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Vidzemes Tūrisma attīstības Stratēģija 2018.-2025. gadam paredz konkrētas rīcības lai 

attīstītu un popularizētu tūrisma piedāvājumu Vidzemes kultūrvēsturiskajā novadā. 

Aktuālā Stratēģijas versija tiek regulāri atjaunota un papildināta ar Rīcībām un pētījumiem, 

kuri mērķēti konkrētu darbību ieviešanai: 

• Vidzemes Tūrisma attīstības Stratēģijas pamatdokuments un Rīcības Plāns (Interreg 

Europe projekta CHRISTA ietvaros, 2017) 

• Jaunu un esošo Eiropas Padomes kultūras ceļu programmas maršrutu  plānošana 

Vidzemē (Interreg Europe projekta Cult-Ring ietvaros, 2018) 

• Vidzemes un Dienvidigaunijas slēgto dzelzceļu izpēte un tūrisma potenciāla 

novērtējums (Igaunijas-Latvijas pārrobežu programmas ietvaros, 2018-2019) 

• Zaļo ceļu attīstība Vidzemē (Interreg Europe projekta Desti-SMART ietvaros, 2020) 

• Radošā tūrisma potenciāls Vidzemē (Interreg Europe projekta Cult-CreaTE ietvaros, 

2021) 

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.  

 

 

 

Dažādu Stratēģijas sadaļu un Rīcības plānu autori ir Vidzemes Augstskolas mācībspēki, 

Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta (HESPI) pētnieki un viespētnieki;  

Andris Biedriņs, Jānis Siliņš un Mercedes Munoz Zamora; Rode&Weiland 

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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Priekšvārds 

 

Vidzemes reģions ir bagāts ar savvaļas dabu, izcili kvalitatīvām ainavām, savdabīgu 

kultūrvēsturisko mantojumu un radošiem cilvēkiem, kuri ne vien rūpējas par šo bagātību 

saglabāšanu nākamajām paaudzēm, bet arī popularizē tās šodien. Dabas un kultūras 

mantojums, kvalitatīva ainava un cilvēku radošums ir svarīgs pamatresurss tūrisma attīstībai 

reģionā, kas spēj radīt jaunu pievienoto vērtību. 

Vidzemnieki nebaidās no jaunām grūtībām un ir gatavi drosmīgi un ambiciozi veicināt tālāku 

tūrisma attīstību reģionā. Vairums pašvaldību darbinieku, aktīvie uzņēmēji, tūrisma pētnieki 

un izglītotāji, iesaistīto institūciju pārstāvji ir ieguvuši vērtīgas, starptautiskas zināšanas un 

pieredzi. Tas ļauj gudri izmantot iespējas un piesaistīt investīcijas, lai veiksmīgi attīstītu 

jaunus, laikmetīgus tūrisma produktus. Tādejādi, Vidzeme veidojas par konkurētspējīgu 

reģionālu tūrisma galamērķi ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas jūras reģiona valstu un Eiropas 

tūrisma galamērķu vidū.  

Izvērtējot Vidzemes reģiona tūrisma attīstību, ir jāatrisina tās problēmas, kas veidojas 

salīdzinoši nelielā, bet aktīvā vietējā tirgus apstākļos, klimata pārmaiņu un globālā kontekstā, 

kā arī jāadaptējas jauniem apstākļiem, pieaugot Āzijas valstu tūristu skaitam Baltijas reģionā. 

Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijā turpmākiem septiņiem gadiem esam noteikuši 

prioritāros valstu mērķu tirgus, kā arī virzienus jaunu un ilgtspējīgu tūrisma produktu attīstībai 

un produktīvākai teritoriālā kapitāla izmantošanai. 

Esmu pārliecināts, ka, sasniedzot izvirzītos mērķus, gūsim papildu iedvesmu jauniem vēl 

augstākiem mērķiem un lielākām ambīcijām.  

Vidzemes spēks ir mūsu veiksmīgā sadarbība un gatavība jauniem izaicinājumiem. Novēlu 

mums visiem arī turpmāk izmantot visas jaunos apstākļos pavērušās iespējas, lai Vidzemi 

attīstītu par vēl atpazīstamāku, interesantāku un konkurētspējīgāku tūrisma galamērķi!  

 

Raitis Sijāts  

Vidzemes Tūrisma asociācijas Valdes priekšsēdētājs 

 



    

 

 
 

VIDZEMES TŪRISMA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 
2018.-2025.GADAM 

 

 

  

VIDZEMES TŪRISMA ASOCIĀCIJA 5 

 

 

Ievads 

Stratēģija izceļ Vidzemi kā savdabīgu kultūrvēsturisku reģionu, akcentējot tā identitāti, 

izvērtējot dabas un kultūras mantojumu un sabiedrības radītās vērtības, un uzsverot tūrisma 

potenciālu – tā ir teritorija, kas sakrīt ar Vidzemes kā tūrisma galamērķa pārvaldīšanu. Dabas 

un kultūras mantojuma saglabāšanas vispiemērotākā forma ir tā piekļuves nodrošināšana 

sabiedrībai, gan informējot un pārliecinot par vērtībām, gan iesaistot tūrismā, akcentējot arī 

ekonomisko vērtību, uzsverot autentisko un respektējot ilgtspējības principus, rosinot vēlmi 

saglabāt mantojumu. Izcila ainavas kvalitāte ir ne tikai svarīgs resurss tūrismā, bