTSPEJIGAS_ATTISTIBAS_STRATEGIJA.pdf
http://rpr.gov.lv/wp-content/uploads/2017/12/RPR-Ilgtspejigas-attistibas-strategija_2014-2030.pdf
http://rpr.gov.lv/wp-content/uploads/2017/12/RPR-Ilgtspejigas-attistibas-strategija_2014-2030.pdf
https://www.pkc.gov.lv/lv/nap2027
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Noteiktās prioritātes vēlreiz apstiprina radošo industriju un radošā tūrisma starpnozaru 

ietvaru, jo radošo industriju var skatīt zem vairākām prioritātēm. 

3. Radošā tūrisma būtība  

 

Radošais tūrisms ir uzskatāms par jaunu tūrisma nozares attīstības pakāpi, kurā 

iesaistās tūristi un vietējie iedzīvotāji/ vietējie radošie, veidojot tūrisma produktus 

(kopā radot). Tieši apmeklētāja līdzdarbošanās radošajā radīšanas procesā ir tā, kas 

radošo tūrismu izceļ pārējo tūrisma veidu starpā. Radošajam tūrismam ir svarīga 

radoša vieta, radoši cilvēki, radoša dizaina pieeja un radoša domāšana.  

Radošā tūrisma četri stūrakmeľi: 

 

12. attēls. Radošā tūrisma stūrakmeľi. Avots: Creative tourism: The Creatour Recipe book, 2020
19

 

Radošā tūrisma koncepta attīstībā var izdalīt vairākus soļus apmēram pēdējo 

divdesmit gadu garumā. Pirmo reizi to 2000.g. definēja pētnieki Gregs Ričards un 

Krispins Raimonds, formulējot šādi: 

Radošā tūrisma pakāpeniska attīstība un pilnveidošanās: 

1.0 Maza mēroga radošā pieredzējuma attīstība un mācīšanās pasākumi, kurus 

galvenokārt nodrošina radoši uzľēmēji kā blakus pakalpojumu citām radošām 

darbībām. Tiek piedāvātas neformālas darbnīcas un radošuma pieredze, orientētas uz 
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 Creative tourism: The CREATOUT Recipe book. (2020), Ed.Goncalves A.R./Marques 

J.F/Tavares M/Cabeca S.M. Cin Turs, University of Algarve, Portugal. Pieejama šeit: 

https://www.academia.edu/24864589/Recipes_for_Sustainable_Creative_Tourism 

 

Aktīva 

līdzdarbošanās 

Mācīšanās 

Radoša 

pašizpausme 

Kopienas 

attīstība 

Radošais tūrisms piedāvā apmeklētājiem iespēju attīstīt savu radošo potenciālu caur 

aktīvu līdzdarbošanos kursos un mācīšanās pieredzi, kas raksturīga tam brīvdienu 

galamērķim, kurā apmeklētājs uzturas. 

https://www.academia.edu/24864589/Recipes_for_Sustainable_Creative_Tourism
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kāda radoša produkta izveidi. Pārsvarā  šie pasākumi notiek radošajās darbnīcās un 

nelielās grupās, kas pastiprina saikni ar vietējo kopienu, dodot autentisku vietējo 

sajūtu.  

2.0 Radošās darbības tiek izmantotas, lai galamērķim/vietai piesaistītu tūristus, 

apmeklētājus, īpaši vietas, kuras nav bijušas pašā tūrisma centrālajā plūsmā. Vairāk 

tiek uzsvērti tādi netaustāmie resursi kā identitāte tās daudzos aspektos, dzīvesveids, 

zīmols, atmosfēra, stāstniecība, radošums, mediji.   

Šajā kontekstā UNESCO ir definējis radošo tūrismu: 

―Radošais tūrisms ir plānots ceļojums ar iesaistīšanos un autentisku pieredzējumu, ar 

līdzdarbošanos mākslas, mantojuma vai vietas specifiskā rakstura   izziľā,  nodrošinot 

saikni ar tiem, kas šeit dzīvo un veido šo dzīvo kultūru‖. 

Radošais tūrisms ir ietverts UNESCO rāmja programmā Radošās pilsētas
20

 (tīklojums 

izveidots 2004.g.). Šeit radošais tūrisms vairāk tiek sasaistīts ar radošās ekonomikas 

pozicionējumu un plašāku radošuma pieredzi, ieskaitot pasīvākas formas radošuma 

patēriľu.  

OECD 2014.g. pārdefinēja radošo tūrismu šādi:  

―Zināšanās balstīti radoši pasākumi, kas savieno radītājus, patērētājus, vietas, 

izmantojot tehnoloģijas, talantus vai prasmes, lai radītu jēgpilnus netaustāmus 

kultūras produktus, radošu saturu un pieredzējumu‖. 

Sekojot radošā tūrisma koncepta un izpratnes attīstībai, izveidojās Radošā Tūrisma 

tīkls (Creative Tourism Network)
21

. Organizācija apraksta radošo tūrismu šādi: 

―Radošais tūrisms tiek uzskatīts par jauno tūrisma izpausmes paaudzi un tas iesaista 

pašus tūristus un vietējos iedzīvotājus, lai radītu tūrisma produktu līdzrades procesā‖.  

Organizācija piedāvā daţādus izglītības resursus un mārketinga rīkus, kā arī 

iedibinājusi radošā tūrisma balvu (Cult-CreaTE projektā VTA konsultēja šī tīklojuma 

eksperte Karolīna Koureta (Carolin Couret)). 

Radošā Tūrisma tīkls (Creative Tourism Network) sniedz ieskatu tajā, kādus 

izaicinājumus mūsdienu tūrismam jāpārvar, lai attīstītos radošā tūrisma virzienā un 

radītu jaunu vērtību ķēdi: 

 Piedāvājuma daţādošana bez investīcijām, optimālāk piesaistot nemateriālo 

kultūras mantojumu; 

 Sekmēt tūrisma attīstību ārpus tradicionālajām sezonu robeţām; 

 Vietējo kopienu iesaistīšana radošo produktu un pakalpojumu radīšanā, to 

lepnums par šo sniegumu; 

 Sociālās kohēzijas veicināšana caur vietējo kopienu iesaistīšanu, vietējo 

stāstniecību un nepieiciešamo profesionālo iemaľu veicināšanu; 

 Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un attīstīšana; 

 Finanšu avotu attīstībai daţādošana. 

 

                                                           
20

 https://en.unesco.org/creative-cities/home 
21

 www.creativetourismnetwork.org 

https://en.unesco.org/creative-cities/home
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Tabulā uzrādīts radošuma izpausmju salīdzinājums, kas būtisks kultūras tūrisma 

pieredzes radīšanas procesā.   

Tabula 1. Radošuma izpausmju salīdzinājums.  

Radošuma 

izpausmes 

Laika rāmis Kultūras 

tvērums 

Patēriņa 

virziens 

Mācīšanās 

veids 

Kultūras 

tūrisms 

Pagātne un 

tagadne 

Augstā kultūra, 

populārā 

kultūra 

Produkts, 

process 

Pasīvs 

Radošs skats Tagadne Māksla, izrādes Izrāde Pasīvs 

Radošas telpas Tagadne un 

nākotne 

Māksla, 

arhitektūra, 

dizains u.c. 

Atmosfēra Interaktīvs 

Radošais 

tūrisms 

Pagātne, 

tagadne un 

nākotne 

Radošuma 

process 

Pieredze, 

kopīga radīšana 

(co-makership) 

Aktīva prasmju 

radīšana 

Avots: Ričards un Vilsons 2006 

Precīzu datu par radošā tūrisma apjomu nav, piemēram, pasaulē ceļotāji-jaunieši ir 

norādījuši 18% 2012.g. un 30% 2017.g.
22

, ka viľi brīvdienas ir pavadījuši, lai 

paaugstinātu savu radošo prasmju potenciālu (Daksburī un Ričards 2019 pēc WYSE 

Travel Federation 2017). 

Kopumā var secināt, ka pieprasījums pēc radošā tūrisma pieaugs, jo vēlme pēc kultūrā 

balstīta pieredzējuma nostiprinās (Daksburī un Ričards 2019). 

 

Iesaistīto pušu analīze radošā tūrisma attīstībā 

Lai sekmīgu radītu un attīstītu radošā tūrisma piedāvājumu Vidzemes tūrisma 

galamērķī, ir daudz iesaistītās puses daţādās iesaistes formās un pakāpēs. Pamata 

iesaistītās puses RT attīstībā: uzľēmēji RI un RT, biedrības RI un RT, nodibinājumi 

RI un RT, pašvaldības iestādes kā kultūras centri, bibliotēkas, muzeji, amatu mājas, 

Valsts nozīmes muzeji, pašvaldības, plānošanas reģioni, tūrisma reģionālās 

asociācijas/klasteri, tūrisma informācijas centri un punkti, vietējā kopiena un 

iedzīvotāji, tūrisma operatori, valsts institūcijas kā Kultūras ministrija, Ekonomikas 

ministrija, Radošo industriju inkubators, Latvijas investīciju un attīstības aģentūra un 

tās biznesa inkubatori, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Kultūrkapitāla fonds, 

vietējās rīcības grupas, LEADER programma. 

Citas iesaistītās puses: pasākumu organizētāji kā viena nozīmīga iesaistītā puse, 

finanšu institūcijas, transporta pakalpojumu nodrošinātāji, mārketinga uzľēmumi, 

mediji, starptautiskās organizācijas kultūrā un tūrismā (Eiropas kultūras tūrisma tīkls, 

Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā, NDPC, Dānijas Kultūras institūts 

Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, Baltijas jūras reģiona tūrisma centrs u.c.), ēdināšanas 

pakalpojumu sniedzēji un naktsmītnes. 
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Lai novērtētu iesaistītu pušu vajadzīgās rīcības radošā tūrisma attīstībā Vidzemes 

tūrisma galamērķī, kā arī lai noskaidrotu, kurām no iesaistītajām pusēm ir ietekme un 

interese radošā tūrisma un radošo industriju attīstībā tika veikta aptauja 2020.gada 

novembra mēnesī. Aptauja tika elektroniski izsūtīta projekta partneriem, TIC, 

uzľēmējiem, Vidzemes plānošanas reģionam, nozarē atzītiem radošo industriju 

ekspertiem. Tika saľemtas un analizētas 60 respondentu atbildes. Svarīgi, ka puse no 

respondentiem pauda uzľēmēja viedokli, jo radošais tūrisms un radošās industrijas ir 

uzľēmējdarbības forma.  

 

13. attēls. Respondentu sadalījums pēc nodarbošanās. Avots: aptauja, 2020. 

Attēlā nr. 14 ir parādīta pamata iesaistīto pušu intereses un ietekmes analīze, ko ir 

veikuši tūrisma un radošajās industrijās iesaistītās puses, galvenokārt Vidzemes 

tūrisma galamērķī. Ietekmes analīze tika veikta tiešsaistes visidati.lv platformā 

aptaujas veidā, novērtējot katras nosauktās iesaistītās puses ietekmi un interesi 5 ballu 

Likerta skalā (ļoti ieinteresēts/ ļoti ietekmē, ieinteresēt/ ietekmēs, neitrāls, nedaudz 

ieinteresēts/ nedaudz ietekmē, nav ieinteresēts/neietekmē). Attēlā ir parādīti dati katrai 

iesaistītajai pusei kopā skaitot pozitīvo vērtējumu (ļoti ietekmē un ietekmē; ļoti 

ieinteresēts un ieinteresēts). Attēla augšējā labajā kvadrātā ar augstu ietekmi un augstu 

interesi ir izvirzījies šāds trijnieks: TIC, uzľēmēji un VTA. Tālāk ar augstu ietekmi, 

bet nedaudz mazāku interesi ir pašvaldības. Nākošais trijnieks ar augstu interesi un 

samērā augstu ietekmi ir VPR, amatniecības centri un biedrības. 

No aptaujas dalībniekiem 50% ir vērtējuši, ka vietējai kopienai ir gan interese, gan arī 

ietekme radošo industriju radošā tūrisma attīstībā. No aptaujātajiem kā vismazāk 

ieinteresēto un ar zemāko ietekmi ir novērtējuši Ekonomikas ministriju. Turpretī 

LIAA interese un ietekmē ir novērtēta ievērojami augstāk. 
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14. attēls. Avots: aptauja, 2020. 

Aptaujā respondentiem bija jāsakārto prioritārā secībā no 1 līdz 10, viľuprāt, 

svarīgākās nepieciešamās darbības RI un RT attīstībai Vidzemes tūrisma galamērķī. 

Attēlā ir parādītas prioritāri attīstāmās darbībās, kuras tika sakārtotas dipazonā no 192 

punktiem līdz 403 punktiem, jāatzīmē, kā pirmā atbalstītā darbība (radošo industriju 

un radošā tūrisma tīklojuma izveide) ar 39 punktu pārsvaru atraujas no nākamajām 

prioritāri atbalstāmajām darbībām. Otrā un trešā darbība atšķiras tikai ar viena punkta 

pārsvaru, ceturtā darbība seko ar 10 punktu atstarpi, 5 darbība ar 16 punktu atstarpi. 

Līdz ar to var teikt, ka pirmās piecas darbības ir svarīgas ieinteresētajām pusēm, ka to 

īstenošana var sniegt reālu atbalstu. Tālāk seko darbības ar 90 punktu atšķirību.  

 

15. attēls. Radošā tūrisma pakalpojumu un produktu attīstībai visvairāk nepieciešamās darbības. Avots: 

Aptauja, 2020  
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Aptaujā respondenti papildus norādīja, ka svarīga ir radošo personību iedrošināšana, 

lai viľi notic, ka apmeklētājs un tūrists būs ieinteresēts viľu piedāvātajos 

pakalpojumos. Kā labu veidu šāda apstiprinājuma iegūšanai gan aptaujas respondenti, 

gan intervētie radošo industriju eksperti norādīja pieredzes braucienus, kad 

mākslinieki, radošās personības pašas savām acīm redzam labās prakses piemērus ka 

tas vairo viľu ticību saviem spēkiem. Izskan arī viedoklis, ka visus nav nepieciešams 

balstīt, ja paši negrib iesaistīties un veltīt savu laiku tūristu uzľemšanai. 

Apmeklētāju, tūristu uzľemšanai ir nepieciešamas telpas, kuru labiekārtošana prasa 

ievērojamus līdzekļus, Respondenti norāda, ka pašvaldība, kurai ir brīvas telpas, tādas 

varētu ierādīt/ nodotu radošajiem ļaudīm/ amatniekiem. 

Kāda uzľēmēja arī norādīja, ka šajā 2020.g. Covid-19 sezonā ir bijis augsts 

pieprasījums pēc radošajām meistarklasēm. Viľa arī norāda, ka meistarklasēm ir 

augsta pašizmaksas, līdz ar to ir labi, ja ir atbalsta instrumenti, piemēram, LEADER 

programma. 

Izteikts priekšlikums LIAA konkursa nolikumu nākamajā gadā papildināt ar 

vērtēšanas kritēriju ―Produkts īstenots radošā tūrisma nišā mazāk aktīvās tūrisma 

sezonas periodā‖, kā arī ieteikums organizēt hakatonus radošā tūrisma pakalpojumu 

attīstībai. 

Aptaujā tika izteikts arī priekšlikums vērtēt pieprasījumu pēc radošā tūrisma 

pakalpojumiem, tad veidot atbilstošu piedāvājumu. 
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Vidzemes tūrisma galamērķa radošuma infrastruktūras un pakalpojumu 

piedāvājums 

Stratēģijas pirmajā nodaļā tika aprakstīta radošo industriju uzľēmumu statistika, kas 

kaut daļēji raksturo potenciālu radošā tūrisma piedāvājuma izveidei reģionā. 

Darbsemināros un intervijās tika noskaidrots, ka būtiska loma radošo industriju un 

tūrisma simbiozē var būt muzejiem un kolekcijām kā tikšanās vieta. Kartoshēmā ir 

parādīts muzeju un ekspozīciju izvietojums Vidzemes tūrisma galamērķī (skatīt 16. 

attēlu). 

 

16. attēls. Muzeji un kolekcijas Vidzemes tūrisma galamērķī. Avots: ViA HESPI, 2020 

Pavisam šajā kartoshēmā ir atlikti 133 objekti gan valsts, pašvaldību, gan privāti 

muzeji un vai kolekcijas. Muzeju un kolekciju darbības principi ir atšķirīgi gan pēc 

darba laika, gan tematiskā satura, gan ieejas maksas tajos. Muzeji un kolekcijas 

piedāvā muzejpedagoģiskās programmas un radošās darbnīcas, lekcijas un citus 

pasākumus.   

Kā 16.attēlā ir redzams, tad trīs muzejos 2019.g.  apmeklētāju skaitu ir virs 50 000 

gadā (Valmieras muzejs 79461 apmeklējums, Turaidas muzejrezervāts 286 045 

apmeklējumi un Cēsu pils kompleksu 87262 apmeklējumi). 2019.g. maijā Cēsu pils 

atvēra amatnieku darbnīcas un apmeklētāji varēja satikt seno prasmju meistarus. 

Kopumā muzeji rīko daudzveidīgas norises un izziľas pasākumus, arī teatrālus, lai 

piesaistītu apmeklētājus.  
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Vidzemes tūrisma galamērķī piedāvājums apmeklētājam/ceļotājam/tūristam ar 

līdzdarbošanos ir daudzveidīgs un kopumā lielā skaitā 266 tiek piedāvāti pakalpojumi 

(neieskaitot muzeju un kolekciju piedāvājumu), kurus var klasificēt kā radošā tūrisma 

piedāvājumu (skatīt 17.attēlu). Informācija apkopota pēc pašvaldību tūrisma sadaļām 

mājas lapās 2020.g. novembrī. Šajā kartoshēmā nav uzrādīts muzeju un kolekciju 

piedāvājums ar līdzdarbošanos (par muzejiem skatīt 16.att.). Visvairāk šādu 

piedāvājumu ir Madonas novadā (28), Smiltenes novadā (13), Cēsu un Ogres novados 

(11), Amatas un Siguldas novadā (10).  

 
17. attēls. Tūrisma piedāvājumi ar līdzdarbošanos 2020.gadā, neieskaitot muzeju un kolekciju 

piedāvājumu. Avots: ViA HESPI, 2020.  

Tematiski līdzdarbošanās piedāvājumi gan saturiski, gan no iesaistīšanās pakāpes ir 

atšķirīgi. Ne visus no šiem piedāvājumiem pilnībā var uzskatīt par radošā tūrisma 

piedāvājumu. Viena daļa no piedāvājuma ir ekskursijas raţotnēs un saimniecībās ar 

degustāciju, citviet tā ir meistarklase ar degustāciju. No apkopotajiem 266 

piedāvājumiem (skatīt 18. attēlu) 103 ir saistīti ar ēdiena vai dzēriena pagatavošanu, 

meistarklasi un vai degustāciju. No ēdieniem visvairāk ir siers, maize un saldumi, bet 

no dzērieniem: vīns, alus un tēja. 28 piedāvājumi ir saistīti ar amatniecību (neietverot 

māla/podniecības piedāvājumu), 25 piedāvājumi ar mākslas izpaušanos (gleznošanu, 

dzejošanu, muzicēšanu u.c.), 22 darbnīcas, meistarklases ar mālu,  17 piedāvājumi ar 

bišu produktu piedāvājumu (medus degustācija, vaska sveču liešana, Api terapija), 11 

ar skaistumkopšanas līdzekļu pagatavošanu un 63 citas radošas darbnīcas. Vairākos 

gadījumos nav precīzi norādīta kāda būs radošā darbnīca, bet piedāvājumā ir nosaukts 

radošā darbnīca. Ir piedāvājumi, kur ir 2 un vairāk saturiski atšķirīgas radošās 

darbnīcas (piem. māls un tējas). 



 
 

30   

 

18. attēls. Līdzdarbošanās piedāvājumu tematiskais sadalījums, neieskaitot muzeju un kolekciju 

piedāvājumu. 

Piedāvājumus ar līdzdarbošanos pašvaldību tūrisma vietnēs ir jāmeklē, paši tie virsū 

apmeklētājam ―nesteidzas‖. Atsevišķi labie piemēri:  

visitvalmiera/ko redzēt un darīt/ meistarklases;  

visitkoknese/izglītojošās programmas; 

ikskile.lv/lv/turisms/ko-redzet/ izziľas tūrisms; 

stopini.lv/lv/novads/turisma-informacija /izziľa un tradīcijas.  

Savukārt, degustācijas un ar ēdienu/dzērienu saistītās meistarklases galvenokārt ir 

atrodamas sadaļās ―apskates saimniecības‖, ―raţots novadā‖, ―lauku labumi‖. 

https://ikskile.lv/lv/turisms/ko-redzet/
https://stopini.lv/lv/novads/turisma-informacija%20/
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Projekta Latvijas dalībnieku tūrisma informācijas vietņu analīze 

Attēlā nr. 19 zemāk ir redzama astoľu šī Latvijas projekta dalībnieku pašvaldību 

mājas lapu tūrisma sadaļas analīze, atlasot tūrisma piedāvājumus, kuros ir vārdā 

nosaukta iespēja līdzdarboties, kas ir būtisks radošā tūrisma elements. Analīzei tika 

izmantotas šādas globālā tīmekļa vietnes:   

https://www.visitgulbene.lv/; https://visit.koceni.lv/ ; 

https://www.visitvecpiebalga.lv/; https://www.ergli.lv/public/lat/turisms_atputa1/; 

https://www.marupe.lv/lv/turisms; https://ropazi.lv/lv/turisms/aktualitates/; 

http://visit.priekuli.lv/; https://visit.salaspils.lv/lv/. 

 

19. attēls. Astoľu Vidzemes tūrisma galamērķu pašvaldību mājas lapas tūrisma sadaļas piedāvājumi, 

kuros ir iekļauta radošā tūrisma piedāvājuma komponente (skatīts 2020.g. no 28. līdz 30. septembrim) 

Starp analizētajiem novadiem izcēlās Gulbenes un Kocēnu novada tūrisma 

piedāvājumi ar līdzdarbošanos gan muzejos, gan lauku saimniecībās un tūrisma 

uzľēmumos, piemēram, mucu darināšana, steika pagatavošana, mālošana, sveču 

liešana, kafijas pagatavošana, pirtslietu izgatavošana, iesaistīšanās lauku darbos, 

darbošanās prasmju skolā u.c. Tomēr muzejiem un ekspozīcijām, kopumā bija 

vērojama tendence visos apskatītajos 8 novados, nosaukt, ka tiek piedāvātas radošās 

darbnīcas un muzejpedagoģiskās nodarbības. Radošo nodarbību piedāvājums pēc 

savas būtības ir interesants apsolījums, jo norāda, ka būs iesaiste, darbošanās, līdzrade 

kā radošā tūrisma piedāvājums. 

https://www.visitgulbene.lv/
https://visit.koceni.lv/s%C4%81kums
https://www.visitvecpiebalga.lv/
https://www.ergli.lv/public/lat/turisms_atputa1/
https://www.marupe.lv/lv/turisms
http://visit.priekuli.lv/
https://visit.salaspils.lv/lv/
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Šīs stratēģijas 4. pielikumā  ir apkopots pārskats par 8 pašvaldību, Cult-CreaTE 

projekta dalībnieku, piedāvājumu radošajā tūrismā. 

 

Latvijas projektu partneru rakstveida aptauja un darba semināri 

Cult-CreaTE projekta ietvaros notika gan Latvijas projekta partneru darbsemināri, gan 

pasākumi ar Vidzemes radošā tūrisma un radošo industriju pārstāvju dalību un 

ārvalstu ekspertu iesaisti. Darbsemināri notika ar sekojošu mērķi: 

1. Cult-CreaTE projekta ietvaros informēt un dalīties pieredzē par 

stratēģiskajiem attīstības mērķiem un to sasniegšanu kultūras & radošo 

industriju jomā un kultūras & radošajā tūrismā; 
2. Apkopot Cult-CreaTE projekta Latvijas partneru un nozares spēlētāju RI un 

RT jomā priekšlikumus, problēmjautājumus un labo pieredzi; 

3. Veidot VTA Stratēģiju kultūras un radošo industriju jomā un kultūras & 

radošajā tūrismā – politikas instrumentu Cult-CreaTE projekta ietvaros un 

nozīmīgu politikas dokumentu Vidzemes RI un RT 2020.-2025. gadiem. 

Darbsemināri saistībā ar Vidzemes RI un RT stratēģijas attīstību notika:  

 

● 2020. gada 25. martā Stāmerienā, VTA kopsapulces ietvaros;  

● 26. martā tiešsaistes sanāksme VTA un VTA eksperti RI un RT stratēģijas 

veidošanā; 28. aprīlī 2020 – tiešsaistes seminārs ar Cult-CreaTE projekta 

ārvalstu partneriem;  

● 19. maijā tiešsaistes sanāksme par stratēģijas un darbības plānu attīstību ar 

Cult-CreaTE ārvalstu partneriem;  

● 11. jūnijā Latvijas Cult-CreaTE projekta partneru tikšanās Vienkoču parkā 

Līgatnē; 16.-17. jūnijā 4. Starpreģionu vadības grupas sanāksme par Darbības 

plāniem tiešsaistē (Interregional Steering Group Meeting Joint meeting on 

Action Plans);  

● 19. jūnijā VTA Valdes un mārketinga sēde Apaļkalnā;  

● 1. oktobrī starptautisks tiešsaistes seminārs  Radošā tūrisma attīstība Darbības 

plāniem (Creative Tourism development for the Action Plans), Veselavas 

muiţā;  

● 10. novembrī - starptautisks tiešsaistes seminārs ar Cult-CreaTE ārvalstu 

partneriem par RT produktu un pakalpojumu attīstību Interregional Thematic 

Workshop C: 'Cultural and Creative Tourism product development based on 

Cultural and Creative Industries'; 

● 24.novembrī Vidzemes Tūrisma konference projekta Cult-CreaTE ietvaros ar 

projekta Latvijas partneriem un Latvijas politikas vadlīniju veidotājiem 

Kultūras ministriju un LIAA. 

● Stratēģijas attīstības ietvaros notika tikšanās ar Kultūras ministrijas 

pārstāvjiem (9. jūnijs) ar vienošanos par turpmāku sadarbību un iespējamu 

jaunu iniciatīvu attīstību radošajās industrijās un politikas dokumentos. 

● Muzeju lomas izvērtēšanai, problēmu apzināšanai un aktīvākai sasaistei ar RI 

un RT notika divas tikšanās ar Latvijas Muzeju biedrības pārstāvi (Elīna 

Vikmane, Valdes locekle). 
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Nozīmīgs devums Stratēģijas un Rīcības plāna veidošanā bija projekta Cult-CreaTE 

ārvalstu partneru pieredzei, esošajiem politikas plānošanas dokumentiem un 

praktiskajām inovācijām.  

 

Daļa darbsemināru, lai gan iepriekš paredzēti klātienē, tai skaitā pie Cult-CreaTE 

projekta ārvalstu partneriem, notika tiešsaistē Covid-19 epidēmijas ierobeţojumu dēļ. 

Tiešsaistē tika izsūtītas arī aptaujas anketas Latvijas Cult-CreaTE projekta partneriem 

un ierobeţotākā mērā, nekā sākotnēji iecerēts, notika klātienes intevijas.  

RI un RT stratēģijas attīstībai Vidzemē, lai tiktu nodrošināta atgriezeniskā saite ar 

nozares spēlētājiem un nodrošināts viľu pienesums, tika veikta Latvijas partneru 

aptauja par partneru un viľu projektu stiprajām un vājajām pusēm, iespējām, 

apdraudējumiem, labajām praksēm un pieredzi, ka arī partneru ierosinājumiem par RI 

un RT sinerģijas attīstību, un iespējamo politikas instrumentu un iniciatīvu attīstību. 

Atbildes sniedza visi projekta partneri, kā arī tika intervēti RI un RT pārstāvji projekta 

partneru novados. Kopumā projekta partneri iesūtīja desmit atbilţu anketas, kā arī 

sanāksmju ietvaros par plašāku jautājumu loku tika intervēti šo sanāksmju dalībnieki, 

Latvijas Cult-CreaTE projekta partneri un VTA iesaistītie sadarbības partneri. 

Cult-CreaTE dalībnieku aptauju un darba semināru ietvaros tika, cita starpā, 

identificēti Covid-19 krīzes izaicinājumi tūrisma attīstībai, tai skaitā to radītās 

iespējas:  

● RI sasaiste ar tūrismu kā iespēja jaunu pakalpojumu un produktu radīšanai; jaunu 

ideju un attīstības instrumentu attīstība; ―lēnā tūrisma‖ attīstība (pēc analoģijas ar 

―slow food‖ – lēni baudītu gastronomiju); jaunas attīstības iespējas vietējā un 

reģionālajā tūrismā – jauni piedāvājumi velo un ainavu tūrismā, pakalpojumi un 

produkti, kas orientējas uz vietējo tūristu, ģimenēm. 

● Paveras arī jaunas iespējas starpsektoru iniciatīvu attīstībā, piemēram saistībā ar 

digitālajiem risinājumiem. Digitālie risinājumi, digitālā stāstniecība, digitālais 

mārketings un komunikācija ir būtiski līdzekļi radošā tūrisma attīstībā, saistot 

tūrismu ar radošajām industrijām. 
● Viens no nozīmīgākajiem secinājumiem no Cult-CreaTE ārvalstu partneru 

pozitīvās pieredzes: ir būtiski iesaistīt vietējās kopienas, veicināt līdzdalību un 

vietējo stāstu veidošanu, radīt nozīmīgas vietējās aktivitātes, sadarbojoties 

vietējām organizācijām un uzľēmējiem. Vietas, kurās aktīvi tiek iesaistītas 

vietējās kopienas, kur veidojas radošie puduri, kļūst pievilcīgas un interesantas ne 

tikai vietējai kopienai, bet arī tūristiem, t.sk radošā tūrisma patērētājiem. 
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Galvenie secinājumi no CultCreaTE projekta Vidzemes partneru aptaujas – to 

identificētās vajadzības: 

1. Nepieciešams stratēģijas dokumenta būtiskums, ilgtspēja un integrācija ar citiem 

politikas dokumentiem (piemēram, Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnēm).  

 

2. Nepieciešama labāka sadarbība vietējā līmenī starp pašvaldībām un RI & RT 

organizācijām - muzejiem, vietējiem uzľēmējiem, tai skaitā finansējuma piesaistē 

un projektu sagatavošanā.  

 

3. Nepieciešama labāka sadarbība starp valsts un reģionālajām tūrisma un RI 

organizācijām; iespēja attīstīt politikas iniciatīvas un instrumentus.  

 

4. Vietām pašvaldību līmenī nav kopējās attīstības vīzijas un koordinācijas, kas kavē 

uzľēmēju attīstību. Uzľēmēju viedoklis ne vienmēr tiek uzklausīts.  

 

5. Būtu nepieciešams attīstīt sadarbības un partneru tīklu vietējā un starptautiskā 

līmenī (daţu partneru atsauce uz vientulības sajūtu savā ―ciemā‖) – t.sk., lai 

veidotu darbnīcas un seminārus, apmainītos ar ekspertiem, apmainītos ar pieredzi 

– gan labo, gan izaicinājumiem un risinājumiem. Nepieciešama labās prakses un 

pieredzes apmaiľa vietējā līmenī un arī un starptautiski.  

 

6. Jāveido lielāks un daudzveidīgāks amatniecības, gastronomijas, pasākumu 

piedāvājums vietējā līmenī – instrumentu attīstība piedāvājumam, marketingam, 

informācijas kampaľām.  

 

7. Mijiedarbības un sinerģiju veidošana (sadarbības tīkli) vietējā un reģionālā līmenī 

– RI, tūrisms, pašvaldības, uzľēmēji u.c. Citāts no projekta dalībniekiem: ―Bieţi 

mēs paši nezinām savus vietējos sasniegumus, zināšanas un cilvēkus...‖  

 

8. Nepieciešams attīstīt jaunus piedāvājumus tiešsaistē vietējām un starptautiskām 

auditorijām (piemērs - Piebalgas Porcelāna fabrikas interneta veikals).  

 

9. Jaunu maršrutu, veloceliľu, RI un RT taku & maršrutu attīstība, arī ľemot vērā 

pēc-Covid-19 ierobeţojumus un izaicinājumus.  

 

10. Starp Cult-CreaTE partneriem – veicināt līdzradīšanas procesu (co-creation) – tiek 

veidoti kultūras un radošo industriju & radošā tūrisma produkti un pakalpojumi. 

 

11. Īpašās iespējas un stiprās puses Cult-CreaTE projekta ietvaros – Latvijā vēl 

aizvien spēcīga amatniecības tradīcija, dzīvs kultūras mantojums, vietējā 

stāstniecība. Latvija ir viena no valstīm ar izcilu kopienu spēju pašorganizēties 

radošumā, apvienojoties biedrībās, kultūras namos, neformālos pasākumos – tas 

var būt iedvesmas stāsts citām valstīm, kā arī iespēja veidot jaunus starptautiskus 

RI un RT produktus un pakalpojumus.  
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12. Draudi: pēc-Covid-19 situācija – nav droši paredzama turpmākā attīstība gan 

vietējā, gan starptautiskā līmenī. Latvijā ir baţas par situācijas attīstību pēc 

administratīvi teritoriālās reformas. 

Radošo industriju un radošā tūrisma Vidzemē SVID analīze, ņemot vērā 

statistikas datus, intervijas, aptauju ar projekta partneriem, aptauju reģionā par 

RT attīstību un darbsemināros iegūto informāciju 

Iekšējās vides analīze: Ko iesaistītās puses pašas var ietekmēt RI un RT 

Stiprās puses 

 Reģionā ir liels skaits uzľēmumu, 

kuri darbojas radošo industriju 

nozarē. 

 Izteikti attīstīta un aktīva amatniecība 

(biedrības). 

 Plašs un daudzpusīgs muzeju 

piedāvājums reģionā. 

 Spēcīgas un dzīvas amatniecības un 

vietējās kultūras tradīcijas. 

 Attīstīti un attīstās Eiropas kultūras 

ceļi reģionā. 

 Vasaras sezonā daudz kultūras 

pasākumu brīvdabā, t.sk. notiek arī 

mākslas plenēri. 

 Vidzemē ir iedibināti un spēcīgi 

mākslas festivāli, arī demokrātijas 

festivāls ―Lampa‖ (Cēsis). 

 Vidzemes Tūrisma asociācija (VTA) 

ir spēcīgs un pieredzes bagāts 

spēlētājs ar spēju piesaistīt 

starptautisko finansējumu.VTA ir labi 

attīstīts sadarbības tīkls tūrismā un  

VTA ir aktīvi sadarbības partneri. 

 Kopumā labs mobilā tīkla un 

interneta pārklājums. 

 Dzīvot reģionā pārceļas pilsētnieki, 

kuri var strādāt attālināti.  

 Radošo cilvēku tradicionālā spēja 

pašorganizēties radošajā un kultūras 

jomā (biedrības, kultūras nami, 

Vājās puses 

 Reģionā tūrisms un pasākumi 

izteikti sezonāli.  

 Pamatā radošā tūrisma un radošo 

industriju pārstāvji ir mazie un 

vidējie uzľēmumi ar neregulāriem 

un sezonāliem ienākumiem. 

 Vāja izpratne par radošo tūrismu 

sabiedrībā un RT vāja attīstība  

 Vietām nepietiekama sadarbība 

starp pašvaldībām un uzľēmējiem. 

 Nepietiekami atbalsta mehānismi 

stapnozaru attīstībai, tai skaitā 

radošajam tūrismam & industrijām,  

it īpaši lauku teritorijās. 

 No reģiona attālākajām vietām līdz 

galvaspilsētai un starptautiskajai 

lidostai ap 200 km. 

 Meistarklases/ Radošās darbnīcas 

izmaksas ir augstas. 

 Nepietiekams mārketings un 

informācijas plūsma par RT 

pakalpojumiem ārvalstu tūristiem. 

 RT uzľēmējam pietrūkst komandas, 

kas nodrošina visas kompetences 

gan pakalpojuma radīšanā, 

pārdošanā, u.c. 
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projekti, pasākumi, u.c.).  

 

Ārējās vides ietekme: Ko varam izmantot, kā varam pielāgoties 

Iespējas  

 Kultūras un radošo industriju izcilība 

un pakalpojumu attīstības iespējas 

gan reģionālā un vietējā tūrismā, gan 

pakalpojumu eksportā. 

 Radošo industriju un radošā tūrisma 

tīkla attīstība, izmantojot valsts 

 Draudi 

 Covid-19 krīzes radītie zaudējumi 

tūrisma un saistītajās nozarēs 

(transports, ēdināšana) un to 

ietekme uz uzľemējdarbības 

pārstrukturēšanos. 

 Novadu reformas rezultātā 
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atbalstu klasteru un tīklu attīstībai. 

 Jaunu produktu un pakalpojumu 

attīstība, t.sk. Koprades dienas 

reģionā ārpus tūrisma ―pīķa‖ sezonas. 

 Festivālu un pasākumu turpmāka 

attīstība. 

 Gastronomijas pasākumu attīstība.  

 Plānošanas perioda 2021-2027 

politikas iniciatīvu izmantošana, 

piesaistot projektu finansējumu RT 

attīstībai.  

 Jaunu projektu attīstība 

starptautiskajā sadarbībā.  

 Atzinīgi novērtēt RT esošos un 

jaunradītos pakalpojumus, tos izvirzot 

un piesakot konkursiem, balvām 

nacionālā un starptautiskā mērogā. 

 Mācīšanās caur citu piemēriem, 

apmeklējot labās prakses 

pakalpojumus gan Latvijā, gan 

ārvalstīs. 

 Jaunradītu digitālo rīku un digitālo 

kompetenču ātra apguve. 

 Covid-19 krīzes laikā un pēc tās – 

jaunas iespējas ne-galvaspilsētu 

(mazpilsētu, lauku un dabas vietu) 

piedāvājumam. 

 Likumprojekts par Latviešu 

vēsturiskajām zemēm – vēl neizzināts 

potenciāls novadu un vietu zīmola 

vērtību veidošanai un stiprināšanai. 

 Uzľēmējiem pieejams LIAA 

finansējums un atbalsts inovāciju 

attīstībai, tai skaitā tūrismā un 

radošajās industrijās. 

 Uzľēmējiem un sabiedriskām 

iniciatīvām pieejami citi finansējuma 

avoti, kā Lauku atbalsta fonds, Leader 

programmas, u.c. 

 Kultūras organizācijām un 

iniciatīvām pieejams VKF un citi 

finansējuma avoti. 

―likvidējamo‖ novadu sava zīmola 

izzušana. 

 Ārvalstu tūristu skaita kritums 

2020.g Covid-19 ietekmē 

 Kultūras un radošo industriju 

nesadarbošanās – ―viensētu 

psiholoģija‖.  

 Radošā tūrisma sezonalitāte.  

 Starptautiskā konkurence tiešsaistes 

vidē par RI un RT virtuālo 

piedāvājumu. 

 Mainīga un MVU bieţi nelabvēlīga 

nodokļu politika. 

 Amatniecības un tautas daiļamata 

prasmju nepietiekama  

pārmantotība. 
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4. Latvijas radošā tūrisma labā prakse 
 

Viena no projekta Cult-CreaTE darbības līnijām un spēcīgākajiem aspektiem ir Cult-

CreaTE iesaistīto dalībnieku labu prakšu un labo darba piemēru identifikācija, 

mārketings un pielietojums citu valstu partneru organizācijās.  

 

Radošā tūrisma izpratnē labā prakse mērāma līdzradē, apmeklētāju interesē, radošo 

pakalpojumu un preču piedāvājumā, uzľēmēju aktivitātē un izaugsmē, kā arī radošo 

industriju un radošā tūrisma puduru attīstībā.  

 

Projekta ietvaros ir radīta Cult-CreaTE projekta portāla sadaļa Labās prakses (Good 

Practices): https://www.interregeurope.eu/cultcreate/good-practices/, kurā katrs 

partneris ir ievietojis informāciju par sava reģiona vai novada izcilībām. Projekta 

Cult-CreaTE Vidzemes dalībnieku vidū kā sekmīgākie radošā tūrisma puduri tika 

identificēti: 

Āraišu ezerpils arheoloģiskais parks un radošo aktivitāšu komplekss ap to; 

Līgatnes Vienkoču parks un radošums ap to;  

Piebalgas porcelāna fabrika un puduris ap to. 

 

Āraišu ezerpils arheoloģiskais parks – Āraišu leģendas 

Āraiši ir viens no Latvijas vēsturiskajiem dārgakmeľiem, kur ir stūrītis slēpj leģendas. 

Šī leģendu un stāstniecības tradīcija bija pamatā jaunam tūrisma konceptam - Āraišu 

leģendām.  

 

Āraiši ir ģeogrāfiski neliela vieta, kas auklē daudzas senas leģendas. Visnozīmīgākais 

tūrisma objekts ir Āraišu arheoloģiskais parks ar 9.-10. gadsimta rekonstruēto Ezera 

apmetni, kuru atrada, sekojot senai vietējai leģendai par nogrimušo pili.  

 

Āraišu leģendas ir pašvaldības un privātā partnerība, kur iesaistīti daudzi vietējie 

uzľēmēji – stāstnieki un gidi, amatnieki, mūziķi, gastronomisko pakalpojumu 

sniedzēji un suvenīru veidotāji, viesmīlībā nodarbinātie. Āraišu leģendām ir radīts 

unikāls tūrisma logo, kas attēlo galvenos leģendu tēlus un vietas. Ir izveidotas 

orientēšanas spēles, lai tūristiem dotu iespēju atklāt vietējās leģendas, apmeklēt 

interesantākās vietas, pasākumus un uzľēmējus. Spēlējot spēli, tūristi iegūst punktus 

par katru vizīti un beigās saľem balvu. Piedalīšanās spēlē ir motivācija arī vietējiem 

uzľēmējiem piedalīties Āraišu leģendās kā partneriem.   

 

Vietējā Amatu māja sadarbībā ar filmu veidotājiem izveidojusi nelielu animācijas 

filmu par Āraišu leģendām. Mūziku un filmas scenāriju, ka arī pašu filmu veidojuši 

vietējie bērni. Filmiľu rāda tūristiem un stāstniecības meistarklases notiek ikgadus 

Eiropas Muzeju naktī stāstniecības pasākuma ietvaros.   

 

Leģendas, kas tiek nodotas no paaudzes un paaudzi, nu vilina tūristus caur spēlēm, 

mūziku, uzvedumiem, ekskursijām, un ir spēcinoša marketinga un attīstības platforma 

vietējiem uzľēmējiem.    

 

https://www.interregeurope.eu/cultcreate/good-practices/
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Āraišu ezerpils arheoloģiskais parks tiešsaistē: http://araisi.com/lv/ko-redzet-

araisos/araisu-arheologiskais-parks/ 

 

Vienkoču parks un Kokamatniecības muzejs 

Vienkoču parks un Kokamatniecības muzejs ir īpaša un veiksmīga radoša vieta, kur 

profesionāli amatnieki dalās zināšanās un pieredzē ar amatieriem, tūristiem un citiem 

interesentiem. 

 

Šeit radošo industriju un radošā tūrisma mijiedarbība ir dabiska un plūstoša, piesaistot 

līdzīgi domājošos – radošos, amatniekus, cilvēkus, kas ieinteresēti amatniecībā, 

amatniecības un dabas sinerģijā.  

 

Vienkoču parkā un Kokamatniecības muzejā notiek regulāri amatniecības pasākumi, 

aicinot interesentus un daloties zināšanās un prasmēs. Piemēram, būvējot vienkočus, 

peldinot tos upē; veidojot maizes krāsnis un cepot maizi pēc senlaiku receptēm; 

veidojot video materiālus par amatniecības procesiem. Apmeklētāji var iemācīties, kā 

gatavot sadzīves priekšmetus no koka – gan Akmens laikmeta, gan mūsdienu; 

kokamatniecības meistari Vienkočos darbojas katru dienu, dodot iespēju 

apmeklētājiem vērot darba nianses un izmēģināt amatnieku rīkus.   

 

Galvenie komerciālie produkti Vienkočos ir grebti koka trauki, kurus varam redzēt 

gan daţos izcilos restorānos, gan nopirkt ārvalstīs.   

 

Ikgadējā Pasaules Kokamatniecības diena piesaista arī amatniekus no ārzemēm.  

 

Vienkoču parkā ar tā koka skulptūrām iespējama relaksējoša pastaiga. Vienkočos tiek 

rīkotas arī radošās darbnīcas bērniem. Savukārt ikgadējā Uguns nakts priecē ar uguns 

skulptūrām, mūziku un citām aktivitātēm, piesaistot tūkstošiem apmeklētāju.  

 

Vienkoču parks tiešsaistē: https://vienkoci.lv/lv/ 

 

Piebalgas porcelāna fabrika  

Mākslinieka Jāľa Roľa izlolotā Piebalgas Porcelāna Fabrika ir vienīgā porcelāna 

raţotne Latvijā. Sākotnēji tiek izveidota Porcelāna mākslas galerija Vecrīgā, darbnīca 

Kalnciema ielā un apgleznošanas studija Majoru kultūras namā.  

2007. gadā aizsākas porcelāna raţošana Piebalgā, un nu ―baltais zelts‖ kļuvis par 

vienu no Piebalgas simboliem. Nelielā raţotne bijušajā Vecpiebalgas pienotavas ēkā 

attīstījusies par veiksmīgu uzľēmumu ar zīmolu Piebalgas Porcelāna Fabrika, kas ar 

neparastiem un oriģināliem mākslas priekšmetiem ieinteresējusi gan Latvijas, gan 

ārzemju tirgus. Rūpīgs roku darbs rada smalkus traukus, suvenīrus un īpašas dāvanas 

no izcilā angļu kaula porcelāna.  

Tiem apmeklētājiem, kas vēlas iesaistīties radošajā procesā, Piebalgas porcelāna 

fabrika piedāvā porcelāna apgleznošanas darbnīcas. Savus darbus darbnīcu dalībnieki 

pēc porcelāna apdedzināšanas  iegūst sev.  

Vecpiebalgas muiţas ēkā ir ekspozīciju zāle un arī Fabrikas veikals, kas pieejams arī 

internetā. Ēku kompleksā savu atvēršanu gaida Porcelāna muzejs. Iesaistot vietējās 

https://vienkoci.lv/lv/
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kopienas, uzľēmējus un pašvaldības, Jānis Ronis reģionā veido Ainavu takas 

radošajiem, dabas un velo tūristiem. Piebalgas Porcelāna fabrika tiešsaistē: 

http://www.porcelanadarbnica.lv/ 

5. Radošā tūrisma un radošo industriju sinerģijas attīstība 

Vidzemē 
  

Mērķi: 

1. Paplašināt radošā tūrisma piedāvājumu un tā daudzveidību Vidzemes 

tūrisma galamērķī, t.sk. ārpus tradicionālās tūrisma plūsmas. 

2. Veidot ilgtspējīgu sadarbību un mijiedarbību starp RT un RI 

uzľēmējiem un organizācijām ar mērķi veidot jaunus RT un RI pakalpojumus 

un produktus. 

3. Attīstīt Vidzemes radošās industrijas radošā tūrisma kontekstā. 
 

Stratēģiskie darbības virzieni mērķu sasniegšanai 

1. Radošā tūrisma un radošo industriju uzņēmējdarbības attīstības veicināšana 

un redzamība: RI sekmē RT ar jaunu produktu un pakalpojumu attīstību (t.sk 

Koprades dienas) 

Darbības mērķi aptver tradicionālās tūrisma sezonas paplašināšanu; jaunu RT un RI 

pakalpojumu un produktu veidošanas veicināšanu; reģionālās RT un RI 

uzľēmējdarbības izaugsmes veicināšanu; līdzrades idejas, izpratnes un procesu 

veicināšanu. Koprades dienu tradīcijas ieviešana un citu jaunu projektu attīstība RI un 

RT nozarēs Latvijas un starptautiskā sadarbībā. Koprades dienas paplašina 

tradicionālo tūrisma sezonu, koprades pasākumiem noritot arī pavasarī, rudenī, ziemā. 

Tiek veicināta vietējo RI un RT uzľēmēju attīstība, sadarbība un izaugsme.  Koprades 

dienas veicinās izpratni par radošumu un kultūras mantojumu, komunikāciju, sociālo 

iekļaušanos. Projekta ―Radošie stropi‖ mērķis ir cita starpā veidot analogu un digitālu 

rīku vietējo radošā tūrisma un radošo industriju produktu un pakalpojumu 

ekspozīcijai, pārdošanai un redzamībai.  

2. Radošā tūrisma un radošo industriju sadarbības tīklojumu veidošana un 

stiprināšana, lai veicinātu MVU attīstību, izaugsmi un konkurētspēju - uzlabota 

pārvaldība 

Sadarbības veidošana starp radošo industriju uzľēmējiem, radošajiem cilvēkiem, 

amatniekiem no vienas puses un tūrisma/ viesmīlības uzľēmējiem no otras – 

ilgtspējīga radošo industriju un radošā tūrisma tīklojuma izveide. Muzeji vai citas 

kultūrvietas kā iespējamie radošo puduru centri un norises vietas.  

Rīcība ietver instrumentu veidošanu MVU attīstībai, jaunu tīklojumu un to sadarbības 

modeļu veidošanu starp RT un RI uzľēmējiem un citiem spēlētājiem, lai pilnvērtīgi 

izmantotu un attīstītu tūrisma un radošo industriju sinerģijas potenciālu.  
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3. Politikas instrumentu attīstība – “Vidzemes Tūrisma attīstības stratēģijas” 

papildināšana un tās realizācija - strukturālas izmaiņas 

RT un RI tendences Latvijā un pasaulē diktē nepieciešamību RT attīstībai aktīvi 

izmantot RI potenciālu un veicināt savstarpēju sinerģiju un izaugsmi. VTA sniegums 

šīs savstarpējās mijiedarbības izaugsmē tiek uzsākts ar VTA stratēģijas papildinājumu 

RT un RI attīstību veicinošām iniciatīvām un instrumentiem, iezīmējot plašāku 

darbības lauku, papildus tūrisma nozarei ietverot arī kultūras un radošās industrijas. 

Stratēģijas mērķis ir veicināt jaunas MVU RT un RI jomā sinerģijas, profesionālismu, 

tīklošanos, kopradi un zināšanas. Sadarbībā starp nozaru pārstāvniecībām visos 

līmeľos plānota VTA aktīva iesaistīšanās politikas veidošanas procesā, tai skaitā 

nacionālā un arī starptautiskā līmenī; instrumentu, modeļu un metoţu attīstība mazo 

un vidējo uzľēmumu attīstības veicināšanā RI un RT.  

 

Rīcības Plāns 2020.-2025.  

. 1. Rīcība: Radošā tūrisma un radošo industriju uzņēmējdarbības attīstības 

veicināšana un redzamība: RI sekmē RT ar jaunu produktu un pakalpojumu 

attīstību (t.sk Koprades dienas) 

1.1. Koprades dienas Vidzemes tūrisma galamērķī; 

1.2. Projekta “ Radošie stropi” īstenošana: 

Pirmā pakāpe: “skapis” vietējās amatniecības un dizaina preču pārdošanai, 

interaktīvai informācijai (analogs un digitāls risinājums)  

Otrā pakāpe: “Radošo stropu darbnīcas” līdzrade. 

1.3. Darbs pie jauniem projektiem. 

 

Pamatojums  

Latvijā pieaug starpsezonas ilgums (rudens jeb bezsniega periods), kura laikā ātri 

kļūst tumšs, un ir gari rudens, ziemas vakari, kā arī 2020.g. tās aktualitāti pastiprina 

Covid-19 ierobeţojumi ceļošanai uz ārvalstīm, un vietējiem iedzīvotājiem palielinās 

brīvais laiks, ko pavadīt Latvijā. 

Koprades dienu mērķis ir paplašināt tradicionālo tūrisma sezonu un rīkot koprades 

pasākumus arī pavasarī, rudenī, ziemā. Paplašinātas tūrisma sezonas mērķis ir arī 

veicināt vietējo RI un RT uzľēmēju attīstību, sadarbību un izaugsmi.  Koprades 

dienas arī veicinās izpratni par radošumu un kultūras mantojumu, sociālo 
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komunikāciju un kultūras pieejamību. Projekta ―Radošie stropi‖ mērķis savukārt ir 

gan analogā, gan digitāla veidā veidot rīku un platformu vietējo radošā tūrisma un 

radošo industriju produktu ekspozīcijai, pārdošanai un redzamībai.  

Rīcības apraksts 

1.1. Koprades dienas Vidzemes tūrisma galamērķī 

Izmantojot Cult-CreaTE projekta ietvaros veidotos sadarbības tīklus un partnerības, 

tiek veidotas Koprades dienas Vidzemes novados. Koprades dienu ietvaros RT un RI 

interesenti tiek iesaistīti radošuma aktivitātēs, to rezultātā mācoties, gūstot pieredzi un 

veidojot savus jaunrades darbus. Radošās industrijas šajā kopradē ietver: stājmākslas, 

dizainu, foto un audiovizuālos medijus, amatniecību – keramiku, porcelānu, koku, 

metālu, stiklu, sveču liešanu u.c. 

Koprades dienas ir arī RI&RT sadarbības testēšanas un attīstības instruments – tas 

pārbaudīs un prototipēs efektīvākos un ilgtspējīgākos sadarbības modeļus; būs 

instruments finanšu ilgtspējas modeļa attīstībai. Koprades dienas tiek plānotas ārpus 

vasaras tūrisma sezonas – pirms un pēc tās. Radošajām dienām notiekot konkrētā 

vietā, to dalībniekiem nepieciešams sadarboties, lai gūtu maksimāli labu rezultātu, kā 

arī jāapgūst jaunas prasmes.  

Iesaistītās puses: tiek iesaistīti uzľēmēji, vietējie muzeji, gastronomiskā  tūrisma 

piedāvātāji, deja un mūzika, pasākumu rīkotāji.   

Koprades labākie darbi tiek eksponēti gan fiziski ―Radošajos stropos‖, gan virtuāli.  

Koprades dienas plānotas organizēt (primāri), sadarbojoties VTA un Latvijas Cult-

CreaTE projekta dalībniekiem – pašvaldībām. Kā labais piemērs Koprades dienas var 

tikt pārľemtas un attīstītas plašākā mērogā.  

1.2. Projekta “ Radošie stropi” īstenošana 

Labāko vietējo amatniecības produktu ―skapji‖ Vidzemes novados vienotā dizainā 

tiks izvietoti projekta Cult-CreaTE partneru pašvaldībās, vienojoties par vietējiem 

partneriem un apsaimniekotājiem. Tie ietvers gan analogu, gan digitālu risinājumu un 

būs inovatīvs pārdošanas, informācijas un ekspozīcijas rīks.  

―Skapji‖ ar skaistākajiem reģionālajiem amatniecības un tautas daiļamata mākslas 

priekšmetiem Vidzemes novados, kas savienoti ar virtuālu pārdošanas rīku, ir iespēja 

VTA projektam Cult-CreaTE izvirzītā mērķa ietvaros ―Atbalsts jauniem projektiem 

Kultūras radošās industrijas: mūzika/deja, podniecība, vietējie muzeji, māksla un 

amatniecība, kur tiek atlasīti projekti/ produkti ar potenciālu radīt ekskluzīvus un 

autentiskus tūrisma piedāvājumus jeb piedzīvojumus, kas ir saistoši mūsdienu 

tūristam.‖  
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Projekta ―Radošie stropi‖ mērķis ir iedvesmot apmeklētāju apmeklēt vietējās radošās 

darbnīcas, pasākumus, iesaistīties piedāvātajās radošajās aktivitātēs. Stropos būs 

vizuāla informācija par radošo un tūrisma vidi novadā, tajā būs gan iegādājami vietējo 

amatnieku produkti, gan virtuāla informācija par daţādu darbnīcu un pasākumu norisi, 

gan izstādīti izcilākie darbi no koprades darbnīcām.  

―Radošie stropi‖ būs divpakāpju projekts: ―skapis‖ vietējās amatniecības un dizaina 

preču pārdošanai, interaktīvai informācijai; otrā pakāpe - ―Radošo stropu darbnīcas‖. 

―Radošo stropu darbnīcas‖ būs līdzrades darbnīcas, kas tiks attīstītas projekta 

dalībnieku izcilākajās jaunrades vietās. Tajās interesenti varēs apgūt radošas zināšanas 

un prasmes, un tās likt lietā, veidojot savus mākslas un amatniecības darbus. Ar 

―Radošajiem stropiem‖ tiks veicināta vietējā RI uzľēmējdarbība, piesaistīti radošie 

tūristi, ģimenes, kas ieinteresētas jēgpilnā laika pavadīšanā. Tiks veicināta arī 

inovācija un uzľēmēju izpratne par RI un RT. Papildus var veicināt instrumentu 

attīstību RI un RT uzľēmējdarbības veicināšanai sadarbībā ar pašvaldībām, KM, 

LIAA, VKKF u.c. ―Radošajiem stropiem‖ tiks veidots sadarbības tīkls Cult-CreaTE 

projekta partneru sadarbības ietvaros, un tā realizācija atkarīga no papildus 

finansējuma piesaistes. 

―Radošo stropu‖ nākamā attīstības pakāpe var būt Tradīcija – Inovācija: process, kura 

mērķis būtu gan nodrošināt vietējo (amatniecības, tautas daiļamata) tradīciju 

pārmantojamību, gan šo tradicionālo prasmju pielietošanu jaunu dizaina produktu 

veidošanā. Šāda prasmju izziľas, apmācību un inovācijas projekta veidošanā var tikt 

iesaistīti gan vietējie, gan starptautiskie partneri, ka arī tas var veidoties kā radošā 

tūrisma projekts/ pakalpojums.  

―Radošo stropu‖ ietvaros tiks veidoti jauni sadarbības tīkli. ―Radošo stropu darbnīcas‖ 

būs daļa no jaunajiem RT maršrutiem. Labo praksi varēs pārľemt citas Vidzemes 

pašvaldības un partneri.  

 

1.3. Darbs pie jauniem projektiem. 

Vidzemes tūrisma asociācija 2020.-2025. gadā turpina attīstību, paplašinot savu 

darbību starpnozaru griezumā. VTA seko ES fondu nākamā plānošanas perioda 

plāniem un projektu konkursiem, lai veidotu jaunus projektus, piesaistītu jaunus 

vietējos un starptautiskos partnerus un finansējumu. Starpnozaru inovācija pieaugoši 

ir izaugsmes stūrakmens gan ekonomiskā, gan sociālā dinamikā. Balstoties uz jau 

esošajām iestrādnēm viena no attīstāmām RI & RT nozarēm Vidzemē ir 

gastronomiskais tūrisms un gastronomiskā koprade (piemēram, maizes cepšana u.c.). 

Savukārt, pieaugot nepieciešamībai pēc aizvien jauniem audiovizuāliem produktiem, 

t.sk. Covid-19 krīzes iespaidā, notiek ārvalstu un pašmāju filmu veidotāju meklējumi 

pēc aizvien jaunām filmēšanas vietām. Ľemot vērā augsto profesionālo audiovizuālo 

prasmju un zināšanu līmeni Latvijā, ir iespēja attīstīt sadarbību ar audiovizuālās 

nozares profesionāļiem, pašvaldībām un VTA kā tūrisma veicinātāju, lai veidotu 

filmēšanas piesaistes mehānismus un projektus.  
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ES Darba plāns kultūrai 2019. - 2022. gadiem paredz sekojošas prioritātes
23

: 

 Kultūras mantojuma ilgtspēja 

 Kohēzija un labklājība 

 Ekosistēma, kas atbalsta māksliniekus, kultūras un radošos profesionāļus un 

Eiropas radošo saturu 

 Dzimumu līdztiesība 

 Starptautiskās kultūras attiecības  

 Kultūra kā ilgtspējīgas attīstības dzinējspēks.  

Pēdējā laika attīstība, it īpaši Covid-19 kontekstā, pierādījusi, ka ES ir pieaugoši 

jāpārslēdzas un ekosistēmas pieeju, kur daţādi RI elementi balsta viens otru: puduri, 

sadarbības tīkli, starpsektoru pieeja.  

Saistībā ar Covid-19 ES papildus radījusi daţādus atbalsta mehānismus, tai skaitā 

tādus, kas attiecināmi uz RI un to attīstību starpnozaru griezumā, piemēram, Erasmus 

programmas projekti, pasākumi Radošās Eiropas (Creative Europe) programmas 

ietvaros. Eiropā vairāk nekā 70 ES reģioni izvēlējusies RI par viedās specializācijas 

(smart specialisations) prioritāti, ko atbalsta reģionālo fondu politika, atzīstot, ka RI ir 

reģionālās attīstības un vietējās uzľēmējdarbības pamatā.  

Jaunā ES fondu periodā 2021.-2027. gadam ilgtermiľa budţets paredzēs sekojošus 

fondus, kur rodamas iespējas ar RI saistītu projektu finansējumam
24

: 

 Horizon Europe 

 Erasmus 

 Creative Europe 

 InvestEU. 

ES apkopojums fondu iespējām un to meklēšanai: https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/home. 

Vidzemes stratēģijas realizācijai radošajās industrijās un radošajā tūrismā tiks 

izmantoti esošie starptautiskās sadarbības tīkli un veicināta jaunu tīklu veidošanās; 

izmantota vietējā un starptautiskā pieredze, lai veidotu jaunus projektus, veicinātu 

izaugsmi un inovācijas, piesaistītu finansējumu vietējā un starptautiskā līmenī, 

piemēram, pārrobeţu sadarbībā, Baltijas jūras reģionā un Eiropas Savienībā.   

 

2. Rīcība: Radošā tūrisma un radošo industriju sadarbības tīklojumu veidošana 

un stiprināšana, lai veicinātu MVU attīstību, izaugsmi un konkurētspēju: 

uzlabota pārvaldība 

2.1. Vidzemes RI un RT kartējums;  

2.2. Sadarbības tīkla izveide dažādiem RI un RT dalībniekiem;  

                                                           
23

 https://ec.europa.eu/culture/news/2018/new-work-plan-culture-start-2019_en 
24

 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/mff_factsheet_agr

eement_en_12.11_v3.pdf 
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2.3. RI un RT tīklojuma formālās izveides izpēte un iedibināšana;  

2.4. RI un RT Birojnīcas izveide – sadarbības, koordinācijas un produktu un 

pakalpojumu testēšanas platforma; 

2.5.   Digitālo prasmju pilnveide  

 

2. rīcība paredz veidot tīklošanās un ideju ģenerēšanas pasākumus, kur tiekas daţādu 

nozaru pārstāvji. Izveidot modeli sadarbības veidošanai, kas būtu piemērojams 

daţādiem RI un RT spēlētājiem, mācoties no Projekta sadarbības partneru labās 

pieredzes. Kartēt Vidzemes RI un RT nozares. Veidot tīklojuma atbalsta struktūru 

VTA, regulāru sadarbību, koordināciju un izaugsmes pasākumus, t.sk. apmācības un 

labās pieredzes apmaiľu digitālā jomā.  

Pamatojums: 

Reģionā ir atsevišķi labi piemēri, kuros radošās industrijas piedāvājums tiek radīts un 

piedāvāts ceļotājiem un tūristiem. Tā kā radošo industriju uzľēmējus var daļu uzskatīt 

par dzīvesstila uzľēmējiem
25

, kā arī norādīts 2013.g. ziľojuma secinājumos, ka mikro 

un dzīvesstila uzľēmumi vairāk orientējas uz iekšējo patēriľu, bet ne eksportu, tad 

sadarbība ar tūrisma nozares uzľēmējiem var sekmēt jaunu radošu produktu un 

pakalpojumu izveidi un it īpaši tā nokļūšanu līdz tūristam (eksportam), apmeklētājam. 

Intervijā ar radošo industriju eksperti un aptaujas anketās tika atzīmēts, ka  radošajām 

personībām ir ļoti svarīgs citu kolēģu novērtējums un akcepts paveiktajam darbam, 

tad radošo industriju un radošā tūrisma kopīga tīklojuma izveide to var sekmēt, 

iepazīstot ar labās prakses piemēriem tīklojuma iekšienē un ārpus tā. 

VTA biedri ir pauduši viedokli, ka savstarpējā sadarbība starp vietējiem radošo 

industriju un radošā tūrisma pārstāvjiem nav pietiekama, lai veidotos jauni inovatīvi 

RI un RT produkti un pakalpojumi, tai skaitā būtiskas koprades iniciatīvas. Tāpat 

novērojama vāja savstarpējā sadarbība starp uzľēmējiem, pašvaldību un 

partnerorganizācijām vietējā un nacionālā mērogā. Tāpēc nepieciešams veidot RI un 

RT klāsteru (puduru) sadarbību nacionālā un starptautiskā mērogā. 

VTA un RI&RT tīklojumam būtiski apzināt ieinteresētās puses novada/-u ietvaros, 

veicot radošo industriju un tūrisma un saistīto jomu kartēšanu.  

RI un RT mijiedarbība ar citām nozarēm veicina jaunradi un inovācijas, kur redzamas 

katra iesaistītā dalībnieka prasmes un loma. Partnerībai ir liela nozīme un tas var būt 

kritisks faktors mazo un vidējo uzľēmumu panākumiem, piemēram, RI indivīdu, 

mazo un vidējo uzľēmēju tīkls, kas darbojas kopā (pašvaldības, muzeji, amatu mājas 

                                                           
25

 SIA Baltijas konsultācijas, SIA Konsorts (2013) ziľojums „Latvijas radošo industriju darbība un 

priekšnoteikumi nozares mērķtiecīgai attīstībai‖ 
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u.c.), lai veicinātu RT attīstību un RI pārstāvju jaunu prasmju apgūšanu, radītu jaunus 

pakalpojumus, darba vietas un sekmētu ekonomisko izaugsmi. 

Tīklojuma izveide RI un RT nepieciešama arī, lai veidotos RI un RT mazo un vidējo 

uzľēmumu savstarpējās sadarbības un atbalsta tīkls, kur viens pakalpojums papildina 

otru un tiek veidoti kopīgi piedāvājumi, piemēram radošais piedāvājums, mītnes, 

transports, ēdināšana; tiek veidoti kopīgi projekti.  

Rīcības apraksts 

Vidzemes RI un RT kartējums  

Kā priekšnoteikums Vidzemes RI un RT sadarbības tīkla izveidošanai, nepieciešams 

apzināt šāda tīkla iespējamos dalībniekus, apvienojot un sintezējot datus un zināšanas 

no vairākiem iespējamiem avotiem. Gan Vidzemes pašvaldībām, gan VTA ir pieejami 

uzľēmumu reģistra dati, kas saskaľā ar NACE kodiem atspoguļo radošo industriju un 

tūrisma uzľēmumu izvietojumu Vidzemes novados. Vienlaikus pašvaldībām un arī 

VTA ir daudz ―neformālu‖ zināšanu par radošo industriju aktivitātēm savos novados, 

kas rodas no ikdienas komunikācijas, personīgiem kontaktiem, neformāliem sociāliem 

tīklojumiem.  

Lai izveidotu sadarbības tīklu, tiek apzināti RI un RT pakalpojumu sniedzēji novadu 

ietvaros, organizēti ideju ģenerēšanas pasākumi, kuros tiekas RI un RT nozaru 

pārstāvji. Izveidotais sadarbības tīkls balstīsies sadarbības partneru labajā pieredzē un 

būs piemērojams daţādiem RI un RT dalībniekiem. Notiks pieredzes apmaiľas vizītes 

radošo industriju un tūrisma nozares pārstāvjiem, lai veicinātu jaunu projektu 

veidošanu.    

Kartējuma uzdevums būtu atspoguļot pašreizējo RI un RT situāciju Vidzemes 

novados, fiksējot ne tikai formālus jautājumus, kā uzľēmuma/kultūrvietas nosaukums, 

atrašanās vieta, darbības joma, apgrozījuma dati, darbinieku skaits, bet arī jautājumus 

par jau esošiem sadarbības tīkliem novados. Piemēram, novadu festivāli vai gadatirgi, 

kas pulcē vietējos amatniekus, pārtikas raţotājus, utt., ir ―arēnas‖, kur parādās novada 

esošais radošo industriju un tūrisma piedāvājums, bet tie arī var būt nepilnīgi. Ir 

uzľēmēji vai amatnieki, kas darbojas ―savā nodabā‖ un piedalās tikai Brīvdabas 

muzeja gadatirgū, vai strādā tikai ar individuāliem pasūtījumiem eksportam 

(piemēram, Autine darbnīca Veselavā).  

Kartējuma mērķis būtu parādīt dinamiskas attiecības starp RI, RT un saistītajām un 

atbalstošajām nozarēm, iezīmējot esošos sadarbības tīklojumus, atklājot pārrāvumus 

šajā tīklā un uzrādot potenciālu jaunām partnerībām un sadarbībām inovatīvu 

produktu un pakalpojumu piedāvājumā.  

Kultūrvietu loma  

Kultūrvietas, t.sk. muzeji var kalpot kā centri, portāli uz novadā notiekošo, esošajām 
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prasmēm un amatiem; vietas, kur sastapt un sastapties dizaineriem, amatniekiem; 

izeja uz kvalitatīviem, profesionāli kūrētiem produktiem un pieredzēm.  

Stratēģijas sagatavošanas laikā notikušas tikšanās ar Latvijas muzeju biedrību, 

individuāliem projekta partneriem muzejiem. Muzejiem varētu būt jauna loma kā 

novada radošo industriju centram: muzejs kā tikšanās vieta un resurss radošajiem 

uzľēmējiem un citiem sadarbības tīkla partneriem moderatora/kuratora vadībā, lai 

nonāktu pie jauniem sadarbības modeļiem. Lai veicinātu muzeju un RI sadarbību, 

nepieciešami sadarbības un attīstības instrumenti. Sākums sadarbībai - iepazīšanās, 

pieredzes apmaiľa, kopīga idejošana, kopīgu projektu attīstība. 

RI un RT sadarbības tīkla veidošanā, jaunu produktu un pakalpojumu veidošanā var 

izmantot hakatona (hackaton) rīku, kur 24h laikā satiekas RI, RT un citu nozaru 

pārstāvji intensīvai prāta vētrai ar konkrētiem mērķiem. 

Digitālo prasmju pilnveide 

Konkurētspējīgu apmācību piedāvāšana un koordinācija radošajās industrijās un 

radošajā tūrismā, ietverot principu ar līdzdarbošanos, iesaistot citas ieinteresētās 

organizācijas - LIAA biznesa inkubatorus, ārvalstu kultūras tīklus u.c sadarbības 

partnerus. Radošā tūrisma piedāvājuma izveide attālinātā formātā un jaunu digitālo 

risinājumu veidošana, tai skaitā ľemot vērā Covid-19 ietekmi. Mācīšanās ar labās 

prakses piemēru izzināšanu Latvijā un ārvalstīs. 

RI un RT uzľēmējiem bieţi  ir nepietiekamas zināšanas un prasmes savu aktivitāšu 

popularizēšanai sociālajos tīklos. Digitālo prasmju aktualitāte pieaug pēc Covid-19 

pandēmijas, kad liela daļa komunikācijas un pārdošanas pārgājusi digitālajā vide. 

Pirms veikt lēmumu par pirkumu vai ceļojumu, cilvēki daudz vairāk laika pavadīs, 

meklējot informāciju tiešsaistē. RI un RT uzľēmējiem nav līdzekļu vērienīgu 

mārketinga aktivitāšu veikšanai, līdz ar to aktualizējās pakalpojumu un preču e-

pārdošana, aktualizējas informācijas par e-veikalu platformu izvēli, e-veikalu izveides 

un to uzturēšanas prasmes. Vienlaicīgi, RI un RT piedāvājums jāpozicionē 

mērķauditorijai saprotamā, konkrētā un viegli uztveramā veidā.  

Balstoties RI un RT partneru, ieinteresēto, uzľēmēju aptaujās VTA un RI& RI 

sadarbības tīkls veido un koordinē apmācību modeļus digitālajā jomā sadarbībā ar 

uzľēmējiem, vietējām pašvaldībām, biedrībām, LIAA Tūrisma departamentu un 

LIAA biznesa inkubatoriem, Radošo inkubatoru un citiem partneriem 

Iegūstot digitālās komunikācijas un mārketinga prasmes, radošo industriju un tūrisma 

uzľēmēji būs efektīvāki gan komunikācijā, gan pārdošanā. Digitālais mārketings ļaus 

palielināt potenciālo tirgu, neizejot no savas saimniecības, darbnīcas. Atkarībā no 

industriju vajadzībām, apmācības var paplašināt, ietverot zīmolvedības pamatus, 

interneta tirdzniecības platformas izvēli un darbību tajā, uzľēmuma video stāsta 

izveidi utt. 
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RI & RT mērķauditorijai saprotamā veidā jāsagatavo rokasgrāmata, kuru iespējams ar 

laiku papildināt un kas soli pa solim dod iespēju apgūt digitālās prasmes. RI & RT 

tīkla pienesums būtu nodrošināt marketinga aktivitātes (ţurnālistu vizītes, pieredzes 

apmaiľu u.c.), lai veicinātu jauno piedāvājumu, pasākumu atpazīstamību un ieviešanu 

vietējo kopienu ekonomiskajai izaugsmei.  

 

Sadarbības tīkls un ieguvumi no tā  

Lai atbalstītu kultūrvietas un uzľēmējus, kas sasnieguši kvalitāti, varētu noderēt 

kvalitātes zīme, kas apliecina, ka tiek nodrošināts zināms līmenis. Novada uzľēmēji, 

muzeji, viesu nami un citi iesaistītie sadarbības partneri varētu parakstīt kopīgu 

memorandu vai kvalitātes deklarāciju (kā lēnā tūrisma manifests
26

), kas apliecina, ka 

viľi ir viena tīkla dalībnieki, cenšas pēc iespējas izmantot vietējos resursus un 

prasmes, dod atsauces viens uz otru, pēc iespējas izplata viens otra produktus. 

VTA jaunā loma būtu koordinēt sadarbības tīklu, lai uzturētu kvalitāti un sadarbības 

starp tā dalībniekiem, kas izteikta šādā sadarbības memorandā. VTA veido sadarbības 

tīklu, kas pielietojams daţādiem RI un RT dalībniekiem, ľemot vērā Projekta 

sadarbības partneru izcilos sasniegumus, labās pieredzes un projektus, kur sadarbojas 

nozīmīgi dalībnieki – uzľēmēji; pašvaldības un tūrisma informācijas centri (TIC); 

LIAA atbalsta mehānismi un struktūras (piemēram, biznesa un radošo industriju 

inkubatori); muzeji, kultūras nami un citi radošie resursi. Jaunais RI & RT sadarbības 

tīkls būs interaktīvs tīkls, ar uz klientu orientētu pieeju – iespēju atlasīt sev 

interesējošos objektus, pasākumus, meistarklases u.t.t., piedāvājot koprades procesu ar 

mērķi veicināt vietējās kopienas iepazīšanu, prasmju apgūšanu un dodot ekonomisko 

pienesumu. 

Potenciālie ieguvumi no sadarbības tīkla tā partneriem: 

 Katra partnera novada RI un RT apraksts un informācija tiešsaistē; 

 Katra partnera novada RI un RT izvietojums kartē ar iespēju atlasīt daţādu 

segmentu objektus un navigāciju uz objektiem; 

 RI & RT tīkla marketinga aktivitātes;  

 Kopīgi apmācību pasākumi un labās pieredzes apmaiľa; 

 Atvieglinātas iespējas veidot jaunus maršrutus, jaunas partnerības/pudurus, 

pasākumus.  

 

RI & RT tīkls var koordinēt informāciju par daţādiem atbalsta pasākumiem Latvijā un 

Eiropas Savienībā, piemēram, veicina LIAA dizaina vaučeru projektu īstenošanu, 

VTA sekmējot Vidzemes tūrisma un radošo industriju spēlētāju pieteikšanos LIAA 

dizaina vaučeru programmai, rīkojot aktivizēšanas pasākumu, palīdzot uzľēmējiem 

uzrakstīt pieteikumu un izvēlēties pakalpojuma sniedzēju. 

                                                           
26

 http://www.slowtourism-italia.org/lassociazione/manifesto/ 



 
 

50   

RI& RT sadarbības tīklam ir praktiski pielietojuma modeļi gan vietējā, gan reģionālā 

līmenī. Ja plašākā mērogā sadarbības tīkls var kalpot kā lielisks instruments gan 

vietējo, gan starptautisko projektu veidošanā un fondu piesaistē, tad vietējā līmenī tas 

kalpo kā veicinātājs kvalitatīvāku un efektīvāku pakalpojumu nodrošināšanai un 

uzľēmējdarbības izaugsmei, jo sekmē vietējo uzľēmēju sadarbību un sinerģiju. 

Sadarbības modeļu veicināšanai un iedibināšanai var izmantot LIAA biznesa 

inkubatoru pieredzi un pienesumu.   

Sadarbību attīstības rezultātā tiek iegūti jauni sadarbības partneri, sadarbības modeļi, 

notiek pilnvērtīgāks esošo resursu izmantojums, jaunu resursu (finansējuma un 

cilvēku) piesaiste, pamanāmāki piedāvājuma telpā apmeklētājam. Modelis attīstībai ir 

pielietojams un replicējams, piemērojot vietējiem apstākļiem un prasībām, arī citur 

Latvijā un aiz tās robeţām kā labās prakses piemēri.  

 

3. Rīcība: Politikas instrumentu attīstība – “Vidzemes Tūrisma attīstības 

stratēģijas” papildināšana un tās realizācija: strukturālas izmaiņas 

Pamatojums: 

Lai ilgtermiľā varētu nodrošināt sekmīgu RI& RT tūrisma attīstību, nepieciešams 

attīstīt veicinošus politikas instrumentus. Pirmkārt, tā ir Vidzemes stratēģija 

radošajam tūrismam un radošajām industrijām, bet mērķis ir arī iezīmēt RI & RT 

sinerģiju, piemēram, KM politikas pamatnostādnēs un LIAA attīstības dokumentos, 

kā ar atbalsta mehānismos RT un RI. Iespēju robeţās jāveicina ietekme uz 

starptautisko plānošanas dokumentu un atbalsta mehānismu ietekmi RI un RT 

atbalstam, sadarbojoties starptautiskā līmenī, tai skaitā, izmantojot starptautisko 

projekta partneru tīklu. 

Darbības: 

VTA un reģionā esošās pašvaldības, NVO sagatavo un sniedz priekšlikumus politikas 

plānošanas dokumentu izstrādes un sabiedriskās apspriešanas procesā, lai attīstītu RI 

& RT sinerģijai daţādos līmeľos, lai nodrošinātu attīstību un ilgtspēju: 

1. Vietējais un reģionālais līmenis – VTA Stratēģija radošajām industrijām un 

radošajam tūrismam Vidzemē 2020.-2025.gadam. Stratēģijas veidošanas procesā un 

jau esot gatavai stratēģijai notiek komunikācija ar esošajiem partneriem, ka arī tiek 

iesaistīts un veidots jauns un paplašināts partneru tīkls, kuri piedalās stratēģijas 

realizācijā un sniedz savu pienesumu.  

2. Nacionālais līmenis – VTA un pašvaldību sadarbība ar nacionālajām institūcijām, 

piemēram, Kultūras ministriju, Ekonomikas ministriju un LIAA. Tiek sniegti 

ieteikumi RI un RT sinerģijas iniciatīvu un veicinošu pasākumu iekļaušanai 

nacionālajos plānošanas dokumentos un nacionālajās atbalsta programmās.  
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3. Starptautiskais līmenis – VTA sadarbība ar Ziemeļu Dimensijas kultūras partnerību 

(Northern Dimension Partnership on Culture – NDPC), Ziemeļu Ministru padomi 

(Nordic Council of Ministers – NCM), Dānijas Kultūras institūtu Latvijā, Lietuvā, 

Igaunijā (DKI), Gētes Institūtu, Baltijas jūras reģiona sadarbības institūcijām, u.c. 

VTA iesniedz priekšlikumus NDPC jaunveidojamai stratēģijai radošajās industrijās 

2021 - 2027 un starpnozaru sadarbībā. VTA sniedz priekšlikumus Baltijas jūras 

reģiona sadarbības tīkliem kultūrā un tūrismā. 

Vidzemes reģionā tiks veidots jauns RI & RT sadarbības tīkls, konsolidējot un 

stiprinot esošos tīklus, paplašinot tos un ieviešot jaunus sadarbības inovācijas 

elementus. VTA tā rezultātā realizēs strukturālas izmaiľas un stiprinās pārvaldību, 

iedibinot jaunas stratēģiskās attīstības līnijas un jaunas aktivitātes.  

Rekomendāciju un sadarbības īstenošana jebkurā līmenī veicina uzlabotu pārvaldību 

un strukturālas izmaiľas. VTA un RI & RT nozares kļūs ilgtspējīgākas, starptautiski 

konkurētspējīgākas un sniegs būtiskāku pienesumu Latvijas ekonomiskajai, kultūras 

un sociālajai attīstībai. Pieredzes un zināšanu apmaiľas rezultātā rodas jaunas iespējas 

starptautiskajā sadarbībā un ES fondu piesaistē. 
 

6. Vidzemes Tūrisma attīstības stratēģijas ieviešanas 

rezultāti 

 

● VTA politikas instrumenta – stratēģijas – realizācija līdz 2025.gadam: viens no 

inovatīviem starpnozaru politikas instrumentiem Baltijas jūras reģionā. 

● Pieaugusi VTA kapacitāte un rīcībspēja – attīstīta gan VTA organizācijas 

kapacitāte, gan tās sadarbības tīkls. 

● Izveidots jauns un pieaugošs sadarbības tīkls RI un RT jomā, attīstīta starpnozaru 

sadarbība. 
● Izveidoti jauni starpnozaru sadarbības projekti RI un RT jomās – vismaz divi. 

● Piesaistīts finansējums jaunu projektu attīstībai – vismaz divi. 
● Kopumā veicināts radošo industriju pienesums radošā tūrisma attīstībā un sociālās 

un ekonomiskās kohēzijas veicināšanā. 

● Veicināta Vidzemes reģiona attīstība RI un RT jomā, un Vidzemes attīstība par 

radošā tūrisma galamērķi gan vietējiem, gan ārvalstu tūristiem.  

 

Vidzemes Tūrisma attīstības stratēģija – tagadnes un nākotnes attīstības 

iezīmēšana Radošā tūrisma un radošo industriju sinerģijai 

Dokuments ―Vidzemes Tūrisma attīstības stratēģija 2020.-2025.‖ iezīmē Vidzemes 

radošo industriju un radošā tūrisma sinerģijas attīstības plānus nākamajiem gadiem. 

Tajā ľemtas vērā šobrīd Eiropā virzošās tendences uz starpnozaru sadarbību un 

―mazo, neredzamo, lēno‖ lietu novērtējumu, kā tas ir ar lēno gastronomiju, arī spēkā 
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pieaugošo lēno tūrismu, nišas pakalpojumiem un produktiem. Starpsektoru inovācija 

un sadarbība ir atslēgas elementi ilgtspējīgā attīstībā.  

Pieaug reģionālā, vietējā tūrisma nozīmē, vietējo stāstu stāstniecības nozīme, nelielu 

grupu un ģimeľu tūrisma nozīme. Arī Covid-19 krīze ir pierādījusi, ka tieši nelielie un 

specializēto tūrisma pakalpojumu sniedzēji ir visefektīvāk spējīgi pārorientēties krīzes 

situācijā. RI un RT sinerģijas veicināšana ir viens no instrumentiem, kā spēcināt 

vietējās ekonomikas, izmantojot vietējos resursus bez lielu investīciju piesaistīšanas. 

Vienlaicīgi šajā procesā rodas savu kultūras un radošā mantojuma, resursu un spēka 

novērtējums, kas savukārt veicina piesaisti savām vietām un kultūras mantojumam, 

sabiedrības saliedētību.  

Vidzemes Tūrisma attīstības stratēģijas 2020.-2025. īstenošana sekmēs arī Apvienoto 

Nāciju Ilgstspējīgas attīstības mērķu īstenošanu, tai skaitā labklājības, inovāciju 

attīstības un ilgtspējīgas sabiedrības mērķus.  

Savukārt Vidzemes Tūrisma attīstība stratēģijas 2020.-2025. labās prakses var tikt 

pielietotas ne tikai Vidzemē un Latvijā, bet arī Vidzemes Tūrisma asociācijas 

starptautisko partneru vidū.  
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Pielikumi 
 

 

Pielikumu saraksts: 

 

Pielikums 1. Projekta partneru labās prakses pārskats 

 

Pielikums 2. Vidzemes piemēri radošajā tūrismā 

 

Pielikums 3. Projekta dalībnieku aptaujas anketa 

 

Pielikums 4. Vidzemes pašvaldības - projekta Latvijas dalībnieki
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Pielikums 1. 

Projekta partneru labās prakses pārskats 

Tabulā ir parādītas Cult-CreaTE projekta partneru un citu Interreg projektu labās 

prakses piemēri attiecībā uz radošajām industrijām un radošo tūrismu. 

Labās 

prakses 

piemērs 

Valsts, 

organizācija 

Potenciāls prakses pārņemšanai 

Latvijā; Latvijas esošie piemēri 

ārpus Cult-CreaTE projekta  

Piezīmes 

Radošās 

nometnes 

Konsultācijas 

uzľēmējiem 

Ungārija, 

Dél-Dunántúl, 

Biznesa un 

rūpniecības 

kamera 

Radošās nometnes var pārľemt 

Kandavas mākslas plenērs 

―Radošais mākslas mirklis 2020‖ 

notiek jau 8 gadus. 2020.gadā bija 

28 dalībnieki, 4 veida darbības 

virzieni. Sadarbība ar muzeju. 

Noslēgumā brīvdabas izstāde. Pēc 

iespējām un vēlmēm, plenēra 

dalībnieki drīkst pēc brīvas izvēles 

vienu darbu atstāt pilsētai.  

Ir potenciāls, 

pieprasījums 

tirgū.  

Veidojas 

uzticība un 

ilgtermiľa 

attiecības ar 

klientu. 

Atvērtās 

darbnīcas 

vecpilsētas 

nostūros. 

PAFOS 

CYPRUS 

Creative 

Tourism SME 

Cyprus, 

Κύπρος, 'The 

Place' SME 

Daļēji šis princips jau darbojas 

Līgatnē. 

 

CIT 

Crawford. 

Korkas 

mākslas 

terapijas 

vasaras skola 

(1 nedēļa) 

Southern and 

Eastern, 

Ireland, 

College of 

Art & Design 

Nepieciešama uzľēmēja iniciatīva. 

Potenciāli līdzīgs profils ir Liepas 

muiţai. 

Mācīšanās caur 

pieredzējumu, 

māksla, 

psihoterapeits, 

psihoanalītiķis. 

Mērķis fiziskās 

un mentālās 

veselības 

uzlabošana ar 

mākslas 

pieredzējumu. 

Pašfinansējošs 

pasākums 

Korkā. 

Creative 

Concierge. 

Pasākumi, lai 

tūristus 

North Eastern 

Scotland, 

Dundee City 

Daļēji pieredzi iespējams pārnest - 

Kultūras vēstnieku programma 

Latvijā līdzīga profila.  

Partizānu 

mārketinga 

iespējas 
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apkalpojošais 

personāls 

pārzinātu 

pilsētas 

piedāvājumu 

un par to 

pastāstītu 

viesiem 

Council 

Creative 

Dundee guide 

99 things to 

do and see 

North Eastern 

Scotland, 

Dundee City 

Council 

Pēc mēroga būtu pārnesams visā 

Latvijā.  

Dandī ir 

UNESCO City 

of Design statuss 

Villa Roberti 

cooperative. 

kultūras un 

radoša 

tūrisma un 

biznesa centrs 

 

Veneto, Italy 

(Italia) 

https://www.villaroberti.com/en/la-

cooperativa/ 

Apvienojoša 

struktūra. 40000 

apmeklētāju 

gadā, 19 

publiskie 

pasākumi 

2019.g. 

Nicosia‘s Pop 

Up festival 

Κύπρος, 

Cyprus 

(Κσπρος), 

NiMAC 

Nicosia 

Municipal 

Arts Centre, 

Associated 

with the 

Pierides 

Foundation 

Vairāk lielpilsētai aktuāls 

pasākums- nepieciešama 

apmeklētāju kritiskā masa. 

 

30 slēgti veikali 

atjaunoti 

degradētā vidē 

un izīrēti par 

zemu cenu uz 6 

nedēļām 

radošiem 

cilvēkiem. 

Pašvaldības 

mākslas centrs 

veica 

mārketingu, tika 

īstenoti 20 īpaši 

pasākumi. 

Būtisks 

pašvaldības un 

sponsoru 

ieguldījums. 

Festivāls ar 

30000-35000 

dalībnieku. 

(Nikosijā ap 

250 000 

iedzīvotāju). 

9 hills festival Kujawsko-

Pomorskie, 

Poland. 

Kujawsko-

Nav ilgtspējīgs risinājums. Iedzīvotāji 

iesaistās kopā ar 

māksliniekiem, 

viesiem 3 dienu 
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Pomorskie 

Voivodeship 

Marshal‘s 

Office 

festivāla 

radīšanā un 

norisē. Vietējie 

atver savus 

mājokļus, viesi 

var ielūkoties 

tajos. 20000 

iedzīvotāju; 

pasākumam 

27000 

dalībnieku kopā 

3 dienās. 

Pašvaldības 

ieguldījums, ¼ 

daļa no 

sponsoriem. 

The ―School 

of Aristotle‖  

Κεντρική 

Μακεδονία, 

Greece, 

Voluntary 

group ‗Kissos' 

Prakse var tikt pārľemta. Vai tas 

darbotos uz brīvprātības principa ar 

pašvaldības atbalstu? 

Skolēniem, 

studentiem 

apmācību 

programma ar 

aktīvu 

līdzdalību, t.sk. 

suvenīru 

izgatavošana no 

papīra vai stikla 

ar Aristoteļa 

aforismiem. 

2020.g. 7000 

apmeklētāju 

European 

Capital of 

Smart 

Tourism. 

Karslruhe 

2020 

European 

Commission 

DG GROW - 

DG for 

Internal 

Market, 

Industry, 

Entrepreneurs

hip and SMEs 

https://smarttourismcapital.eu/ Nepieciešami 2 

mēneši, lai 

sagatavotu 

pieteikumu. 

The Traveller 

festival Asolo 

Veneto, Italy. 

Association 

InArtEventi – 

Cultura in 

Movimento 

 

 Asolo- 9500 

iedzīvotāju, 

kalnos. 

Vidēji 30 

pasākumi, 5000 

dalībnieki, 28 

aktīvas vietas. 8 

mēneši 

sagatavošanās 

darbs, pasākumā 
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40 brīvprātīgie 

Biškupinas 

arheoloģiskais 

festivāls. 

Kujawsko-

Pomorskie, 

Poland 

(Polska). 

Archeological 

Museum in 

Biskupin 

Daļēji atbilst Āraišu 

arheoloģiskajam parkam. 

Piedalās 4 

muzeju 

darbinieki, 350-

400 ekspertu 

daţādās jomās. 

40 000 

dalībnieki. 9 

dienu garumā 

Tickli: Ticket 

shop 

Limburg. 

BrandTour 

projekts 

Nīderlande Daļēji atbilst  Cult-CreaTE 

pilotprojektam par amatnieku 

produktu skapjiem un tiešsaistes 

pārdošanu. 

Reģionālai 

tūrisma 

organizācijai 

(RTO) 

pārdošanas 

sistēma ir 

pievienotā 

vērtība, jo 

tiešsaistes 

vietnes 

apmeklētājiem ir 

iespēja 

iegādāties 

tūrisma 

pakalpojumu 

vienā vietā. 

Regional 

extension of 

city 

Veszprém‘s 

successful 

proposal for 

European 

Capital of 

Culture 2023. 

Projekts 

Local 

Flavours 

Nyugat-

Dunántúl, 

Ungārija. 

Institute of 

Advanced 

Studies 

Pieredze noderīga gadījumos, kad 2 

vietas vai pilsēta ar apkārtni tiek 

pieteikta kā galamērķis vai norises 

vieta. 

2017.g. Rīgas-Gaujas reģions 

Eiropas gastronomijas balvai. 

Projekts Local 

Flavours 

Avots: Interreg Europe projektu labās prakses piemēru datu bāze, 2020. 

Kopumā kā labās prakses piemēri tiek rādīti pasākumi ar apmeklētāju iesaistīšanos 

pasākuma programmā daţādos veidos un daţādos pasākuma sagatavošanas posmos. 
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Pielikums 2.  

Vidzemes piemēri radošajā tūrismā 

 

 

Tripadvisor radošā tūrisma piedāvājums  

Mūsdienu digitālās platformas sāk aizstāt kvalitātes zīmes un sertifikātus, jo klienti un 

apmeklētāji aizvien vairāk ieklausās tūristos, kuri jau konkrēto vietu, pakalpojumu ir 

izmantojuši un atstājuši savu atsauksmi/vērtējumu par piedzīvoto, saľemto 

pakalpojumu. Eiropā viena no šāda tipa populārākajām platformām ir Tripadvisor 

(Naktsmītľu sektorā Booking.com). 

Meklētājā ierakstot ―Creative workshops‖ parādās šādi piedāvājumi: 

 Glass Point, stikla darbnīca Rīgā (17 atsauksmes) 

 Jānis Seiksts, keramikas darbnīca Madonā (1 atsauksme) 

 Riga rocks Rīgā (6 atsauksmes) 

 Art Noveau Riga, suvenīru veikals (138 atsauksmes) 

 Dzintara darbnīca Siguldā (9 atsauksmes) 

 Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs Rīgā (72 atsauksmes) 

 Edgara Amerika kūdras darbnīca un galerija Andrejsalā Rīgā (nav 

atsauksmju). 

 

Tas arī ir viss, ko 2020.g. novembrī var atrast Tripadvisor meklētājā par radošajām 

darbībām. 
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Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda Vidzemes kultūras programma 

Vidzemes plānošanas reģions koordinē Latvijas valsts meţu un Valsts Kultūrkapitāla 

fonda Vidzemes kultūras programmu Vidzemē, tās koordinatore Dace Laiva norāda, ka 

šajā programmā ir ļoti liels akcents un projektu pieteikumu skaits, kas ietver kultūras 

pasākumus, radošās aktivitātes ar līdzdarbošanos. Taču šī programma pievērš uzmanību 

tam, lai piedāvātās aktivitātes vairāk būtu vietējiem iedzīvotājiem un nevis tūrisma 

pakalpojumi. Kopumā tiek atbalstītas daţādas seno amatu, prasmju meistarklases, 

dziedāšanas un danči, tāpat arī amatniecība (krāsošana, koka detaļu atjaunošana 

senām ēkām), novadpētniecība, māksla u.c. Ļoti liels uzsvars ir uz to, lai apmeklētāji/ 

dalībnieki paši līdzdarbotos un būtu iesaistīti. D.Laiva novērojusi šādas galvenās 

problēmas radošo pasākumu un pakalpojumu veidošanā: 

● katrai meistarklasei vajadzīgs zinošs vadītājs ar pieredzi un zināšanām. VKP 

to cenšas izvērtēt projektu iesniedzējiem lūdzot pieteikumam pievienot 

meistara CV. 

● Iespējams, finansējuma problēma. Jo nav jau tikai tā stunda vai divas 

konkrētajai aktivitātei, bet vēl jau ir transports, gatavošanās laiks u.c., kas 

sadārdzina izmaksas. 

● aktivitātei jānotur apmeklētāja uzmanība (ātri un saistoši). 

Kā labos piemērus VKP ietvaros programma koordinatore norāda Alūksnes novadu 

(biedrība "Alūksnes novada attīstībai"), biedrība "Latvijas mākslinieku savienība" 

(viľi darbojas Gaujienā un Zvārtavas pilī), Strenču novada pašvaldība (2020.g. divi 

interesanti pasākumi – plostnieku tradīcijas un senas Strenču fotogrāfijas, kur tikai 

iesaistīti vietējie iedzīvotāji), Imanta Ziedoľa muzeja fonds (Lasīttakas izveide), 

Oleru muiţa Rūjienas novadā (jau vairākus gadus rīko daţādas meistarklases, 

piemēram restaurēšanas). 
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Pielikums 3. Projekta dalībnieku aptaujas anketa 

 

 

VIDZEMES TŪRISMA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2020-2025 

IZSTRĀDE INTERREG EUROPE programmas projekta Cult-

CreaTE PGI05343 Cultural and Creative Industries contribution to 

Cultural and Creative Tourism in Europe (Kultūras un radošo 

nozaru ieguldījums Eiropas kultūras un radošajā tūrismā) ietvaros 

 

Jautājumi projekta dalībniekiem tiek izsūtīti, lai, balstoties uz projekta 

dalībnieku sniegto informāciju un viedokļiem, varētu veidot Vidzemes Tūrisma 

asociācijas stratēģiju un Rīcības plānu 2020.-2025.gadam tūrisma un radošo 

industriju mijiedarbības veicināšanā. 

 

NR Jautājumi Organizācija/ 

uzľēmējs; 

Organizācijas/ 

biznesa aktivitāte – 

tūrisms un/vai 

radošās industrijas 

Projekts Cult-

CreaTE ietvaros 

Kontaktpersona, 

adrese, e-pasts 

Atbildes uz 

jautājumiem 

1.  Lūdzu raksturot 

Jūsu organizācijas 

profilu – tūrisms 

un/vai kultūras un 

radošās industrijas 

(RI) 

    

2.  Lūdzu īsi raksturot 

Jūsu projektu/ 

aktivitāti, ko 

vēlaties attīstīt  

CultCreaTE 

ietvaros 

    

3 Vai Jūsu pieredzē 

ir veiksmīga 

sadarbība RI un 

tūrisma jomā; ja ir 
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– lūdzu minēt 

piemēru 

4  Kāds (-i) ir lielākie 

draudi Jūsu 

attīstībai 

(organizācijas/ 

projekta) 

ilgtermiľā? Vai – 

kādi ir lielākie 

kavēkļi? 

    

5 Kādas būtu 

lielākās iespējas 

Jūsu attīstībai? 

    

6 Kas ir Jūsu 

spēcīgākā puse vai 

spēcīgākais stāsts?  

    

7 Kur Jūs redzat 

nepieciešamību 

pēc labākas 

sadarbības – ar 

citiem projektiem/ 

organizācijām, 

pašvaldībām, u.t.t?  

    

 

8 Kā RI redz 

sadarbību ar 

Tūrisma sektoru un 

tūrisms ar RI 

(ieguvumi, 

potenciāls, 

konkrēti projekti)? 

    

9 Kas Jums visvairāk 

būtu nepieciešams 

izaugsmei – 

pieredze, 

apmācības, 

sadarbība, partneri, 

līdzfinansējums - 

kāds? 

    

10 Vai Jūs kaut kādā 

veidā uzskaitiet 

darbības 

indikatorus 

rezultātus – 

apmeklētāji, 

pasākumi, etc? Ja 

jā – lūdzu īsi 

raksturojiet 

    

11 Vai ir konkrētas 

lietas, ko Jūs 

vēlētos redzēt 

VTA RI& Tūrisma 

Stratēģijā 2020-

25? 

    

12 Kā paredzat savas     
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darbības izmaiľas 

pēc COVID un 

valsts noteiktajiem 

ierobeţojumiem 

(vai arī ir jau 

tagad), vai 

paredzat nākotnē 

mainīt savu 

komunikācijas 

veidu ar 

potenciālajiem 

klientiem 

(pārdošanas veidu, 

piem. interneta 

veikali utt.)? 

13 Jūsu komentāri vai 

piebildes 
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Pielikums 4. Vidzemes pašvaldības - projekta Latvijas dalībnieki 

 

Novadu saraksts: 

Ērgļu novads 

Gulbenes novads 

Kocēnu novads 

Mārupes novads 

Priekuļu novads 

Ropažu novads 

Salaspils novads 

Vecpiebalgas novads 
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ĒRGĻU NOVADS 

Resursi kultūras un radošā tūrisma attīstībai 

Kultūras centri novada pašvaldībā: Ērgļu saieta nams ar tajā darbojošos Ērgļu teātri 

(kultūras centra kolektīvs), Sausnējas kultūras nams, saieta ēka Jumurdas pagastā, 

Ērgļu mākslas un mūzikas skola 

Muzeji-pašvaldības iestādes: R.Blaumaľa memoriālais muzejs ―Braki‖ (jau 61 gadu), 

Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs ―Meľģeļi‖. Meľģeļos tiek apskatīts ne tikai 

muzejs, bet viesi izvēlas arī uzspēlēt muzeja teritorijā izvietoto spēli ―Domā. Dari. 

Zini!‖ 

Muzeji, ekspozīcijas, amatniecības centri: Sausnējas pagasta vēstures muzejs 

"Līdumi" (t.sk.rakstnieka Valda piemiľas istaba). 

Tūrisma informācija: Pašvaldības informācijas punkts Ērgļos (darba dienās no 8 -17)  

Nozīmīgākie ikgadējie un 2020.g.pasākumi: Tūrisma salidojums,  2020.g. trešo reizi 

notika radošo industriju jauniešu kopdarbu festivāls ―Optiţuns‖ Pārsteigumkalnā. Folkloras 

pasākumi, Dzejas dienu pasākums Jurjāľu memoriālajā muzejā ―Meľģeļi, Braku 

muzejā tiek svinēti latviešu gadskārtu svētki – izteiktākā mērķgrupa tieši vietējie 

iedzīvotāji, ir notikusi Pirts diena ar līdzdarbošanos slotu siešanu. Mūzikas un 

mākslas skolas audzēkľiem vasarā tiek organizēts Mākslas plenērs- prakse. ―Rūdolfa 

Blaumaľa valodas vārdnīcas‖ (autore A.Kuzmina) atvēršanas svētki.  

Uzľēmumu piedāvājumi tūristiem: Radošās atpūtas pagalms Tiltiľi &Kandţas 

laboratorijas Sausnējas pagastā (SIA K Laboratorija
27

), SIA "Aktīvā tūrisma centrs 

"Ērgļu stacija"" un SIA Mailīšu fabrika. 

Radošo industriju uzľēmumi reģistrēti (28.05.2020.) Ērgļu novadā: 

NACE 2 NACE 2 koda atšifrējums Uzņēmuma nosaukums Vieta Skaits 

13.20 Tekstilmateriālu aušana Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Mailīšu Fabrika" 

Ērgļi 1 

13.30 Tekstilmateriālu apdare Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"SONE & SONE" 

Ērgļi 1 

47.62 Avīţu un kancelejas piederumu 

mazumtirdzniecība specializētajos 

veikalos 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Parka veikals" 

Ērgļi 1 

47.82 Tekstilizstrādājumu, apģērbu un 

apavu mazumtirdzniecība stendos 

un tirgos 

B.Nīgales individuālais uzľēmums 

raţošanas komercfirma "BENITA" 

Ērgļi 1 

55.10 Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās 

apmešanās vietās 

SIA "KĀRLIS UN PARTNERI" Ērgļi 1 

55.30 Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu 

laukumu un apdzīvojamo 

autopiekabju laukumu darbība 

SIA "Ērgļu stacija" Ērgļi 2 

  SIA "Aktīvā tūrisma centrs "Ērgļu 

stacija"" 

Ērgļi  

                                                           
27

 Uzľēmums netiek uzrādīts tabulā pie radošajām nozarēm, jo pēc NACE koda pamatdarbība ir 

spirtoto dzērienu raţošana 
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58.13 Laikrakstu izdošana Madonas rajona D.Grigorjevičas 

individuālais uzľēmums "VIDZEMES 

AUGSTIENE" 

Ērgļi 1 

59.11 Kinofilmu, video filmu un 

televīzijas programmu producēšana 

SIA "Spencer" Ērgļi 1 

73.11 Reklāmas aģentūru darbība G.Rasas individuālais uzľēmums 

"E.S.F." 

Ērgļi 2 

  SIA "NORIA" Ērgļi  

73.12 Starpniecība reklāmas izvietošanā 

masu informācijas līdzekļos 

SIA "Monija" Ērgļu 

pag. 

1 

73.20 Tirgus un sabiedriskās domas izpēte Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"GALILEO KONSULTĀCIJAS" 

Ērgļi 1 

74.20 Fotopakalpojumi IK Lukomsky Ērgļi 1 

79.90 Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar 

tiem saistītas darbības 

SIA "VĒJKALNS" Ērgļi 1 

90.01 Mākslinieku darbība SIA LAINOR Jumurdas 

pag. 

1 

90.03 Mākslinieciskā jaunrade SIA "O-Zone Studio" Sausnējas 

pag. 

1 

90.04 Kultūras iestāţu darbība SIA "Edelveiss AB" Ērgļi 1 

93.29 Cita izklaides un atpūtas darbība Madonas rajona Ērgļu pagasta 

zemnieku saimniecība "ZAĻUMI" 

Ērgļu 

pag. 

1 

95.25 Pulksteľu un juvelierizstrādājumu 

remonts 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Rotu darbnīca" 

Ērgļi 1 

Avots: Lursoft datu bāze, 2020. Tabulā uzskaitīti tikai tie uzľēmumi, kuru darbība ir 

Lursoft datu bāzē reģistrēta. 

Dalība NVO: Vidzemes tūrisma asociācija 

Biedrības reģistrētās: biedrība "Rūdolfa Blaumaľa kultūrvēsturiskais mantojums", 

nodibinājums "Ķenguru skola". 

Atzinības, balvas: Vidzemes plānošanas reģiona uzľēmēju godināšanā 2020.g. 

nomināciju Entuziasts saľēma SIA Aktīvā tūrisma centra ―Ērgļu stacija‖ vadītājs 

Māris Olte.  ―Braku‖ muzeja bijusī ilggadējā vadītāja un 2020.g vecākā speciāliste 

Anna Kuzina saľēmusi valsts augstāko apbalvojumu Atzinības krustu un iecelta par 

Atzinības krusta komandieri. 

 

Radošo industriju un radošā tūrisma mijiedarbības piemērs Ērgļu novadā: 

Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs “Meņģeļi” 
 

Skaistā Pulgošľa ezera krastā atrodas ―Meľģeļu‖ mājas, kurās dzimuši izcili latviešu 

mūzikas pamatlicēji - četri brāļi Jurjāni. Viľi 19.gs. 80.-to gadu vidū bijuši zināmi kā 

slaveni meţraga kvarteta dalībnieki. Trīs no brāļiem izglītojušies Pēterburgas 

Konservatorijā, vēlāk aktīvi piedalījušies Latvijas mūzikas dzīvē. Mūziķu brāļu 

Jurjānu radītās tautasdziesmu apdares, koru dziesmas, simfoniskā mūzika ir Latvijai 

nozīmīgs kultūrvēsturisks materiāls.  

1990.gadā ―Meľģeļos‖ ir iekārtots muzejs. Apmeklētāji var apskatīt ekspozīciju 

―Brāļi Jurjāni – latviešu mūzikas pamatlicēji‖ un Jurjānu dzimtas koku, iepazīt senos 

lauksaimniecības darba rīkus. Muzejā ikviens var iesaistīties arī radošās aktivitātēs:  

ieaust savu dzīparu krāsainā grīdas celiľā, pamēģināt  izvilināt skaľas no pūšamajiem 
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instrumentiem, klausīties brāļu Jurjānu radītos skaľdarbus un piedalīties orientēšanās 

spēlēs. Ikvienam ir iespēja piedalīties muzejpedagoģiskajās programmās: ―Iesim 

aust!‖, ―Sasien savu pirtsslotu!‖ un ―Iepazīsim pūšamos mūzikas instrumentus!‖  

Muzejā tiek rīkoti pasākumi: Latvijas koru salidojums, Muzeju nakts, paaudţu 

sadziedāšanās Man bij` dziesmu vācelīte, Sajūtu pļava, Latvijas Pirts diena un citi. 

Tiek piedāvāta arī iespēja izbaudīt pēršanos ―Meľģeļu‖ dūmu pirtiľā un nakšľošanu 

teltīs. ―Meľģeļi‖ ar savu burvīgo ainavu ir lieliska vieta kāzu ceremonijām un 

ekskursijām.  

Gada garumā ―Meľģeļus‖ apdzīvo aktivitātes un cilvēki. Muzejs ir ainavisks centrs 

radošumam un līdzdalībai vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem.  
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GULBENES NOVADS 

Resursi kultūras un radošā tūrisma attīstībai 

Kultūras centri novada pašvaldībā: Gulbenes kultūras centrs, Beļavas tautas nams, 

Ozolkalna kultūras un sporta centrs ―Zīļuks‖, Staru kultūras nams, Druvienas kultūras 

nams, Galgauskas kultūras nams, Jaungulbenes tautas nams, Lejasciema kultūras 

nams, Litenes tautas nams, Lizuma kultūras nams, Līgo kultūras nams, Rankas 

kultūras nams, Kalnienas tautas nams, Stāmerienas tautas nams, Tirzas kultūras nams 

Muzeji-pašvaldības iestādes: Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs un tā 

struktūrvienība Sarkanā pils, Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs ―Klēts‖ 

(pašvaldības, akreditēts), Ekspozīcija kordiriģentiem Imantam un Gido Kokariem 

Beļavas pagastā. 

Muzeji, ekspozīcijas, amatniecības centri: ―Druvienas Latviskās dzīvesziľas centrs‖, 

Tirzas pagasta novadpētniecības krātuves PSRS perioda vēstures liecību ekspozīcija 

un ekspozīcija ―Ziedukalns‖, Stāķu novadpētniecības ekspozīcija, Rankas pagasta 

kultūrvēsturiskā mantojuma centrs, Senlietu ekspozīcija ―Dekteru‖ stallī un kurpīšu 

kolekcija ―Brīnumzeme‖, Apsīšu Jēkaba piemiľas ekspozīcija ―KALAĽĢI‖, 

Mākslinieka Jāľa Brektes dzimtas māja ―Saulieši‖, Jaungulbenes muzejs, Lizuma 

vidusskolas novadpētniecības muzejs. 

Gulbenes novada pašvaldības aģentūra "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā 

mantojuma centrs" ar Stāmerienas pili un Izglītojošais un interaktīvais centrs 

―Dzelzceļš un Tvaiks‖ 

Nozīmīgākie ikgadējie pasākumi: starptautiskais mākslas festivāls ―Divi Jūliji‖, 

Gulbenes novada svētki (jūlija beigas) 

Uzľēmumu piedāvājumi tūristiem ―Pie meistara‖: Rubenis Woodwork, kafijas 

grauzdētava ―Tīrs Miers‖, Bioloģiskā saimniecība ―Lukstiľi‖, z/s Lauku māja ―Kalna 

Pakalnieši‖, Pirtslietu darbnīca, Vides veselības saimniecība ―PURMALAS‖, 

Bioloģiskā saimniecība ―AVOTIĽI‖ 

Radošo industriju uzľēmumi reģistrēti (28.05.2020.) Gulbenes novadā: 

NACE 2 

kods 

NACE 2 koda atšifrējums Uzņēmumu nosaukums Vieta Skaits 

13.99 Citur neklasificētu 

tekstilizstrādājumu raţošana 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"ZJK" 

Lejasciems 1 

13.30 Tekstilmateriālu apdare IK "IEVA PLUS" Gulbene 2 

  SIA DILLES FASHION Gulbene  

14.13 Pārējo virsdrēbju raţošana D.Leimaľa individuālais uzľēmums 

"DAILIS PLUS" 

Gulbene 1 

14.19 Cita veida apģērbu un apģērbu 

piederumu raţošana 

SIA "Millie" Gulbene 3 
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  SIA "Feelings jump" Rēveļi  

  IK "ADATIĽA 3" Gulbene  

14.39 Pārējo trikotāţas izstrādājumu 

raţošana 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Taube L" 

Rankas pag. 1 

18.12 Cita veida izdevumu 

iespiešana 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"KOPA" 

Gulbene 2 

  Gulbenes rajona Beļavas pagasta 

zemnieku saimniecība 

"ROŢKALNI" 

Beļavas pag.  

31.01 Biroju un veikalu mēbeļu 

raţošana 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Z&Z furniture" 

Gulbene 1 

31.09 Citu mēbeļu raţošana Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"KodIT" 

Gulbene 3 

  SIA LEFF Tirzas pag.  

  SIA "AVOTI SWF" Lizuma pag.  

32.12 Juvelierizstrādājumu un 

līdzīgu izstrādājumu raţošana 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"LATVIJAS PUSDĀRGAKMEĽI" 

Litenes pag. 1 

32.40 Spēļu un rotaļlietu raţošana IK radošā studija KuMode Beļavas pag. 2 

  IK "Agimons" Stāmerienas pag.  

46.24 Jēlādu un izstrādātu ādu 

vairumtirdzniecība 

Gulbenes pilsētas V.Zeļenova 

individuālais uzľēmums 

"OZOLKALNS G" 

Gulbene 1 

47.43 Audio un video ierīču 

mazumtirdzniecība 

specializētajos veikalos 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"FANZA" 

Gulbene 2 

  Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"DNA" 

Gulbene  

47.62 Avīţu un kancelejas 

piederumu mazumtirdzniecība 

specializētajos veikalos 

SIA "STRAIN" Lizuma pag. 2 

  IK "SinPataA" Lizuma pag.  

47.64 Sporta preču 

mazumtirdzniecība 

specializētajos veikalos 

SIA "EXPERTS" Jaungulbenes pag. 1 

47.71 Apģērbu mazumtirdzniecība 

specializētajos veikalos 

Gulbenes pilsētas Veronikas 

Jarmoļenko individuālais uzľēmums 

"EDVENA" 

Gulbene 7 

  IK "ILAAS" Gulbene  

  Individuālais komersants "Vikalī" Gulbene  

  IK "VitorioNik" Gulbene  
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  IK Nelli Lejasciems  

  Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"AB STILS" 

Gulbene  

  Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"EDĒRA" 

Gulbene  

47.82 Tekstilizstrādājumu, apģērbu 

un apavu mazumtirdzniecība 

stendos un tirgos 

Gulbenes pilsētas Ā.Lielmaľa 

individuālais uzľēmums 

"DONATA" 

Gulbene 6 

  Gulbenes pilsētas N.Kaļvas 

individuālais uzľēmums "KANO 13" 

Gulbene  

  Gulbenes pilsētas S.Bredas 

individuālais uzľēmums "JANA 

TOPS" 

Gulbene  

  IK "BORISS UN GAĻINA" Gulbene  

  Individuālais komersants "DINA 

LM" 

Gulbene  

  Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"LATVE JG" 

Beļavas pag.  

55.10 Izmitināšana viesnīcās un 

līdzīgās apmešanās vietās 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"CONSENSUS" 

Stāmerienas pag. 3 

  Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"GULBENES VIESNĪCA" 

Gulbene  

  "PA LAIMES TAKU" SIA Lejasciema pag.  

55.20 Izmitināšana viesu mājās un 

cita veida īslaicīgas apmešanās 

vietās 

Gulbenes rajona Jaungulbenes 

pagasta zemnieku saimniecība 

"JAUNSTĀMERI" 

Jaungulbenes pag. 5 

  Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"MANALIJA" 

Gulbene  

  SIA "Pededzes" Litenes pag.  

  SIA "Diţmalas" Stāmerienas pag.  

  "TAURU KROGS" SIA Lizuma pag.  

58.13 Laikrakstu izdošana Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"LĪBERS AUTO" 

Gulbene 1 

59.11 Kinofilmu, video filmu un 

televīzijas programmu 

producēšana 

SIA "Wunderwelt" Gulbene 2 

  SIA "GoLive.lv" Gulbene  

70.21 Sabiedrisko attiecību un 

komunikāciju vadības 

pakalpojumi 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"STARO" 

Gulbene 1 
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71.11 Arhitektūras pakalpojumi Gulbenes SIA projektēšanas birojs 

"PROJEKTS" 

Gulbene 1 

73.11 Reklāmas aģentūru darbība Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"DC Baltic" 

Gulbene 6 

  Individuālais komersants 

"AMWAY" 

Beļavas pag.  

  Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"SLB" 

Gulbene  

  sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"SP BRUSĪTE" 

Tirzas pag.  

  Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"DMS Sfēra" 

Stāmerienas pag.  

  SIA "UW SOLUTIONS" Beļavas pag.  

73.12 Starpniecība reklāmas 

izvietošanā masu informācijas 

līdzekļos 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"TOMO" 

Daukstu pag. 1 

73.20 Tirgus un sabiedriskās domas 

izpēte 

IK "FAVI" Lizuma pag. 2 

  Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"100FAA" 

Gulbene  

74.10 Specializētie projektēšanas 

darbi 

"SIA "GVB"" Beļavas pag. 3 

  Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "A 

B Ekvivalents" 

Gulbene  

  SIA Realisticon Gulbene  

79.11 Ceļojumu biroju pakalpojumi Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"GARS" 

Daukstu pag. 1 

81.30 Ainavu veidošanas un 

uzturēšanas darbības 

SIA "AUSMAS SERVISS" Tirzas pag. 1 

90.03 Mākslinieciskā jaunrade SIA "GrauBooks" Druvienas pag. 1 

93.13 Fitnesa centru darbība SIA "FIT-ARS" Gulbene 1 

93.21 Atrakciju un atpūtas parku 

darbība 

SIA "G8G" Druvienas pag. 2 

  Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"KORPI" 

Daukstu pag.  

93.29 Cita izklaides un atpūtas 

darbība 

Gulbenes rajona Galgauskas pagasta 

zemnieku saimniecība 

"OZOLDRUVAS" 

Galgauskas pag. 10 

  SIA Svētki LV Gulbene  

  SIA "Dūnu skatu tornis" Stāmerienas pag.  
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  Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"POLIĽI" 

Beļavas pag.  

  Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"ROLISE" 

Daukstu pag.  

  SIA "RG SPROĢI" Rankas pag.  

  "inTag" SIA Gulbene  

  Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"ADDORE GROUP" 

Stāmerienas pag.  

  Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"HUGO" 

Gulbene  

  Rubeľa Gulbenes rajona 

individuālais uzľēmums 

"ALIANSE" 

Stāmerienas pag.  

95.23 Apavu un ādas izstrādājumu 

remonts 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"KVABEKS 7" 

Gulbene 1 

Avots: Lursoft datu bāze, 2020. Tabulā uzskaitīti tikai tie uzľēmumi, kuru darbība ir 

Lursoft datu bāzē reģistrēta. 

Dalība NVO: Novads Vidzemes tūrisma asociācijā,  Gulbenes novada vēstures un 

mākslas muzejs Latvijas Muzeju biedrībā 

Biedrības reģistrētās: 

Gulbenes novada amatnieku biedrība, biedrība ―Radošā apvienība ―Piektā māja‖‖, 

biedrība ―Darām kopā‖, biedrība ―Inspiration‖ Beļavas pagastā, "Mazo un vidējo 

uzľēmēju integrācijas un atbalsta biedrība" Tirzas pag., ―Sanāciet kopā‖ Līgo pagastā, 

Līgo pagasta attīstības biedrība ―Lai top‖,  Rankas attīstības biedrība, Tirzas pagasta 

attīstības biedrība, Krustalīces mantojums Gulbenē, Tradīciju lāde Gulbenē, Lizuma 

tautskola, Tautskola Vijata Galgauskas pagastā, Stāķu attīstības biedrība, Beļavas 

pilskalns,  fonds Gulbenes vēsturiskā centra atjaunošana Biedrību un nodibinājumu 

reģistrā ir reģistrēts. 

Radošo industriju un radošā tūrisma mijiedarbības piemērs: Gulbenes novada 

vēstures un mākslas muzejs  

Gulbenes vēstures un mākslas muzejs (GNVMM) darbību uzsāka 1982.gada 

1.janvārī. Taču muzeja pirmsākumi Gulbenē meklējami 1960.gados – kā 

novadpētniecības istaba Gulbenes rajona Darbaļauţu deputātu padomē.  

Kopš 1993.gada GNVMM ir Latvijas Muzeju asociācijas kolektīvais biedrs. 

2002.gadā Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs pirmo reizi saľēma 

akreditācijas apliecību kā apliecinājumu Latvijas valsts atzīta muzeja darbībai. 

Gulbenes muzejs viennozīmīgi ir novada mākslas, vēstures, radošuma, informācijas 

un izglītības aktivitāšu, radošo tīklojumu, amatnieku un mākslinieku, kā arī radošā 

tūrisma krustpunktā. Muzejs veido ekspozīcijas un izstādes, tai skaitā virtuālas 

izstādes; piedāvā izglītojošas programmas daţādām auditorijām; tiek veikti iespaidīgi 

https://info.ur.gov.lv/?#/legal-entity/40008140587
https://info.ur.gov.lv/?#/legal-entity/40008140587
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pētniecības darbi par novada vēsturi un mākslas mantojumu; pieejama lasītava un 

kartotēka. 

Īpašais muzeja notikums ir sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldību organizētais 

Starptautiskais mākslas festivāls „Divi Jūliji‖. 

Starptautiskais festivāls veltīts Latvijas lietišķās mākslas meistariem Jūlijam 

Maderniekam (1870-1955) un Jūlijam Straumem (1874-1970), kuru dzimtās mājas ir 

Gulbenes pusē. Madernieks un Straume ir izcili 20. gs. dizaineri un tekstilmākslinieki. 

Straumes daiļradi ir spēcīgi ietekmējusi Kaukāza tradīcija, turpretim Madernieka 

ietekmes dizainā sakľojas nacionālā romantisma art deco motīvos. Abu mākslinieku 

raksti ir vērā ľemams salīdzināšanas, izpētes un iedvesmas materiāls inovatīvas 

jaunrades procesā. 

Festivāla aktivitātes atklāj zināšanas, prasmes, tradīcijas, radošumu un baudas, ko arī 

mūsdienās iedzīvina abu meistaru pārlaicīgā māksla. Uzsverot mākslu un radošuma 

daudzpusīgās izpausmes un ietekmes, 3. festivāls (2020.gadā) organizēts piecās 

aktivitātēs visai ģimenei, aptverot plašu interešu loku:  

 ZINĀŠANAS - Starptautiska zinātniska konference „Divi Jūliji. Maderniekam 

150‖ par mākslinieka radošo mantojumu un laiktelpu; paneļdiskusija 

―Sabiedrība un māksla‖; 

 PRASMES - Porcelāna apgleznošanas meistarklase un seminārs; dzijas 

krāsošanas un aušanas darbnīcas; 

 TRADĪCIJAS - Izstādes, ekspozīcijas un meistardarbnīcas; 

 RADOŠUMS - Mākslas meistaru un amatnieku  radošās darbnīcas visai 

ģimenei; 

 BAUDAS - andele, dzīvā mūzika, garšu baudījums. 

Tādējādi, Gulbenes muzejs veido dzīvu platformu zināšanu vairošanai un pieejamībai; 

mākslas un amatniecības ekspozīciju un līdzdarbības procesus; veido pamatus 

atjauninātai interesei par dzīvo mākslu, amatniecību un novada izcilībām un to 

mantojumu. Tas veicina arī radošo uzľēmējdarbību attīstību un apmeklētāju izpratnes 

procesu par reģionālajām vērtībām. Kā arī – veido jaunas starptautiskās sadarbības 

pieredzes un veicina Gulbenes atpazīstamību un tēla veidošanu.  



 
 

73   

 

KOCĒNU NOVADS 

Resursi kultūras un radošā tūrisma attīstībai 

Kultūras centri novada pašvaldībā: Bērzaines tautas nams, Dikļu kultūras centrs, 

Kocēnu kultūras nams, Vaidavas kultūras un amatniecības centrs, Zilākalna kultūras 

nams 

Ekspozīcijas, amatniecības centri:  

Neikenkalna dabas koncertzāle,  

Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centrā vēsturiskā ekspozīcija par dabas 

objektu un svētvietu ―Zilaiskalns‖, Zilākalna ciematu, kā arī par industriālo objektu – 

ūdenstorni. 

Caurumkrogā unikāla brīvdabas Jāľa Staľislava Rozes gleznu galerija (Iniciatīvas 

grupa Savam novadam) 

Krēslu kolekcija un keramikas darbnīca "Lejas Bregţi" (saimnieki Imants un Īrisa 

Vainovski) 

Senlietu kolekcija Meldri (apskate iepriekš piesakoties) – privāta 

Dikļu dziesmu svētku ekspozīcija 

Vaidavas pagasta novadpētniecības pastāvīgā ekspozīcija 

Tūrisma informācija: Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centrs Zilākalna ciemā 

no 1. aprīļa līdz 31.oktobrim no P –Pkt. Pārējā laikā pēc iepriekšējas pieteikšanās. 

Nozīmīgākie ikgadējie un 2020.g.pasākumi: Kokmuiţas svētki, Leģendu nakts 

Kokmuiţā,  Pasaules koklētāju nometne, starptautiskā keramikas simpozijs 

―Mālēdiens‖ 

Uzņēmumu piedāvājumi tūristiem: keramikas darbnīca "Lejas Bregţi", 

Sudrabkalnu viesistaba (Judīte Bukša) – daţādas meistarklases, saimniecība Meţiľi - 

Angoras trušu vilnas ieguves un pārstrādes procesa demonstrēšana, saimniecība 

Silkalni (Zeltīte Kaviere) – tējas demonstrācijas, zemnieku saimniecība 

―Mazdzērvītes‖ – notiek steika nodarbības, kuras vada biedrības „Latvijas Steiku 

Kluba‖ prezidents  Jānis Ločmelis ar sievu Aismu. Saimniecība Medus kāre  (SIA 

Medus kāre) Vaidavas pagastā – izliet sveces. 
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Radošo industriju uzņēmumi reģistrēti (28.05.2020.) Kocēnu novadā: 

NACE NACE Nosaukums Uzņēmuma nosaukums Vieta Skaits 

13.93 Paklāju un grīdsegu raţošana SIA ABE Kocēnu pag. 1 

14.39 Pārējo trikotāţas izstrādājumu 

raţošana 

IK "happy anna" Kocēnu pag. 1 

17.24 Tapešu raţošana Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Fototapetes lv" 

Zilākalna pag. 1 

31.02 Virtuves mēbeļu raţošana "JH INTERJERS" SIA Kocēnu pag. 3 

  SIA "FELIX INTERIOR" Kocēnu pag.  

  SIA "ARV sistēmas" Zilākalna pag.  

31.09 Citu mēbeļu raţošana SIA "ZWS" Kocēnu pag. 2 

  SIA JB mēbeles Kocēnu pag.  

46.16 Tekstilizstrādājumu, apģērbu, 

apavu un ādas izstrādājumu 

vairumtirdzniecības starpnieku 

darbība 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"2KRASTI" 

Bērzaines 

pag. 

1 

46.42 Apģērbu un apavu 

vairumtirdzniecība 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"KARAKALS sistēmas" 

Kocēnu pag. 1 

47.77 Pulksteľu un 

juvelierizstrādājumu 

mazumtirdzniecība 

specializētajos veikalos 

SIA AB Rotas Bērzaines 

pag. 

1 

47.82 Tekstilizstrādājumu, apģērbu un 

apavu mazumtirdzniecība 

stendos un tirgos 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Elisandra I & K" 

Kocēnu pag. 1 

55.10 Izmitināšana viesnīcās un 

līdzīgās apmešanās vietās 

Akciju sabiedrība "DIKĻU PILS" Dikļu pag. 1 

55.20 Izmitināšana viesu mājās un cita 

veida īslaicīgas apmešanās vietās 

SIA "LAUVIĽAS" Kocēnu pag. 5 

  SIA "BRAUČI" Kocēnu pag.  

  Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"LANTUS" 

Bērzaines 

pag. 

  Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Liela Muiţa" 

Vaidavas pag.  

  Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Lantus Serviss" 

Bērzaines 

pag. 

63.12 Interneta portālu darbība SIA "Pērkonītis" Kocēnu pag. 2 

  SIA "BBNews" Kocēnu pag.  

70.21 Sabiedrisko attiecību un 

komunikāciju vadības 

pakalpojumi 

SIA Elpa komunikācijai Kocēnu pag. 1 

73.11 Reklāmas aģentūru darbība Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Pro Active Sales" 

Bērzaines 

pag. 

6 

  Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Print Preview" 

Kocēnu pag.  

  SIA "VIDZEMES AĢENTŪRA" Vaidavas pag.  

  Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Vaidavas Keramikas Skola" 

Vaidavas pag.  

  SIA DK Global Network Kocēnu pag.  

  SIA SKIM GLOBAL NETWORK Kocēnu pag.  

73.12 Starpniecība reklāmas 

izvietošanā masu informācijas 

līdzekļos 

SIA "TAILINGS" Kocēnu pag. 3 

  SIA IC Deko Zilākalna pag.  
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  SIA "80art" Kocēnu pag.  

74.10 Specializētie projektēšanas darbi Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"CVD" 

Kocēnu pag. 2 

  Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Kūţēni" 

Bērzaines 

pag. 

74.20 Fotopakalpojumi Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"J.E-MEDIA" 

Kocēnu pag. 2 

  Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Clear" 

Kocēnu pag.  

79.11 Ceļojumu biroju pakalpojumi SIA COCO NUTS Dikļu pag. 1 

81.30 Ainavu veidošanas un 

uzturēšanas darbības 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"IVE" 

Kocēnu pag. 2 

  Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Birzgaļi" 

Dikļu pag.  

93.11 Sporta objektu darbība SIA "KOCĒNU KORTI" Kocēnu pag. 1 

93.19 Citas sporta nodarbības SIA "Prof.Basket" Kocēnu pag. 1 

93.29 Cita izklaides un atpūtas darbība Vaidavas pagasta J.Ūļa zemnieku 

saimniecība "DENDERI" 

Vaidavas pag. 3 

  Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Soul Tap management" 

Kocēnu pag.  

  SIA SG NOMA Kocēnu pag.  

95.23 Apavu un ādas izstrādājumu 

remonts 

IK "APAVU DARBNĪCA 

"KOCĒNI"" 

Kocēnu pag. 1 

Avots: Lursoft datu bāze, 2020. Tabulā uzskaitīti tikai tie uzľēmumi, kuru darbība ir 

Lursoft datu bāzē reģistrēta.  

Zemāk ir uzľēmumi, kuri jau šobrīd piedāvā radošā tūrisma pakalpojumu, bet savu 

darbību ir reģistrējuši citās saimnieciskās darbības nozarēs: 

SIA ―Vaidava Ceramics‖ Cita veida keramikas izstrādājumu raţošana (23.49, versija 

2.0),  

Sadzīves un dekoratīvo keramikas izstrādājumu raţošana (23.41, versija 2.0) 

(Avots: VID) 

SIA "Simple Concept"- dizaina aksesuārus, piedāvājot korporatīvas dāvanas, 

suvenīrus, ko iespējams iegādāties Latvijas dizaina konceptveikalos un tirdziľos. 

(62.01 Datorprogrammēšana) 

SIA ―Medus kāre‖ - Citu dzīvnieku audzēšana (01.49, versija 2.0)  

Dalība NVO: Vidzemes tūrisma asociācija 

Biedrības reģistrētās: Kocēnu novada tūrisma, mājraţotāju un amatnieku biedrība 

(2012.g.), biedrība ―Budenbrokas muiţa‖ Dikļu pagastā, biedrība Kokmuiţa, biedrība 

Laimes kalve Kocēnu pagastā, biedrība ―Latvijas Rīkstnieku un zintnieku brālība‖ 

Kocēnu pagastā, biedrība ―Laikmetīgais teātris ―Volatus‖ Kocēnu pagastā, biedrība 

―Ģimeľu apmācības un kultūras centrs‖ Dikļu pagastā, biedrība ―Kaimiľu būšana‖ 

Vaidavas pagastā. 

Atzinības, balvas: Latvijas dizaina gada balva 2018 finālists Vaidavas keramika. 
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Radošo industriju un radošā tūrisma mijiedarbības piemēri Kocēnu novadā 

Kocēnu novadā ik uz soļa savijas kultūras bagātības un tūrisma piedāvājums. Kocēnu 

novadā ir vairāki veiksmīgi piemēri, kad mākslinieku, uzľēmēju un pašvaldības 

sintēzē ir radušies jauni produkti, pakalpojumi un notikumi, kurus piedzīvot. Ar 

daţiem no tiem iepazīstināsim - Kokmuiţas svētki, Mālēdiena festivāls un Indriķa 

diena. 

Viens no Kocēnu novada lielākajiem kultūrvēstures mantojumiem ir Kokmuižas pils 

komplekss - pils ēka neobaroka stilā ir celta 19. gadsimtā.  

2012. gadā Kocēnu novada pašvaldība uzsāka apjomīgus muiţas vēsturiskās 

teritorijas labiekārtošanas darbus. Diennakts tumšajā laikā muiţa atdzimst krāšľā 

gaismu rotā.  

Vēsturnieki apgalvo, ka krietni populārāks par muiţu bija Kokmuiţas alus darītavā 

līdz padomju okupācijai brūvētais Kokmuižas alus.  

Valmiermuiţas alus saimnieku un Kokmuiţas darītavas atjaunošanas virzītāju Aigaru 

Ruľģi vienmēr interesējusi senā brūţa aldaru prasme izvēlēties labākās ārzemju alus 

šķirnes – un pārradīt tās latviskai garšai. Kamēr Valmiermuiţas alus meistari veido 

jaunas receptes, lai Kokmuiţa atkal kļūtu par iecienītu alus mīļotāju izvēli, savukārt ar 

pašvaldības iniciatīvu atjaunotajās Kokmuiţas vēsturiskajās ēkās top jauna alus 

darītava. 

Pašvaldības un uzľēmēju sadarbībā dzima ideja iedzīvināt Kokmuiţas 

kultūrvēsturisko mantojumu ikgadējā notikumā, kuru būtu iespēja baudīt ikvienam. 

2015. gadā tika svinēti pirmie Kokmuižas svētki, kas nu jau kļuvuši par dzīvu un 

iecienītu novada tradīciju. 

Vaidava ir īpaša vieta Kocēnu novadā, kur savijas gleznaina dabas ainava - Gaujas 

nacionālais parks un Vaidavas ezers, kā arī radoši uzľēmēji. Kopš 1980. gadā 

ģimenes uzľēmumā “Vaidava Ceramics” sava aroda meistari ar rokām gatavo 

skaistus un funkcionālus dizaina traukus no tīra Latvijas māla. Tie apvieno cieľu pret 

vēsturisko keramikas veidošanas gaitu un ilglaicīgu dizainu, kas turas pretī laikam un 

ātri mainīgajām tendencēm.  

Valmiermuižas vasarnīca ir īpaša pieturvieta Vaidavas ezera pludmalē, kuras paēnā 

veldzējumu var rast kā nesteidzīgi atpūtnieki, tā dzīves baudītāji, atveldzējoties ar 

Valmiermuiţas alus darītavas brūvējumiem un stiprinoties ar mājraţotāju gardumiem. 

Vasaras sezonā šeit darbojas ―VaidavEţi‖, kas piedāvā SUP dēļu un laivu nomu. Ik 

gadu augustā Vaidavā notiek Latvijā lielākais SUP festivāls. Lai atbalstītu uzľēmējus 

un sniegtu kultūras cienītājiem iespēju baudīt īpašas norises, Kocēnu novada 

pašvaldība vasarā Vaidavas ezera pludmalē rīko koncertus, kas pulcē vairākus 

tūkstošus klausītāju.  
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Pirms vairākiem gadiem, sanākot kopā pašvaldībai, uzľēmējiem un māksliniekiem, 

radās ideja rīkot festivālu “Mālēdiens”. Festivāla laikā ikvienam ir iespēja piedzīvot 

daţādas meistarklases, māla darbnīcas, ciemošanos ―Vaidava Ceramics‖ raţotnē, 

iepazīt Vaidavas ciemu un baudīt Vaidavas ezera piedāvājumu. Neizpaliekoša vērtība 

- Kocēnu novadā un citur izaudzētā un radītā atrādīšana un nogaršošana vietējo 

mājraţotāju tirdziľā. Visā festivālā laikā uz īpašas skatuves ezera krastā uzstājas 

daţādi mākslinieki. Būšana festivālā sniedz baudījumu visām maľām - redzēt, dzirdēt, 

sajust, izgaršot un piedzīvot. 

 

MĀRUPES NOVADS 

Resursi kultūras un radošā tūrisma attīstībai 

Kultūras centri novada pašvaldībā: Mārupes kultūras nams 

Muzeji, ekspozīcijas, amatniecības centri:  

Aviācijas tehnikas muzejs 

Novadpētniecības ekspozīcija Skultes sākumskolā 

Tūrisma informācija: Pašvaldības tūrisma organizators Daugavas iela 29, Mārupe, 

Nozīmīgākie ikgadējie un 2020.g.pasākumi: Novada svētki 

Uzņēmumu piedāvājumi tūristiem: Marutas Raudes mākslas centrs – Porcelāna 

trauku dekorēšana ar dekoliem un apgleznošana, Figūru un trauku veidošana no 

akmensmasas, apgleznošana un apdedzināšana; Formu atliešana, glazēšana, 

apdedzināšana un virsmas dekorēšana (pilns porcelāna cikls) 

Zīmols ―LL ART‖ fotogrāfs Lauris Līvzinieks -semināru un apmācību fotosesijas 

uzľēmumiem; kāzu, sporta sacensību un citas radošas fotosesijas. 

Meistares Inenes Ozoliľas radošās darbnīcas – dekupāţa 

SimMaize produkts ―Bake it yourself‖  

Madara Cosmetics raţotnē ekskursijas ar produktu testēšanu un īpašām aktivitātēm 

Radošo industriju uzľēmumi reģistrēti (28.05.2020.) Mārupes novadā: 

NACE NACE Nosaukums Uzņēmuma nosaukums Vieta Skaits 

13.30 Tekstilmateriālu apdare Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "NuNo 

Group" 

Jaunmārupe 1 

13.92 Gatavo tekstilizstrādājumu 

raţošana, izľemot apģērbu 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Plisē 

Deko" 

Mārupe 5 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Multisell sistēmas" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Sidrabmeijas" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Linoteka" 

Mārupe  
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 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"COVERme" 

Vētras  

14.12 Darba apģērbu raţošana Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Priva 

Group" 

Jaunmārupe 3 

 SIA Virpacom Jaunmārupe  

 SIA "SRC BRASA" Mārupe  

14.13 Pārējo virsdrēbju raţošana SIA Blooming Nine Mārupe 2 

 SIA Modomarket Mārupe  

14.19 Cita veida apģērbu un apģērbu 

piederumu raţošana 

Clara colores SIA Jaunmārupe 11 

 SIA "Divdesmit četri" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Pudist 

fashion" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Woodlark" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"PAADE MODE" 

Mārupe  

 SIA MMM1 Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "LELU" Mārupe  

 SIA "Der Schatz" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"ELEONORA FASHION AND DESIGN 

STUDIO" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "LUI 

LEBED" 

Mārupe  

 IK Kristina Upīte Tīraine  

15.12 Ceļojuma piederumu, somu un 

līdzīgu izstrādājumu, zirglietu 

piederumu raţošana 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "OZY 

ROOM" 

Mārupe 1 

18.12 Cita veida izdevumu iespiešana Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Vikarts" 

Mārupe 5 

 SIA "RĪGA Prints" Mārupe  

 Open Pack, SIA Mārupe  

 Quercu SIA Mārupe  

 SIA "Dialogic" Tīraine  

18.13 Salikšana un iespiedformu 

izgatavošana 

SIA "FAB5" Jaunmārupe 1 

18.20 Ierakstu reproducēšana Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Parapops" 

Mārupe 1 

23.69 Citu betona, ģipša un cementa 

izstrādājumu raţošana 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Laba 

sēta" 

Mārupe 1 

31.01 Biroju un veikalu mēbeļu raţošana Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Ansona 

mēbeļu fabrika" 

Jaunmārupe 9 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"BALDZE" 

Mārupe  

 sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "La 

Forme Home" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"MEBTEX" 

Mārupe  

 SIA "BALTVEIDE" Mārupe  

 SIA "KV Furniture" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "SD 

Darbnīca" 

Mārupe  

 SIA "La Forme" Mārupe  

 SIA "Pro furnitura" Tīraine  

31.02 Virtuves mēbeļu raţošana SIA "Rifo" Jaunmārupe 3 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "MR 

mēbeļmeistars" 

Mārupe  
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 SIA "DVATOLI PLUS" Vētras  

31.09 Citu mēbeļu raţošana SIA "EGG Koks" Jaunmārupe 8 

 SIA "Beautiful wood" Jaunmārupe  

 IK "M-Studija" Mārupe  

 SIA "WIDEA" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Gustavs mēbeles" 

Mārupe  

 SIA "ZUUM furniture" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Cape 

Cod Beds" 

Mārupe  

 SIA "LemoWood" Mārupe  

32.12 Juvelierizstrādājumu un līdzīgu 

izstrādājumu raţošana 

SIA "Korola design" Jaunmārupe 1 

  SIA "Christiana Laure" Tīraine 1 

32.40 Spēļu un rotaļlietu raţošana SIA Iconic Mārupe 2 

  Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "K&A 

Business" 

Mārupe  

46.16 Tekstilizstrādājumu, apģērbu, 

apavu un ādas izstrādājumu 

vairumtirdzniecības starpnieku 

darbība 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Nordic 

ECO Solatec" 

Mārupe 2 

 SIA "PAWS" Tīraine  

46.24 Jēlādu un izstrādātu ādu 

vairumtirdzniecība 

ANME SIA Skulte 1 

46.41 Tekstilizstrādājumu 

vairumtirdzniecība 

SIA "Excellent partner" Mārupe 1 

46.42 Apģērbu un apavu 

vairumtirdzniecība 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"MABIX" 

Mārupe 2 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Lazy 

Francis" 

Mārupe  

46.47 Mēbeļu, paklāju un apgaismes 

ierīču vairumtirdzniecība 

SIA "ARISTO EU" Mārupes 

nov 

2 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"MADAN" 

Mārupe  

46.65 Biroja mēbeļu vairumtirdzniecība Luning Shop Fitting SIA Mārupe 1 

47.43 Audio un video ierīču 

mazumtirdzniecība specializētajos 

veikalos 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "UC 

Warehouse" 

Mārupe 1 

47.51 Tekstilizstrādājumu 

mazumtirdzniecība specializētajos 

veikalos 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "DEKO 

A" 

Mārupe 2 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Puerto" Mārupe  

47.62 Avīţu un kancelejas piederumu 

mazumtirdzniecība specializētajos 

veikalos 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"KOFERIS" 

Jaunmārupe 1 

47.64 Sporta preču mazumtirdzniecība 

specializētajos veikalos 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"MULTISPORTS" 

Jaunmārupe 4 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "VLD" Mārupe  

 SIA "RGS6" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "2F" Skulte  

47.65 Spēļu un rotaļlietu 

mazumtirdzniecība specializētajos 

veikalos 

IK P.T.A. Baby Mārupe 1 

47.71 Apģērbu mazumtirdzniecība 

specializētajos veikalos 

IK "Tamāra More" Mārupes 

nov 

16 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Gout" Jaunmārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"AĻKOKODENS" 

Mārupe  

 SIA "Guntina.com" Mārupe  
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 "DGW Group" SIA Mārupe  

 SIA "Adeļ N" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Mona 

OK Retail" 

Mārupe  

 SIA "POISE" Mārupe  

 SIA 6. SEPTEMBRIS Mārupe  

 SIA DIGNUM CONCEPT Mārupe  

 SIA DF LATVIA Mārupe  

 SIA "DARDARIJA" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"MANUFACTURA" 

Mārupe  

 SIA Kairus Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"LEONS" 

Mārupe  

 SIA "TRAGEMATTA" Vētras  

47.72 Apavu un ādas izstrādājumu 

mazumtirdzniecība specializētajos 

veikalos 

SIA "VAERS" Mārupe 1 

  Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"VELIANDA" 

Mārupe 1 

47.77 Pulksteľu un juvelierizstrādājumu 

mazumtirdzniecība specializētajos 

veikalos 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Nielsen 

Invest" 

Lidosta 

"Rīga" 

2 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Skaista Rota" 

Mārupe  

47.82 Tekstilizstrādājumu, apģērbu un 

apavu mazumtirdzniecība stendos 

un tirgos 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Zemdegas" 

Mārupe 2 

 SIA "RUBIEL" Mārupe  

55.10 Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās 

apmešanās vietās 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"PILOTS' CLUB" 

Lidosta 

"Rīga" 

5 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"BRAUNS" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "RE & 

RA" 

Mārupe  

 SIA "Lielģīgas" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "RG 

Hotels" 

Mārupe  

55.20 Izmitināšana viesu mājās un cita 

veida īslaicīgas apmešanās vietās 

SIA "Jūras Timmāji" Mārupes 

nov 

8 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "B 11" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Pie 

Mucenieku ezera" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"REGROS 2" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Marupmaja" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"PUTNU GRAVAS" 

Mārupe  

 SIA "FortyFour Properties" Mārupe  

 SIA Konrādu apartamenti Mārupe  

58.14 Ţurnālu un periodisko izdevumu 

izdošana 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"KELLE MEDIA" 

Jaunmārupe 2 

 SIA "Citybrand" Mārupe  

58.19 Citi izdevējdarbības veidi Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "ALEX 

PRINTING OFFICE" 

Lidosta 

"Rīga" 

4 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "PUSE 

PLUS" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Light Mārupe  
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Frame" 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Eco 

Buddy" 

Mārupe  

59.11 Kinofilmu, video filmu un 

televīzijas programmu 

producēšana 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "KK+" Mārupes 

nov 

9 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "VOKS 

Production" 

Jaunmārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Alberto" 

Mārupe  

 SIA "ON AIR" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "KEF 

Studio" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Veneera" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Star 

TV Group" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "MEET 

GROUP" 

Mārupe  

 SIA KMM group Tīraine  

59.20 Skaľu ierakstu producēšana Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "MVM 

Studija" 

Mārupe 1 

60.10 Radio programmu apraide Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"SOLERGO" 

Lidosta 

"Rīga" 

1 

60.20 Televīzijas programmu izstrāde un 

apraide 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "SEA" Mārupe 1 

63.12 Interneta portālu darbība Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"GetmanFriends" 

Mārupes 

nov 

13 

 SIA "Logan Cargo" Lidosta 

"Rīga" 

 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"OKEANIKA" 

Mārupe  

 SIA "Qhosting" Mārupe  

 SIA "FACTOR" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Urban 

Net" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"LatInnovatio" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Triaade" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Walterson" 

Mārupe  

 TiX Chat SIA Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "KBZ 

Media" 

Mārupe  

 "IP Skaistkalne" SIA Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"ZEPPELIN DESIGN" 

Mārupe  

63.91 Ziľu aģentūru darbība Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "A & 

TP" 

Mārupe 1 

70.21 Sabiedrisko attiecību un 

komunikāciju vadības pakalpojumi 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Goldberg Trust" 

Mārupes 

nov 

9 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "RE & 

MA" 

Jaunmārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Roţainie laiki" 

Jaunmārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "BPS 

PR" 

Mārupe  

 SIA "Financial capital of Latvia" Mārupe  
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 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Aģentūra FGK" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Smart 

Relations" 

Mārupe  

 SIA "United Minds" Mārupe  

 SIA "BS2017" Mārupe  

71.11 Arhitektūras pakalpojumi Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Purple 

corner" 

Mārupes 

nov 

25 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību SIA 

"CILDS" 

Jaunmārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Architects Best & Partner" 

Lidosta 

"Rīga" 

 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"VIZARH" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Vides 

projektu studija" 

Mārupe  

 SIA "ARCHITRĀVS" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Arhitekts Muiţzemnieks" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "1.618" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Transportbūvju konsultācijas" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "RAPS 

Arhitekti" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Arhbirojs" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"ARTTE" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"AKANI" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "IMINK 

1" 

Mārupe  

 SIA "SPOT arhitekti" Mārupe  

 SIA "ARHIDEA" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"ABRERA" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "BB 

Architecture" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "K 

FONS" 

Mārupe  

 SIA "Silver House" Mārupe  

 SIA FortyFour Studio Mārupe  

 SIA Architehnic Mārupe  

 IK "AVENRAGS" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību ARDP Tīraine  

 SIA "MĀRUPES ARHITEKTS" Tīraine  

73.11 Reklāmas aģentūru darbība Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "IB 

Media Productions" 

Mārupes 

nov 

51 

 SIA Unity Effect Mārupes 

nov 

 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"VARIUS" 

Jaunmārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "ART 

Berries" 

Jaunmārupe  

 SIA "Kreativic" Jaunmārupe  

 SIA digiTag Jaunmārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību Jaunmārupe  
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"AdAnna" 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"PIRMĀ LĪNIJA" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "PPD 

MP" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"LEKant" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Brei" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Amber 

Lines" 

Mārupe  

 SIA "Zeppelin PoS" Mārupe  

 SIA "STS Group" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "P4U" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Autentia" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Profhaus" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Fresh 

Creative" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "COSA 

NOSA" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"SUCCESS LINK" 

Mārupe  

 SIA "B&K design" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Kods 

un pikselis" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "BUKS 

HOLDING" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Urban 

Picture" 

Mārupe  

 SIA "LEAMOR" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"KORBI reklāmas aģentūra" 

Mārupe  

 SIA "Upato" Mārupe  

 SIA "Advert ML" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Prospektus" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"REGĪNAS DESIGN" 

Mārupe  

 Mentoring SIA Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"ADVERT SOLUTIONS" 

Mārupe  

 SIA ANIMALS DIGITAL Mārupe  

 SIA "Sceglov Media" Mārupe  

 SIA "UNIGNORE" Mārupe  

 SIA "Mala Consult" Mārupe  

 SIA "ART BUSINESS GROUP" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"AMALUX" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "SALT 

& PAPER" 

Mārupe  

 SIA "JUNO MEDIA" Mārupe  

 Wholesale bulk fruit juices SIA Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"MAWE" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Tēmturis" 

Mārupe  
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 Viscomify, SIA Mārupe  

 SIA "21mm" Mārupe  

 SIA "Prezenta Baltic" Mārupe  

 SIA "InSitu" Mārupe  

 MovingScreens SIA Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "MZ IT" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "ZZ 

Media" 

Tīraine  

 SIA "Renere" Tīraine  

73.12 Starpniecība reklāmas izvietošanā 

masu informācijas līdzekļos 

UAB 24 SIA Jaunmārupe 7 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "565 

AĢENTŪRA" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "VIVA 

23" 

Mārupe  

 SIA "VIDEOPANEL" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Scandi 

Services" 

Mārupe  

 SIA "GE Empire" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"WINDO Real Estate" 

Mārupe  

73.20 Tirgus un sabiedriskās domas 

izpēte 

Biocodex SIA Mārupes 

nov 

17 

 IK Andis Šteinmanis Mārupe  

 "Omega Pharma Baltics" SIA Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Verum" 

Mārupe  

 "APTAUJU AĢENTŪRA" SIA Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Fieldex" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "LE 

STUDIO" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Orto 

Plus" 

Mārupe  

 SIA "M & B konsultācijas" Mārupe  

 SIA Sensum Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"CrustAurum" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Igitur" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"SINARA" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Remada" 

Mārupe  

 "Flamingo Capital" SIA Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"DAVES" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Berg 

Research" 

Tīraine  

74.10 Specializētie projektēšanas darbi SIA "PULMOGPS LATVIA" Jaunmārupe 12 

 SIA "DYKI" Mārupe  

 SIA "ART Agency" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "PRO 

BIROJS" 

Mārupe  

 SIA "GRAY" Mārupe  

 SIA "Interjers un vides dizains" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Pacific 

Ocean" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību Mārupe  
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"RevVol planning" 

 SIA "Teneo Digital" Skulte  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "EDK 

Serviss" 

Tīraine  

 SIA AGNESE KALNITE DESIGN Vētras  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"ENSEN" 

Vētras  

74.20 Fotopakalpojumi SIA "KristsA Foto" Jaunmārupe 11 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"SKATE.LV" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"FinePrint" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Studija 

Akcents" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Blue 

Moo" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Labais 

Lācis" 

Mārupe  

 Imago studios SIA Mārupe  

 SIA "Animals LV" Mārupe  

 SIA "AeroWorks" Mārupe  

 SIA "EITHERY" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Cineport" 

Mārupe  

77.21 Atpūtas un sporta priekšmetu 

iznomāšana un ekspluatācijas 

līzings 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "ABC 

GRUPA" 

Mārupe 3 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Baltic 

Tent Constructions" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "RIDE" Mārupe  

79.11 Ceļojumu biroju pakalpojumi SIA Flamingo Travel Jaunmārupe 14 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "JET 

TRAVEL" 

Lidosta 

"Rīga" 

 

 "TravelLounge" SIA Lidosta 

"Rīga" 

 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"EXPLAIN" 

Mārupe  

 O.Vlasjukas individuālais uzľēmums-

komercfirma "KAMIL" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "V.I.P. 

TRAVEL AGENCY" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"BARRACUDA.EU" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"VIRSAN" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "OST 

Consulting" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"STORIA TRAVEL" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "SKY 

TRAVEL" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Tez 

Tour Baltic" 

Mārupe  

 SIA NB DMC Mārupe  

 SIA "Raido turs" Mārupe  

79.12 Tūrisma operatoru pakalpojumi SIA "BALTIC BUSINESS AVIATION 

CENTER" 

Lidosta 

"Rīga" 

9 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "TEZ 

TOUR" 

Mārupe  
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 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"KAMIL PLUS" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Event 

Solutions" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "L.E.C. 

Travel" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "OSA 

GROUP" 

Mārupe  

 "Travel at Europe" SIA Mārupe  

 SIA "HOCKEY TOUR" Mārupe  

 SIA "Jet Concierge Europe" Skulte  

79.90 Citi rezervēšanas pakalpojumi un 

ar tiem saistītas darbības 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Airport 

City" 

Mārupes 

nov 

7 

 SIA "BOOKING GROUP" Lidosta 

"Rīga" 

 

 Amber Jet Group SIA Lidosta 

"Rīga" 

 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"rixparking.com" 

Mārupe  

 SIA "AB Events" Mārupe  

 VINIKO SIA Mārupe  

 SIA "Ask a Task" Mārupe  

81.30 Ainavu veidošanas un uzturēšanas 

darbības 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "ZE 

PLAM" 

Jaunmārupe 9 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Dārzs 

un vide" 

Mārupe  

 Vides Studija SIA Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "JBLB" Mārupe  

 "Impulss ekspo" SIA Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "G and 

L" 

Skulte  

 SIA "Akmens roze" Skulte  

 SIA "DMK DESIGN" Tīraine  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Fort 

Rose" 

Tīraine  

85.52 Kultūras izglītība SIA "Eľģeļu Dejas" Mārupe 4 

 SIA "Darba darītāji-1" Mārupe  

 "Lifestyle Art Studio" SIA Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "K&S 

Neikšinu baleta studija" 

Mārupe  

90.01 Mākslinieku darbība SIA "IM Balance" Jaunmārupe 8 

 IK Oscar Wedding Studio Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "GP 

pasākumi" 

Mārupe  

 SIA "KONEKO DIAMOND" Mārupe  

 SIA "Markus Riva music" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Line 

Up Projects" 

Mārupe  

 SIA Marcel Sound Mārupe  

 SIA "ART MISI PLUSS" Tīraine  

90.02 Mākslas palīgdarbības Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "BJ 

Tehnika" 

Mārupe 3 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Kompānija NA" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Those 

Guys" 

Mārupe  

90.03 Mākslinieciskā jaunrade SIA Foreign Embassy Mārupe 6 
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 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Call 

me sister" 

Mārupe  

 SIA AMBERLINEN SOLUTION Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Keidza" 

Mārupe  

 SIA "Kosh" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "LIV 

design" 

Mārupe  

90.04 Kultūras iestāţu darbība SIA "F.CANDERA JAUNO LIDOTĀJU 

KLUBS" 

Lidosta 

"Rīga" 

1 

92.00 Azartspēles un derības "Admirāļu klubs" SIA Mārupe 2 

 "ALFOR" SIA Mārupe  

93.11 Sporta objektu darbība Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "GOLF 

ESTATE INTERNATIONAL" 

Mārupes 

nov 

7 

 SIA "Brazīlija" Mārupes 

nov 

 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Mārupes tenisa skola" 

Jaunmārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Beng" Jaunmārupe  

 SIA "Baltic Disc Golf" Jaunmārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"VALBOR" 

Mārupe  

 SIA "KASKADS PRO" Mārupe  

93.12 Sporta klubu darbība Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Paula 

Feldmaľa tenisa skola" 

Jaunmārupe 5 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "ACB 

Tenisa klubs" 

Mārupe  

 SIA "TENNIS FITNESS" Mārupe  

 SIA UGLE Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"VARPU Tennis Club" 

Mārupe  

93.13 Fitnesa centru darbība Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"JOGOTAVA" 

Jaunmārupe 4 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"SERVUS PLUS" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "I+M" Mārupe  

 SERVUS SPORTS SIA Mārupe  

93.19 Citas sporta nodarbības SIA GOLFA SKOLA VIESTURI Mārupes 

nov 

17 

 SIA "OzoBox" Mārupes 

nov 

 

 "YAVITOR" SIA Mārupes 

nov 

 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"WALTERS" 

Jaunmārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Tennis-

21" 

Jaunmārupe  

 SHARKY SIA Mārupe  

 SIA "OZ Management" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "ODINS 

& ODINS" 

Mārupe  

 SIA Deju Sports Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Superior FC Baltic" 

Mārupe  

 SIA "Mārupes ledus skola" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Nordic 

Auto Classic" 

Mārupe  
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 SIA Gaisa takas Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Davis 

Puksts Golf Academy" 

Mārupe  

 SIA "MEDAM LTD" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Pilates 

Practice" 

Mārupe  

  Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Baltijas 

Sporta Attīstības Birojs" 

Vētras  

93.21 Atrakciju un atpūtas parku darbība Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "V-

Stils" 

Jaunmārupe 2 

  SIA "ADVENTURE CONSTRUCTIONS" Mārupe  

93.29 Cita izklaides un atpūtas darbība Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Bejas" Jaunmārupe 29 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "SAN 

ESTERA" 

Jaunmārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "IRRI" Jaunmārupe  

 SIA "BB Entertainment" Lidosta 

"Rīga" 

 

 SIA klubs "Piekūns" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"BONZO" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"BRINUM-X" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "AIME" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Hewit" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Jugra" Mārupe  

 SIA Shine Event Mārupe  

 SIA "INTERNATIONAL SHOW 

PRODUCTION" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "DiDi" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Amber 

Way" 

Mārupe  

 SIA SK production Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Quest 

in Rezekne" 

Mārupe  

 SIA "Pasākumu Birojs" Mārupe  

 SIA "Ragtime" Mārupe  

 SIA Ainalain Mārupe  

 SIA "Mārupes noma" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Ruby 

Events" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Green 

room kids" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Gevents" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Putukrējums" 

Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Sailing 

Team Rīga" 

Mārupe  

 SIA "DJ BONZO" Mārupe  

 SIA "ALEKSA CLUB" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "IW" Mārupe  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "ARS 

Consult" 

Vētras  

95.23 Apavu un ādas izstrādājumu 

remonts 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Bingoman" 

Mārupe 1 

95.24 Mēbeļu un dzīvokļu iekārtu 

remonts 

SIA "Meb&Podrez" Mārupe 1 
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Avots: Lursoft datu bāze, 2020. Tabulā uzskaitīti tie uzľēmumi, kuru darbība ir 

Lursoft datu bāzē reģistrēta.  

Uzľēmumi, kuri rada produktus, kuri var tikt piedāvāti arī radošajā tūrismā un ir 

analizēti Mārupes novada Tūrisma attīstības programmā:  

Kalumi un rotas darbnīca – patlaban izstrādājumu pasūtīšana un pārdošana.  

SIA Skava M – mākslinieciskie metālkalumi  

SIA Baltijas pinumi  

SIA Mūsu plāns ar zīmolu ―Mans dekors‖ – aksesuāri, filcējumi 

Dalība NVO: Vidzemes tūrisma asociācija, partneris projektā ―Exit Rīga‖ 

Biedrības reģistrētās: biedrība ―Pierīgas partnerība‖, biedrība ―Mārupes uzľēmēji‖, 

biedrība ―Marutas Raudes mākslas centrs‖  

Radošo industriju un radošā tūrisma mijiedarbības piemērs Mārupes novadā: 

Marutas Raudes mākslas centrs  

Biedrība ―Marutas Raudes mākslas centrs‖ (MRMC) rūpējas par pāragri mūţībā 
aizgājušās mākslinieces Marutas Raudes piemiľu, apkopo un pilnveido piemiľas 
materiālus un darbu kolekciju, kā arī organizē ekskursijas, veido līdzrades un 
jaunrades darbnīcas mākslinieces porcelāna darbnīcā. 

Savas dzīves laikā Maruta Raude daudz laika veltīja Mārupes sabiedrībai un uzsāka 
daţādas mākslinieciskas un izglītojošas aktivitātes. Marutas Raudes mākslas centrs tās 
turpina iedzīvināt. 

Tiek organizētas piemiľas izstādes Marka Rotko mākslas centrā Daugavpilī, Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā, Viļānu novadpētniecības muzejā, Lūznavas muiţā, Daugavas 
muzejā, Bulduru Izstāţu namā, Gulbenes novada mākslas un vēstures muzejā. 
2021.gada vasarā plānota Marutas Raudes retrospekcija Latgales Kultūrvēstures 
muzejā Rēzeknē. Izstāţu plānošana turpinās. 

Ierobeţotā apjomā tiek izgatavoti dizaina priekšmeti pēc Marutas Raudes dizaina. Šie 
jaunradītie darbi ir ar zīmolu ―Marutas Raudes porcelāna darbnīca‖ (MRPD).  

Maruta Raude sarīkojusi vairāk nekā 20 personālizstādes, piedalījusies grupu izstādēs 
un mākslas simpozijos Latvijā un ārzemēs – Lietuvā, Igaunijā, Vācijā, Nīderlandē, 
Lielbritānijā, Turcijā un Austrālijā. Maruta Raude bija ilggadēja starptautisko 
porcelāna apgleznošanas simpoziju dalībniece Latvijas Mākslinieku savienības 
muzeja radošajā filiālē Zvārtavas pilī. 

Māksliniece strādāja daţādās tehnikās, starp kurām dominēja porcelāns, tā veidošana 
un apgleznošana. Darbu tēmas ir cilvēku un dabas attiecības. Strādājusi arī grafikā, 
oforta tehnikā. 

Marutas Raudes apgleznotās tējkannas iekļautas vairākās Lark Books izdotajās 
grāmatās – ―500 Teapots‖, ―500 Prints on Clay‖, ―500 Ceramic Sculptures‖. 
Apgleznotie šķīvji minēti angļu autora Paula Skota grāmatā ―Painted Clay‖, bet 
apgleznojuma metodes – kanādiešu autora Matiasa Ostermana grāmatās ―The 
Ceramic Surface‖ un ―Ceramic Narratives‖. 

Marutas Raudes darbi atrodas Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā, Latvijas 
Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Powerhouse 
muzejā Sidnejā (Austrālija), Mersinas jaunās mākslas muzeja (Turcija) kolekcijās, kā 
arī privātkolekcijās Latvijā, Krievijā, Zviedrijā, Anglijā, Francijā, ASV, Honkongā. 
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(Avoti: Mārupes novada tūrisma attīstības stratēģija 2016 - 2020,  

https://www.marupe.lv/lv/turisms) 
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PRIEKUĻU NOVADS 

Resursi kultūras un radošā tūrisma attīstībai 

Kultūras centri novada pašvaldībā: Priekuļu kultūras nams, Liepas kultūras nams, 

Mārsnēnu tautas nams, Veselavas muiţa 

Muzeji-pašvaldības iestādes: Ed.Veidenbauma memoriālais muzejs ―Kalāči‖ Liepas 

pagastā – dzejas rakstīšanas darbnīca, 3 muzejpedagoģiskās nodarbības piedāvājumā. 

Muzeji, ekspozīcijas, amatniecības centri:  

Veselavas muiţa 

Izstāţu zāle Liepas muiţā 

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts 

Tūrisma informācija: visitpriekuli.lv 

Nozīmīgākie ikgadējie un 2020.g.pasākumi: Gaujas nacionālā parka Ceļotāju dienas, 

Ed.Veidenbauma dzimšanas dienas sarīkojums, Muzeju nakts, Priekuļu novada svētki, 

Leģendu nakts 

Uzľēmumu piedāvājumi tūristiem: Liepas muiţa, zemnieku saimniecība Ieviľas – 

siera meistarklases, zemnieku saimniecības ―Krūmiľi‖ Maizes māja - iespēja 

iesaistīties rupjmaizes cepšanas procesā, kļūt par  pīrāgu gatavošanas meistaru. 

Radošo industriju uzľēmumi reģistrēti (28.05.2020.) Priekuļu novadā: 

NACE NACE Nosaukums Uzņēmuma nosaukums Vieta Skaits 

14.13 Pārējo virsdrēbju raţošana IK "TĪNAS BODE" Priekuļi 2 

 Rudītes Platās individuālais 

uzľēmums "MADARA" 

Jāľmuiţa  

18.12 Cita veida izdevumu iespiešana "HĀZNERS" SIA Priekuļi 3 

 DECOR PRINT SIA Priekuļi  

 SIA "Liānas mākslas darbnīca" Jāľmuiţa  

18.13 Salikšana un iespiedformu 

izgatavošana 

IK "CĒSU DIZAINA CENTRS" Priekuļu pag 1 

31.09 Citu mēbeļu raţošana Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"EMIKO" 

Priekuļu pag 2 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Graw Group" 

Priekuļi  

32.40 Spēļu un rotaļlietu raţošana Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"ANIGMA" 

Priekuļi 1 

47.71 Apģērbu mazumtirdzniecība 

specializētajos veikalos 

SIA ZPGC Priekuļi 4 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"KORDENS K" 

Liepas pag  

 Cēsu rajona D.Meţjānes individuālais 

uzľēmums "DIORS" 

Liepa  

 SIA lovejaysstore Liepa  

47.72 Apavu un ādas izstrādājumu 

mazumtirdzniecība 

specializētajos veikalos 

SIA "ANKOR" Liepa 1 

47.82 Tekstilizstrādājumu, apģērbu un "NIAN" IK Priekuļi 7 
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 apavu mazumtirdzniecība 

stendos un tirgos 

IK Ekaterina Melnik Liepa  

 E.Vetrova individuālais uzľēmums 

"EDUARDS" 

Liepa  

 IK "Anna Birjukova" Liepa  

 IK "Lailas Siricas" Liepa  

 Cēsu rajona Andreja Ivanova 

individuālais uzľēmums "VANO" 

Liepa  

 Cēsu rajona V.Kurilovičas 

individuālais uzľēmums 

Priekuļi  

55.10 Izmitināšana viesnīcās un 

līdzīgās apmešanās vietās 

SIA "Vaives Dzirnavas" Priekuļu pag 2 

 Cēsu rajona Liepas pagasta zemnieku 

saimniecība "MEŢROZES" 

Liepas pag  

55.20 Izmitināšana viesu mājās un cita 

veida īslaicīgas apmešanās vietās 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"KRĀČUPE" 

Priekuļu pag 2 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"ALKŠĽOS ČETRI VĒJI" 

Dukuri  

58.19 Citi izdevējdarbības veidi Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Sava grāmata" 

Priekuļu pag 1 

63.91 Ziľu aģentūru darbība Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"MEDIAN" 

Liepa 1 

70.21 Sabiedrisko attiecību un 

komunikāciju vadības 

pakalpojumi 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"TILLIA" 

Liepa 2 

 SIA "100 vēstules" Jāľmuiţa  

71.11 Arhitektūras pakalpojumi Arhitektu SIA "MARTA SAULE" Priekuļu pag 1 

73.11 Reklāmas aģentūru darbība J.Baikovska individuālais uzľēmums 

"KOBALTS" 

Jāľmuiţa 3 

 SIA "SUNIS" Priekuļi  

 "GET Marketing" SIA Jāľmuiţa  

73.12 Starpniecība reklāmas 

izvietošanā masu informācijas 

līdzekļos 

IK "EVITA LĪBIETE, MEDIJU 

EKSPERTE" 

Priekuļi 5 

 IK "Lembi" Mārsnēnu pag  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Fresh One" 

Priekuļi  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"AVX Marketing" 

Jāľmuiţa  

 SIA "CRYPTO MOONS" Jāľmuiţa  

73.20 Tirgus un sabiedriskās domas 

izpēte 

IK "NAMEJA PALETES" Priekuļi 1 

74.20 Fotopakalpojumi Individuālais komersants "I & K" Mārsnēnu pag 4 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"ASTRO GK" 

Priekuļi  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"StoryTime" 

Priekuļu pag  

 Ozoliľa individuālais uzľēmums 

"FONS" 

Jāľmuiţa  

79.12 Tūrisma operatoru pakalpojumi SIA "CĒSU CEĻOJUMU 

AĢENTŪRA "DZELDE"" 

Priekuļi 3 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"NOCTICUS" 

Liepas pag  

 SIA "The Best Tour" Liepas pag  

79.90 Citi rezervēšanas pakalpojumi un 

ar tiem saistītas darbības 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"L.KŪĻI" 

Priekuļu pag 1 

81.30 Ainavu veidošanas un 

uzturēšanas darbības 

SIA "Pļaujam" Priekuļu pag 2 

 Kooperatīvā sabiedrība "ROTA" Liepas pag  

90.01 Mākslinieku darbība Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"RIKARDIONS" 

Liepa 1 

90.02 Mākslas palīgdarbības "EF System" SIA Mārsnēnu pag 2 
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 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"GnI Crafts" 

Liepa  

90.03 Mākslinieciskā jaunrade SIA "Explicit Design" Priekuļi 1 

91.02 Muzeju darbība Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Mazā Brīnumzeme Sigulda" 

Liepas pag 1 

93.11 Sporta objektu darbība SIA "FENIKSS Z.G." Priekuļi 1 

93.12 Sporta klubu darbība Cēsu rajona E.Ļesľikova 

individuālais uzľēmums 

"VESELĪBA" 

Liepa 1 

93.19 Citas sporta nodarbības Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"SANTIKO" 

Liepa 1 

93.21 Atrakciju un atpūtas parku 

darbība 

SIA Second Priekuļi 2 

 SIA "Leiputrija" Priekuļi  

93.29 Cita izklaides un atpūtas darbība SIA "Skudras Metropole" Priekuļi 3 

 Cēsu rajona D.Kārkliľa individuālais 

uzľēmums "DANA PLUS" 

Jāľmuiţa  

 SIA "Midterm" Mārsnēnu pag  

Avots: Lursoft datu bāze, 2020. Tabulā uzskaitīti tie uzľēmumi, kuru darbība ir 

Lursoft datu bāzē reģistrēta. 

Dalība NVO: Vidzemes tūrisma asociācija, EnterGauja biedrs 

Biedrības reģistrētās: biedrība ―Liepas muiţa‖, biedrība ―Vidzemes aeroklubs‖, 

biedrība ―Veselavas kultūras un vēstures biedrība‖, nodibinājums ―Vides risinājumu 

institūts‖, Priekuļu novada kultūras un izglītības attīstības biedrība ―Četri‖ u.c. 

 

Radošo industriju un radošā tūrisma mijiedarbības piemēri Priekuļu novadā 

Autine 

Autine ir pasaulē slavenā kalēja John Neeman dibināts projekts, kas specializējies 

ekskluzīvu, augstas kvalitātes naţu un instrumentu raţošanā. Uzľēmums nosaukts par 

godu divpadsmitā gadsimta Autines pils novadam, kura vēsturiskajā teritorijā tas 

izveidots.  

Jānis Nīmanis ir latviešu kalējs, kurš pasaulē pazīstams ar vārdu John Neeman un 

atpazīstamību ieguvis, izgatavojot vienus no kvalitatīvākajiem kokapstrādes 

instrumentiem pasaulē. Viľa radītos cirvjus, kaltus, slīmestus un citus amatnieku rīkus 

lieto nozares meistari vairāk kā desmit valstīs. 

2012. gada nogalē Jānis Nīmanis nodibina kompāniju Autine. Autine ir neliels 

ģimenes uzľēmums, kas sevī apvieno jau iepriekš pazīstamo Jāľa Nīmaľa darba 

kvalitāti ar plašākām dizaina iespējām, jauniem instrumentu modeļiem un augstākiem 

kvalitātes standartiem, dodot mūţa garantiju visiem Autine metālizstrādājumiem. 

Turpinot gadsimtiem senās amatniecības tradīcijas un kombinējot tās ar mūsdienīgu, 

Ziemeļeiropai raksturīgu dizainu, Autine rada lietas, kurās apvienojas senie aroda 

noslēpumi, roku darbs un labākie materiāli, ko piedāvā 21. gadsimts. 

 

Veselavas muiža 
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Veselavas muiţu 1602. gadā no vairāku Raunas pilsmuiţai piederošu māju zemēm 

izveidoja stārasts Pēteris Veselavskis. No viľa uzvārda, laika gaitā pazaudējot burtu 

―k‖, savu nosaukumu ieguvusi ne tikai muiţa, bet arī viss pagasts. Veselavas muiţas 

apbūves komplekss veidots 19.gadsimtā. Mūsdienās Veselavas muiţa kļuvusi par 

pievilcīgu tūrisma un radošuma centru.  

 

Veselavas muiţas radošais un tūrisma piedāvājums:  

„Radošo darbnīcu‖ pulciľa dalībnieki un interesenti. Tiek adīts, tamborēts, izšūts, 

pērļots, veidotas ziedu kompozīcijas. „Mākslas pulciľa‖ dalībnieki nodrošina muiţu 

ar pastāvīgām zīmējumu un gleznojumu izstādēm, iesaistās pasākumu noformēšanā.  

Veselavas muiţā darbojas fotogrāfs –brīvmākslinieks, ar saviem radošajiem darbiem 

piedaloties vietējās un starptautiskās izstādēs. Strādā kalējs, bērniem un jauniešiem 

palīdzot iegūt pirmās iemaľas darbā ar pārvietojamo kalvi. Apmeklētāji var apskatīt 

Veselavas muiţas dabas takas gar Gūţupīti un Rauni, izbaudot brīnišķīgos dabas 

skatus un ziedu dārzu, meklējot sapľu ķērājus. Ir pieejams "Seno lietu kambaris" ar 

senajiem darbarīkiem. 
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ROPAŽU NOVADS 

Resursi kultūras un radošā tūrisma attīstībai 

Kultūras centri novada pašvaldībā: Kultūras un izglītības centrs 

Muzeji, ekspozīcijas, amatniecības centri:  

Mākslas studija (A.Spridzānes vadībā) rīko ikgadēju vasaras plenēru 

Lietišķās mākslas studija ―Madaras‖ pieaugušajiem organizē meistarklases, 

mērķauditorija – vietējie iedzīvotāji 

Tūrisma informācija: Tūrisma un informācijas punkts Centra iela 3, Ropaţi, 

Nozīmīgākie ikgadējie un 2020.g.pasākumi: Ropaţu novada svētki 

Uzľēmumu piedāvājumi tūristiem: keramikas ceplis Madze Augšciemā– māla 

darbnīcas, mākslas plenēri,  atpūtas komplekss ―Sauleskalns‖ radošās darbnīcas 

Amatu mājā (masku darbnīca, maizes, piparkūku darbnīcas, vilciľu, puzuru darbnīcas, 

filcēšanas darbnīca, magnētiľu darbnīca, māla darbnīca u..c.), Whitepoint SIA  

(Tekstilmāksliniece Valda Eglīte) – trikotāţas rotu darbnīcas, tekstillietas 

Radošo industriju uzľēmumi reģistrēti (28.05.2020.) Ropaţu novadā: 

NACE NACE Nosaukums Uzņēmuma nosaukums Vieta Skaits 

13.92 Gatavo tekstilizstrādājumu 

raţošana, izľemot apģērbu 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Aiprox" 

Zaķumuiţa 1 

13.99 Citur neklasificētu 

tekstilizstrādājumu raţošana 

SIA "Patipati" Silakrogs 1 

14.13 Pārējo virsdrēbju raţošana IK Lorika Viša Lielkangari 1 

14.19 Cita veida apģērbu un apģērbu 

piederumu raţošana 

SIA Ekasol Ropaţi 1 

15.20 Apavu raţošana SIA CALCEUM Mucenieki 1 

18.12 Cita veida izdevumu iespiešana Rīgas rajona Helgi Zandbergas 

individuālais komercuzľēmums "SIROSS" 

Ropaţi 3 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"OHARA" 

Ropaţi  

 SIA "PNB Print" Silakrogs  

18.13 Salikšana un iespiedformu 

izgatavošana 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"VEIRON" 

Zaķumuiţa 1 

23.69 Citu betona, ģipša un cementa 

izstrādājumu raţošana 

SIA IS SĒTAS Silakrogs 2 

 SIA "Kalndruvas Bruģis" Kākciems  

31.01 Biroju un veikalu mēbeļu 

raţošana 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"STĒĢI" 

Ropaţu nov 1 

31.02 Virtuves mēbeļu raţošana Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Sapľu 

virtuve" 

Silakrogs 2 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Uudwood" 

Zaķumuiţa  

31.09 Citu mēbeļu raţošana Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "RB 

DIZAINS" 

Ropaţu nov 2 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"PAHO" 

Silakrogs  

32.12 Juvelierizstrādājumu un līdzīgu 

izstrādājumu raţošana 

SIA "Kohanaya Jewelry" Silakrogs 1 

32.30 Sporta preču raţošana Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Q Ropaţu nov 2 
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LINE" 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"IRAKI" 

Zaķumuiţa  

32.40 Spēļu un rotaļlietu raţošana SIA "MAGNETICUS EU" Mucenieki 1 

47.43 Audio un video ierīču 

mazumtirdzniecība 

specializētajos veikalos 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"GLChoice" 

Ropaţu nov 1 

47.62 Avīţu un kancelejas piederumu 

mazumtirdzniecība 

specializētajos veikalos 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Ingucis 

1" 

Ropaţu nov 2 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Reinards V" 

Ropaţu nov  

47.72 Apavu un ādas izstrādājumu 

mazumtirdzniecība 

specializētajos veikalos 

Individuālais Komersants "FELIKS A" Gaidas 1 

55.10 Izmitināšana viesnīcās un 

līdzīgās apmešanās vietās 

SIA "luftlift" Silakrogs 1 

55.20 Izmitināšana viesu mājās un cita 

veida īslaicīgas apmešanās vietās 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Meţupītes" 

Ropaţu nov 2 

 SIA "S Andere" Villasmuiţa  

59.20 Skaľu ierakstu producēšana Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Mūzikas izdevniecība-Plate" 

Ropaţu nov 1 

63.12 Interneta portālu darbība Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Madze" 

Augšciems 1 

70.21 Sabiedrisko attiecību un 

komunikāciju vadības 

pakalpojumi 

IK "G.R.A.S." Ropaţi 3 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"ALDV" 

Mucenieki  

 SIA Kubit H2O Zaķumuiţa  

71.11 Arhitektūras pakalpojumi SIA "DVP PROJEKTS" Ropaţi 1 

 SIA "DNS DIZAINS" Kākciems 4 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "AD 

production" 

Zaķumuiţa  

 SIA "BBIZ" Kākciems  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "RCehs" Lielkangari  

73.12 Starpniecība reklāmas 

izvietošanā masu informācijas 

līdzekļos 

SIA "NK Marketing Solutions" Silakrogs 2 

 SIA "Open Latvia" Mucenieki  

73.20 Tirgus un sabiedriskās domas 

izpēte 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Individuālpsiholoģijas institūts" 

Zaķumuiţa 1 

74.10 Specializētie projektēšanas darbi SIA "BK STYLE" Podkājas 4 

 SIA "IVM projects" Mucenieki  

 SIA "DVARTA" Ropaţi  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"CLOUD STORAGE" 

Silakrogs  

77.21 Atpūtas un sporta priekšmetu 

iznomāšana un ekspluatācijas 

līzings 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"A.V.Noma" 

Podkājas 2 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "M-

ACTIVE" 

Silakrogs  

79.11 Ceļojumu biroju pakalpojumi ODDRIJA, SIA Ropaţi 2 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Best 

Transfer Solutions" 

Bajāri  

79.12 Tūrisma operatoru pakalpojumi SIA "TŪRISMA GIDU SERVISS" Kangari 1 

79.90 Citi rezervēšanas pakalpojumi un 

ar tiem saistītas darbības 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Baltic 

Medical Destinations" 

Zaķumuiţa 1 

81.30 Ainavu veidošanas un 

uzturēšanas darbības 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Anhelm" 

Kākciems 2 

 SIA "Dārzs un Bite" Lielkangari  

90.02 Mākslas palīgdarbības Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību Zaķumuiţa 6 
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"Dekorācijas.lv" 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"CrewGang" 

Silakrogs  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Reiga 

productions" 

Ropaţi  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "AH 

Studija" 

Zaķumuiţa  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"RockUp Production" 

Silakrogs  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību ANV 

SERVISS 

Ropaţi  

93.11 Sporta objektu darbība Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "DBP 

333" 

Ropaţu nov 2 

 SIA "EVENT MASTERS" Ropaţi  

93.12 Sporta klubu darbība Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"CIALFORS" 

Silakrogs 1 

93.19 Citas sporta nodarbības Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "I.B.M." Ropaţu nov 1 

93.21 Atrakciju un atpūtas parku 

darbība 

SIA "SP KLUBS" Silakrogs 1 

93.29 Cita izklaides un atpūtas darbība Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Baltic 

Ring 333" 

Ropaţu nov 9 

 SIA Biroja Tirdziľš Silakrogs  

 SIA "Lightsound" Zaķumuiţa  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"SILRING" 

Augšciems  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"BaltuTornis" 

Zaķumuiţa  

 SIA "RKM SOUND" Zaķumuiţa  

 SIA "Playground Events" Augšciems  

 SIA ROLD Ropaţi  

 SIA "AN3 group" Ropaţu nov  

Avots: Lursoft datu bāze, 2020. Tabulā uzskaitīti tie uzľēmumi, kuru darbība ir 

Lursoft datu bāzē reģistrēta. 

SIA Whitepoint  (reģistrēts Rīgā) Specializētie projektēšanas darbi (74.10, versija 2.0) 

Dalība NVO: Vidzemes tūrisma asociācija, partneris projektā ―Exit Rīga‖ 

Biedrības reģistrētās: biedrība ―Lustīgs un Kustīgs‖ Zaķumuiţā, biedrība ―Vienoti 

novadam‖ Zaķumuiţā 

SECINĀJUMS: Ir labas iestrādes gan vietējā piedāvājumā, gan tūristiem paredzētas –  

 

Radošo industriju un radošā tūrisma mijiedarbības piemērs Ropažu novadā: 

Kangaru stacija 

Kangaru stacija savu dzīvi sākusi 1937. gadā, lai gan mazais bānītis pa Ropaţu 

novadu ceļoja jau 20. gs. sākumā. Kangaru stacija dzīvoja Latvijā, tā pārdzīvoja kara 

gadus, to izdaiļoja, tā turpināja dzīvot. Tomēr 2007. gadā staciju slēdza.  

 

Kangaru stacija ir vietējās nozīmes piemineklis. ―Kas mums šodien ir piemineklis? 

Vai pieminēsim kādu, vai dzīvosim? Labāk dzīvosim! Kas notiks tagad? Tagad mēs 

taisīsim dzīvo dzīvību, jo tas ir mūsu dabā!‖ 
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2019. gada skaistā rudens vakarā Kangaru stacijā piestāja vīzijas ekspresis, kas 

aizsāka koncertu sēriju ―Nākamā pietura – Kangaru stacija‖. Ap 200 apmeklētājiem 

pulcējās no daţādiem Latvijas novadiem, lai stacijai dotu otro elpu, iedziedot tajā 

dzīvību un ar soļu dipoľu to modinātu no saldās desmitgades miega. 2020. gadā 

turpinās iesāktais, šoreiz ar divreiz lielāku cilvēku skaitu un divreiz skaļāku dziesmu.  

Kangaru stacijā ir iespējams rīkot daţādus seminārus, ceļojumu stāstu vakarus un 

privātus pasākumus. 

Tālākā redzējumā šī ir vieta Ropaţu novadā radošiem, aktīviem, uz izaicinājumu 

vērstiem cilvēkiem; radoša telpa, kurā pulcēties un attīstīt savu ideju un mērķi. Vieta, 

lai uzzinātu gan par stacijas vēsturi, gan, lai staciju attīstītu un turpinātu nākotnē kā 

radošu, dzīvu, apmeklētu vietu. Ropaţu stacija ir jauna ceļa sākumā. 
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SALASPILS NOVADS 

Resursi kultūras un radošā tūrisma attīstībai 

Kultūras centri novada pašvaldībā: Salaspils kultūras nams, Rīgavas mūzikas un 

mākslas dārzs  

Muzejs-pašvaldības iestāde:  

Daugavas muzejs (kopš 1969.g., kā Daugavas muzejs 2007.g.) Doles muiţas 

kompleksā Doles salā- muzejnodarbības skolēniem ar interesantiem nosaukumiem, 

bet skaidri nav saprotams par skolēnu līdzdarbošanos un iesaisti nodarbībās. 

Akreditēts līdz 21/09/2020. 

Muzeji, ekspozīcijas, amatniecības centri:  

Nacionālais botāniskais dārzs - nodarbības skolēniem 

Salaspils memoriālais ansamblis 

Tūrisma informācija: Salaspils Tūrisma informācijas centrs, Miera iela 1, Salaspils 

Nozīmīgākie ikgadējie un 2020.g.pasākumi: festivāls Kartupeļpalma, Starptautiskās 

sporta deju sacensības, novada svētki, gadskārtu svētku svinības 

Uzľēmumu piedāvājumi tūristiem: Bērnu attīstības un izklaides centrs KIDSSPILS – 

meistarklases gan bērniem, gan pieaugušajiem, Ārpus laika (saimnieki Ilze Bērziľa un 

Jānis Freimanis) – vedības jeb kāzas ar senlatviešu rituāliem, apaļās mājas stāstu 

programma, festivāls ―Ārpus laika‖, ģimenes uzľēmums Doles tējas – radošās 

darbnīcas bērniem un pieaugušajiem 

Radošo industriju uzľēmumi reģistrēti (28.05.2020.) Salaspils novadā: 

NACE NACE Nosaukums Uzņēmuma nosaukums Vieta Skaits 

13.91 Adīto un tamborēto 

audumu raţošana 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Orbis 

Design" 

Salaspils 1 

13.92 Gatavo 

tekstilizstrādājumu 

raţošana, izľemot 

apģērbu 

IK "Dominika J" Salaspils pag 2 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "EWE" Salaspils  

14.13 Pārējo virsdrēbju raţošana IK "Regīna Taranda" Salaspils 3 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "MSI 

SERVISS" 

Salaspils  

 SIA "WEAR DESIGN" Salaspils  

14.14 Apakšveļas raţošana Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "LFT 

Garments" 

Salaspils 1 

14.19 Cita veida apģērbu un 

apģērbu piederumu 

raţošana 

SIA "VLADIMIRA" Meţezeri 1 

14.39 Pārējo trikotāţas 

izstrādājumu raţošana 

SIA Velle Salaspils 1 

15.12 Ceļojuma piederumu, 

somu un līdzīgu 

izstrādājumu, zirglietu 

piederumu raţošana 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "ERGANA 

AUTO" 

Salaspils 1 

18.12 Cita veida izdevumu Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību Salaspils 3 
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iespiešana "Mediaprint" 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "DOS 

PRINT" 

Salaspils  

 SIA "SUPERPOWER" Salaspils  

18.13 Salikšana un iespiedformu 

izgatavošana 

IK "ER-B" Salaspils 2 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "VILENS" Salaspils  

18.14 Iesiešana un ar to saistītas 

palīgdarbības 

SIA "LATTIMS" Salaspils 1 

23.69 Citu betona, ģipša un 

cementa izstrādājumu 

raţošana 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "ĢB 

veidojumi" 

Salaspils 2 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "ADL 

Group" 

Salaspils  

26.40 Sadzīves elektronisko 

iekārtu raţošana 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"SCORPION EG" 

Salaspils pag 1 

31.01 Biroju un veikalu mēbeļu 

raţošana 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "KANTE" Salaspils 5 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "STANDO" Salaspils pag  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "BETA 5" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "ALFA 11" Salaspils  

 SIA "VALARNS" Salaspils  

31.02 Virtuves mēbeļu raţošana SIA "SKĀBARDIS" Salaspils pag 2 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Transalp 

Latvia" 

Salaspils  

31.09 Citu mēbeļu raţošana Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"DIŢOZOLS PLUS" 

Acone 9 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"INVERSE" 

Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Irbuļi" Jaunsaurieši  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "NP 

mēbeles" 

Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Grinika" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Terases 

mēbeles" 

Salaspils pag  

 SIA "Ojārs Grupa" Salaspils  

 SIA "Mebelprof" Jaunsaurieši  

 SIA "Ipes gadskārtas" Salaspils  

32.40 Spēļu un rotaļlietu 

raţošana 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "BC 

UNION" 

Salaspils 3 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"mankala.lv" 

Salaspils pag  

 SIA "GL WAY" Salaspils  

46.16 Tekstilizstrādājumu, 

apģērbu, apavu un ādas 

izstrādājumu 

vairumtirdzniecības 

starpnieku darbība 

SIA "LATBOOTTRADE" Salaspils 4 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "GOLDEN 

STAR" 

Pikalne  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Reklāmas 

māja" 

Acone  

 SIA "London" Salaspils  

46.42 Apģērbu un apavu 

vairumtirdzniecība 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "LIRITA" Salaspils 1 

46.48 Pulksteľu un 

juvelierizstrādājumu 

vairumtirdzniecība 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"ALMEGO" 

Salaspils 1 

47.43 Audio un video ierīču 

mazumtirdzniecība 

specializētajos veikalos 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Black 

Point" 

Salaspils 2 

 SIA GRA Salaspils  

47.51 Tekstilizstrādājumu 

mazumtirdzniecība 

specializētajos veikalos 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Traummed" 

Salaspils 1 

47.61 Grāmatu Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "VIRZA" Salaspils 1 
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mazumtirdzniecība 

specializētajos veikalos 

47.62 Avīţu un kancelejas 

piederumu 

mazumtirdzniecība 

specializētajos veikalos 

IK "ART PRESE" Salaspils 1 

47.64 Sporta preču 

mazumtirdzniecība 

specializētajos veikalos 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"HOKEJAM.LV" 

Salaspils 3 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "S TIME" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Latvijas 

Sporta aģentūra" 

Salaspils pag  

47.65 Spēļu un rotaļlietu 

mazumtirdzniecība 

specializētajos veikalos 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Tailor" Salaspils 3 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "U-JEAN" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Kendamas" 

Salaspils  

47.71 Apģērbu 

mazumtirdzniecība 

specializētajos veikalos 

Andas Visockas Salaspils individuālais 

daudznozaru uzľēmums "FAIKO" 

Salaspils 19 

 Rīgas rajona Olgas Černodonas tirdzniecības 

individuālais uzľēmums "OLGA UN 

JEĻENA" 

Salaspils  

 Rīgas rajona A.Taučus individuālais 

komerciālais uzľēmums "VIARS A" 

Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"GATRUMS" 

Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "LUAG" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "LILIOMS" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "TOR" Salaspils  

 SIA "Ilumina" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "APCOM" Salaspils pag  

 SIA "NORSE NK" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "BELLIS" Salaspils  

 SIA "Allrina" Saulkalne  

 SIA "ALENSA" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "URBAN 

SHOP RIGA" 

Salaspils  

 SIA "DOLCE CUORE bridal gallery" Salaspils  

 SIA "ALLSOR" Acone  

 SIA "TEV Plus" Salaspils  

 SIA ARD Shop Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Bogvila" Salaspils  

47.72 Apavu un ādas 

izstrādājumu 

mazumtirdzniecība 

specializētajos veikalos 

SIA "Simikas" Salaspils 1 

47.82 Tekstilizstrādājumu, 

apģērbu un apavu 

mazumtirdzniecība 

stendos un tirgos 

M.Ľeverovskas Rīgas rajona Salaspils pilsētas 

individuālais komercuzľēmums "MARVI" 

Salaspils 10 

 K.Mihaļonokas Salaspils individuālais 

uzľēmums komercfirma "GALIS" 

Salaspils  

 I.Stankevičas individuālais tirdzniecības 

uzľēmums "TAKTS" Salaspilī 

Salaspils  

 IK "AISE 1" Salaspils  

 Individuālais komersants "ROZALS" Meţezeri  

 Individuālais komersants "TARIS" Salaspils  

 SIA raţošanas komercfirma "TOMS" Salaspils  

 IK "VISSIN" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Perlabox" Saulkalne  

 SIA BD 9 Saulkalne  
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55.10 Izmitināšana viesnīcās un 

līdzīgās apmešanās vietās 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Evaline" Salaspils 2 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Anovi" Meţezeri  

55.20 Izmitināšana viesu mājās 

un cita veida īslaicīgas 

apmešanās vietās 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "THB" Salaspils pag 8 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "VILLA 

DOLE" 

Salaspils pag  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "B & B 

Spool" 

Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Pūku 

Priedītes" 

Salaspils pag  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Purmaliľas" 

Salaspils pag  

 SIA "SIDRABOZOLI" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "SIMNA" Salaspils  

 SIA "MZ.DIZAINS" Acone  

58.19 Citi izdevējdarbības veidi Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "G & Z 

Production" 

Salaspils 5 

 SIA "MEDIA TELECOM" Salaspils pag  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Rīt Būs" Salaspils  

 SIA "DigiDizains" Salaspils  

 SIA "Two Steps Up" Salaspils  

59.11 Kinofilmu, video filmu un 

televīzijas programmu 

producēšana 

Baltic Film Services SIA Salaspils 3 

 SIA "Piedzīvojumu filmu studija" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Domburšovs" 

Salaspils pag  

59.20 Skaľu ierakstu 

producēšana 

SIA "Cloud Music" Salaspils 1 

60.20 Televīzijas programmu 

izstrāde un apraide 

SIA "Zemgales Reģionālā televīzija" Salaspils 2 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"DOMBURS" 

Salaspils pag  

63.12 Interneta portālu darbība SIA "WEBCOM" Salaspils pag 6 

 SIA "Reviewdetector" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "M 

TEHNOLINE" 

Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"thinkabout" 

Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "4Smart 

Business" 

Saulkalne  

 SIA "e-Sports" Salaspils  

70.21 Sabiedrisko attiecību un 

komunikāciju vadības 

pakalpojumi 

Irina Hmarţevska IK Salaspils 9 

 Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība 

"ENERĢĒTIĶIS" 

Salaspils pag  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Argentus 

Latvia" 

Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "27 media" Salaspils  

 SIA "Eco Latvis" Salaspils  

 SIA "PLEASURE" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Infinite 

Prorsum" 

Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Oreola 

702" 

Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "CURO" Salaspils  

71.11 Arhitektūras pakalpojumi Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Ekonomiskā māja" 

Salaspils 7 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Pirmais 

Princips" 

Salaspils pag  

 SABIEDRĪBA AR IEROBEŢOTU 

ATBILDĪBU "ALSERVISS PLUSS" 

Saulkalne  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Baltais Salaspils  
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vītols" 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Buildogi" Salaspils pag  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību Arhslice Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Kuba 

design" 

Salaspils pag  

73.11 Reklāmas aģentūru 

darbība 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"REKLĀMAS AĢENTŪRA SARKANS" 

Salaspils 19 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Outdoor 

Experts" 

Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Nexus 

Media" 

Acone  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Baltic 

Decus" 

Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Blur" Salaspils  

 Vertero SIA Salaspils pag  

 SIA "MEDIA PRO1" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Luksofors" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Luksofors 

Baltic" 

Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "DIM 

STUDIO" 

Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "PS 

Concept" 

Salaspils  

 SIA "Aģentūra Aija" Salaspils pag  

 SIA "R4MEDIA" Salaspils pag  

 SIA "White Point Media" Salaspils  

 SIA "NordArt" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Mollis" Salaspils  

 SIA Hermod Salaspils  

 SIA Biznesa reklāma Acone  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Kubrick" Salaspils  

73.12 Starpniecība reklāmas 

izvietošanā masu 

informācijas līdzekļos 

SIA "Media Map" Salaspils 3 

 SIA NOLIMIT GROUP Saulkalne  

 SIA "NOSTAR" Salaspils pag  

73.20 Tirgus un sabiedriskās 

domas izpēte 

Rīgas rajona Trukšāna individuālais 

komerciālais uzľēmums "TRUKŠĀNU IKU" 

Salaspils 6 

 Raitis Grišuļs IK Pikalne  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"AUSTRUMI 5" 

Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Plan B 

Agency" 

Salaspils  

 Cyberfishing Europe SIA Salaspils  

 "GBBS" SIA Salaspils  

74.10 Specializētie 

projektēšanas darbi 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Ģeodēzija 

S" 

Salaspils 5 

 SIA "KDM PRO" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Ģeodēzija 

S & S" 

Salaspils  

 SIA "ARVUM" Salaspils  

 SIA "Studio Perfezione Group" Saulkalne  

74.20 Fotopakalpojumi Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Kamee" Salaspils 4 

 SIA "KAJVE" Salaspils  

 SIA "MALTEKS IT" Bajāri  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Somila" Salaspils  

77.21 Atpūtas un sporta 

priekšmetu iznomāšana 

un ekspluatācijas līzings 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "veloDole" Salaspils pag 2 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Digit" Salaspils pag  
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79.11 Ceļojumu biroju 

pakalpojumi 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"PASAULE KABATĀ" 

Salaspils 3 

 SIA "ALSERO Pro" Salaspils  

 SIA "1. Ceļojumu Veikals" Salaspils  

81.30 Ainavu veidošanas un 

uzturēšanas darbības 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"SALASPILS DAIĻDĀRZNIEKS" 

Salaspils 10 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Zaļais 

Ezis" 

Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Realizte" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "DG 

prakse" 

Salaspils pag  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Landro" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"MEGSONS 2" 

Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "RMK 

NAMS" 

Salaspils  

 SIA "Yulla &Ko" Salaspils  

 SIA "MAZIE BRAKŠI" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "ECMR" Salaspils pag  

85.52 Kultūras izglītība Individuālais komersants "Buras-E" Salaspils 5 

 IK "Līgani" Salaspils  

 SIA "ŠKUTĀNA DS" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Etoile" Salaspils  

 SIA "Tanec.lv" Salaspils  

90.01 Mākslinieku darbība Dux Sonus Records IK Salaspils 6 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Disco" Salaspils pag  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību Art Floral 

Designs 

Salaspils  

 SIA "Greles Krelles" Salaspils  

 SIA MarketPaint Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Inţenierkomunikāciju grupa" 

Salaspils  

90.02 Mākslas palīgdarbības Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"ELECTRIC CAFE" 

Salaspils 3 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "MIZOTI" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "ISARO" Salaspils  

90.03 Mākslinieciskā jaunrade IK "Sofia Fomkina" Salaspils 4 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Silts un 

Vakars" 

Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Golden 

Candle" 

Salaspils pag  

 SIA BEST PRODUCTION Salaspils pag  

93.11 Sporta objektu darbība Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "SV22" Salaspils 3 

 IC Fitness SIA Salaspils  

 "Bērnu sporta klubs Ţirafe" SIA Salaspils  

93.12 Sporta klubu darbība Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību BODY 

FACTORY LATVIA 

Salaspils 1 

93.19 Citas sporta nodarbības Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Allika" Salaspils pag 7 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"ANIRAMIKA" 

Salaspils  

 SIA "Sporta un veselības aģentūra" Salaspils  

 SIA "Battle Arena Underground" Saulkalne  

 SIA "Equiland" Salaspils pag  

 SIA ŠKUTĀNA DS FILIĀLES Salaspils  

 SIA "DK Balta josta" Salaspils  

 SIA "Jugland" Saulkalne  

93.21 Atrakciju un atpūtas Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Rimmula" Salaspils 3 
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 parku darbība SIA D VITAMĪNS Salaspils pag  

 SIA "ElisEmis" Salaspils  

93.29 Cita izklaides un atpūtas 

darbība 

IK "Jānis Rimša" Salaspils 15 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "AJA-Z" Salaspils pag  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Eivas" Salaspils  

 SIA "LUMEN ART" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Veikeri" Salaspils pag  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Joy Time" Salaspils  

 BMS Construction SIA Pikalne  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "JR Birojs" Salaspils  

 SIA "Best Event Solutions" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Kids 

Spils" 

Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Lācīša 

namiľš" 

Salaspils  

 SIA "DAP Company" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Igropolis" Salaspils  

 SIA "R&B CLUB" Saulkalne  

 ZiziBum SIA Salaspils  

95.23 Apavu un ādas 

izstrādājumu remonts 

"MAĻUTIN" IK Salaspils 3 

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"GARANTIJA PLUSS" 

Acone  

 Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

BEVANSE.com 

Salaspils  

95.24 Mēbeļu un dzīvokļu 

iekārtu remonts 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "ROL" Salaspils 1 

Avots: Lursoft datu bāze, 2020. Tabulā uzskaitīti tie uzľēmumi, kuru darbība ir 

Lursoft datu bāzē reģistrēta.  

Dalība NVO: Vidzemes tūrisma asociācijas biedrs, tūrisma klasteris ―Daugavas 

lejtece‖, Lattūrinfo biedrs, partneris projektā ―Exit Rīga‖. 

Biedrības reģistrētās: Ľemot vērā teritorijas augsto apdzīvojuma blīvumu, biedrības 

nenorādām, jo iedzīvotāji kritiskā masa, lai attīstītu radošos tūrisma pakalpojumu 

salīdzinājumā ar pārējām teritorijām ir augsta. 

 

Radošo industriju un radošā tūrisma mijiedarbības piemērs Salaspils novadā: 

Daugavas muzejs 

Pusstundas brauciena attālumā no Rīgas, uz Doles salas sena muiţas parka vidū 

atrodas Daugavas muzejs - vienīgais upes vēsturei veltītais muzejs Baltijas valstīs.  

Muzejs ir ierīkots Doles muiţas teritorijā. Vēstures ekspozīcija atrodas Doles muiţas 

(1898) ēkā - arhitektūras piemineklī. Ekspozīcija ir stāsts par Daugavas un cilvēka 

attiecībām no akmens laikmeta līdz mūsdienām, par pašu senāko apdzīvotību, cīľu 

par upi kā robeţu, upi kā ceļu un iztikas avotu. Muzejā iespējams atrast gan seno 

Daugavas lībiešu rotaslietas un ieročus, gan arī Ikšķiles pils un strūgu maketus, 

plostnieku darbarīkus un Daugavas HES celtnieku instrumentus. Ekspozīcija ir veids, 

kā iepazīt Daugavu tādu, kāda tā izskatījās pirms nopietnas cilvēku iejaukšanās upes 

gultnes pārveidošanā.  
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Muzejs piedāvā gan gida vadītas ekskursijas, gan muzejpedagoģiskās nodarbības 

skolēniem. 

Muzeja ēku ieskauj vēsturiskais muiţas parks, kura vidū paslēpusies Doles zvejnieku 

etnogrāfiskā sēta, ar lielākajiem zvejas rīkiem, kas izmantoti Latvijas teritorijā - 

rekonstruētiem lašu un nēģu tačiem.  

Muzeja ekspozīciju un muiţu papildina dabas taka gar upes krastu, kur galvenās 

dabas bagātības ir lielākais dolomīta klints atsegums Daugavas krastā, bagātīgā upes 

krasta flora un fauna un vēsturiskās norādes par plostnieku laiku. Aktīvākas atpūtas 

cienītāji novērtē iespēju muzeja teritoriju iepazīt ar orientēšanās poligona palīdzību ar 

lietotnes MOBO palīdzību.  

Vasaras sezonā muzeja parks atdzīvojas daţādos pasākumos. Sākot ar 

tradicionālajiem Lieldienu un Ielīgošanas svētkiem, beidzot ar brīvdabas koncertiem 

vasaras svētdienu pēcpusdienās. Īpaši noskaľa ir sastopama Muzeju naktī maijā, kad 

nakts tumsā parks tiek izgaismots un piepildīts ar radošām un laikmetīgām mākslas un 

mūzikas izpausmēm.  

Papildus muzeja apmeklējumam Doles salā ir pieejamas arī aktivitātes daţādām 

interesēm un vecumu grupām, sākot ar aktīvo atpūtu uz ūdens, beidzot ar mini zoo 

―Rezidence‖ apmeklējumu vai degustāciju ―Doles tēju‖ paviljonā.  
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VECPIEBALGAS NOVADS 

Resursi kultūras un radošā tūrisma attīstībai 

Kultūras centri novada pašvaldībā: Vecpiebalgas kultūras nams, Taurenes kultūras 

nams, Kaives tautas nams, Inešu tautas nams, Dzērbenes tautas nams 

Muzeji-pašvaldības struktūrvienības:  

Kārļa Skalbes memoriālais muzejs ―Saulrieti‖ (1987.g.) ir akreditēts  

Brāļu Kaudzīšu memoriālais muzejs ―Kalna Kaibēni‖ (91 sezona 2020.g.) ir akreditēts 

Vecpiebalgas pag.  

Antona Austriľa memoriālais muzejs "Kaikaši‖ (1990.g.) ir akreditēts Vecpiebalgā  

E. Dārziľa un J. Sudrabkalna memoriālais muzejs "Jāľaskola" (1968.g.) ir akreditēts 

Jaunpiebalgas pagastā,   

Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku ekspozīcija "Vēveri" (Valsts muzejs, 

akreditēts) Vecpiebalgas pag.   

Piebalgas muzeju apvienība Orisāre (http://www.piebalgasmuzeji.lv/) 

Muzeji, ekspozīcijas, amatniecības centri: Amatu māja Dzērbenē (sabiedriskais 

centrs) kopš 2016.g., Ainas un Alda Slišānu Privātmuzejs "Kino ferma" Vecpiebalgas 

pag., Dzērbenes pilī novadpētniecības ekspozīcija ar Jetes Uţānes piemiľas istabu 

(Jetes cimdi), Taurenes novadpētniecības ekspozīcija, Piebalgas novada ekspozīcija 

Inešu pagastā. 

Tūrisma informācija: Vecpiebalgas tūrisma informācijas centrs Vecpiebalgas pagasta 

Apšugravā (darba laiks no 1. maija līdz 30.septembrim O-S. no 10-17) 

Nozīmīgākie ikgadējie un 2020.g.pasākumi: Novada svētki ―Vecpiebalga atver 

durvis‖, Mazās Kalniľa dienas, Tava diena Piebalgā, vasaras plenērs ―Kaikašos‖ 

2020.g. otro reizi notika, plenēra dalībnieki ir Latvijas Mākslas akadēmijas bijušie vai 

esošie zīmēšanas, gleznošanas un tēlniecības studenti. Akcija ―Vecpiebalga mirdzi‖ - 

Radīt Ziemassvētku noskaľu Vecpiebalgas novada teritorijā – Inešu, Dzērbenes, 

Kaives, Taurenes un Vecpiebalgas pagastā, veicinot kvalitatīva noformējuma radīšanu 

gan ar tradicionāliem, gan inovatīviem Ziemassvētku laikam atbilstošiem rotājumiem. 

Pasākums Leģendai pa pēdām – interaktīva spēle, kuru veicot uzzinu rakstnieces 

Ingunas Baueres izveidoto leģenda par Vecpiebalgu. 

Radošā mājā Memberi notika Latvijas valsts meţu atbalstītās Vidzemes Kultūras 

programmas projekta ―Daba rada‖ dabas drukas un papīrlietu izgatavošanas 

nodarbības nedēļas garumā. 

Norisinājās Zeķu adīšanas konkurss un zeķu adīšanas radošs seminārs Vecpiebalgā. 

Uzľēmumu piedāvājumi tūristiem: SIA ―Zemenītes sniegā LV‖ Pārējo koka 

izstrādājumu raţošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu raţošana (16.29, versija 

2.0), SIA ―Porcelāna galerija‖ (juridiski uzľēmums reģistrēts Jūrmalā) darbojas un 

atpazīstams ar nosaukumu Piebalgas porcelāna fabrika, SIA ―Lampu dizaina 

darbnīca‖ (juridiski uzľēmums reģistrēts Rīgā) darbojas un atpazīstams ar nosaukumu 

Vecpiebalgā Radošā māja Memberi, z/s Taurenes 
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Pašvaldība 2020.g. ir atbalstījusi granta projektus uzľēmējdarbības sekmēšanai, kas ir 

saistīti ar radošās darbībām: ādas apstrādi, dizaina dekoratīvo kāzu sveču liešanu u.c. 

Radošo industriju uzľēmumi reģistrēti (28.05.2020.) Vecpiebalgas novadā: 

NACE NACE Nosaukums Uzņēmuma nosaukums Vieta Skaits 

31.09 Citu mēbeļu raţošana Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"BOLE" 

Dzērbenes 

pag. 

1 

55.10 Izmitināšana viesnīcās un 

līdzīgās apmešanās vietās 

Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"AKMENS SALA" 

Inešu pag. 3 

  Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"SAULES AVOTI" 

Dzērbenes 

pag. 

 

  Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"ALAUKSTA KRASTI" 

Inešu pag.  

55.20 Izmitināšana viesu mājās un 

cita veida īslaicīgas 

apmešanās vietās 

Cēsu rajona Vecpiebalgas pagasta Aigara 

Ozoliľa zemnieka saimniecība 

"UPKALNS" 

Vecpiebalgas 

pag. 

3 

  Individuālais komersants "ERESTO" Dzērbenes 

pag. 

 

  Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Ogriľi" 

Inešu pag.  

55.30 Kempingu, atpūtas 

transportlīdzekļu laukumu un 

apdzīvojamo autopiekabju 

laukumu darbība 

Cēsu rajona Inešu pagasta zemnieku 

saimniecība "AVOTIĽI" 

Inešu pag. 3 

  DHI SERVICE SIA Vecpiebalgas 

pag. 

 

  SIA "Piebalgas Travel" Vecpiebalgas 

pag. 

 

71.11 Arhitektūras pakalpojumi Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Laba 

Vide" 

Dzērbenes 

pag. 

1 

73.11 Reklāmas aģentūru darbība Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "IF 

MEDIA" 

Vecpiebalgas 

pag. 

3 

  Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"ENiWay" 

Dzērbenes 

pag. 

 

  SIA unknown Kaives pag.  

79.12 Tūrisma operatoru 

pakalpojumi 

Cēsu rajona Vecpiebalgas pagasta 

zemnieku saimniecība "NIEDRĪTES" 

Vecpiebalgas 

pag. 

2 

  Vecpiebalgas pagasta K.Šķerbergas 

zemnieku saimniecība "RASKUMI" 

Vecpiebalgas 

pag. 

 

90.01 Mākslinieku darbība SIA RAXTI MUSIC MANAGEMENT Kaives pag. 1 

93.29 Cita izklaides un atpūtas 

darbība 

IK SPORT SOLUTIONS TP Inešu pag. 4 

  Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"Araisis" 

Dzērbenes 

pag. 

 

  Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"KREDO & HEADWAY" 

Taurenes 

pag. 

 

  Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību 

"GrietaKnits" 

Inešu pag.  

Avots: Lursoft datu bāze, 2020. Tabulā uzskaitīti tie uzľēmumi, kuru darbība ir 

Lursoft datu bāzē reģistrēta.  

Potenciāli ar radošo tūrismu var tikt attīstīti arī šādi uzľēmumi: 

SIA ABRVAL- Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu raţošana 

SIA ApiMI - Smarţu un kosmētisko līdzekļu raţošana (20.42, versija 2.0) bišu 

produkcija 
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SIA Arbor RRK - Pārējo koka izstrādājumu raţošana; korķa, salmu un pīto 

izstrādājumu raţošana (16.29, versija 2.0) 

 

Dalība NVO: Vidzemes tūrisma asociācija 

Biedrības reģistrētās: biedrība ―Cimdu ceļš‖ Dzērbenes pag. (2007.g.), Gulberes ezera 

attīstības biedrība Dzērbenes pag.(2011.g.), biedrība Latvijas lauku iniciatīva Taurenē 

(2009.g), biedrība Mikropole Taurenes pagastā (2019.g.)- Organizēt, izstrādāt un 

tehniski nodrošināt daţādus mākslas un kultūras pasākumus (teātra izrādes, filmas, 

festivāli, performances, izstādes, u.c.), biedrība Piebalgas attīstībai Vecpiebalgā 

(2012.g.), biedrība ―Piebalgas klēts‖ Inešu pag. (2015.g.)- veicinātu tūrisma attīstību; 

sekmētu uzľēmējdarbību, tostarp atbalstot mājraţotājus; 

veicinātu kultūras vērtību saglabāšanu un popularizēšanu; 

veicinātu kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un veselīga dzīvesveida 

popularizēšanu, biedrība Piebalgas kods Inešu pag. (2011.g.), biedrība ―Piebalgas 

reģionālais tūrisma informācijas centrs‖ Vecpiebalgā (2005.g.), biedrība Rideit 

Vecpiebalgas pag. (2007.g.),   

biedrība ―Vizuālā alķīmija‖ Kaives pag. (2019.g.) - Ar mākslas, kultūras un 

tehnoloģijas projektu palīdzību piesaistīt sabiedrības uzmanību nozīmīgu sociālo, 

vides un garīgās veselības jautājumu risināšanai;  

Veicināt digitālo zināšanu, mākslas un kultūras attīstību, organizējot mākslinieku 

rezidences, kopā strādāšanas iespējas radošo profesiju pārstāvjiem, kā arī organizēt 

izglītojošus pasākumus; Popularizēt digitālās zināšanas, mākslu un kultūru, kā 

mūsdienu komunikācijas formu. 

 

Radošo industriju un radošā tūrisma mijiedarbības piemērs Vecpiebalgas 

novadā: Piebalgas porcelāna fabrika 

Piebalgas porcelāna fabrika atrodas bijušajā Vecpiebalgas muiţas pienotavas ēkā un 

šobrīd ir vienīgā porcelāna fabrika Latvijā. ―Baltais zelts‖ ir kļuvis par Piebalgas 

simbolu.  

Piebalgas porcelāna fabriku aptuveni piecpadsmit gadus atpakaļ izveidoja porcelāna 

mākslinieks Jānis Ronis, attīstot to soli pa solim, apmācot vietējos iedzīvotājus un 

iesaistot tos fabrikas darbā, veidojot centru radošumam, mākslai un amatniecībai, 

radošajam tūrismam. 

Piebalgas porcelāna fabrikā savienojas senās porcelāna veidošanas noslēpumi, jaunās 

tehnoloģijas, mākslas tradīcijas un Latvijas mākslinieku inovatīvais redzējums. 

Piebalgā porcelāns ir māksla, radošā tūrisma galamērķis, skaists suvenīrs 

līdzľemšanai un radošā pašizpausme.  

Rūpīgs roku darbs rada smalkus traukus, dizaina priekšmetus, suvenīrus un dāvanas. 

Apmeklētāji ekskursiju laikā var uzzināt par smalkā materiāla tapšanas noslēpumiem, 

porcelāna un fabrikas vēsturi.  
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Tiem, kas vēlas līdzdarboties radošajā procesā, fabrika piedāvā radošās darbnīcas, kur 

to dalībnieki var paši mācīties apgleznot porcelānu, pēc izvēlēto objektu 

apdedzināšanas krāsnīs, saľemot savus apgleznojuma darbus.  

Vecpiebalgas muiţas ēkā savukārt atrodas fabrikas ekspozīciju zāle un veikals, kas 

darbojas arī internetā. Piebalgas baltais porcelāns ir kļuvis arī par izsmalcinātu 

Latvijas suvenīru zīmolu.  

Vienlaikus, Jānis Ronis uzsācis Porcelāna muzeja attīstību.  

Paplašinot vīziju un aktivitātes, tiek veidoti jauni radošie, dabas un velo maršruti un 

takas, sadarbojoties ar Vecpiebalgas apkaimju un Vidzemes augstienes aktīvajām 

pašvaldībām, uzľēmējiem un iedzīvotājiem, šo tūrisma sadaļas attīstību uzsākot ar 

Piebalgas ainavu ceļiem.  

(Avots: 2020g. janvāris-novembris Vecpiebalgas novada ziľu izdevumi, 

https://vecpiebalga.lv/) 

 

 

 

 

 


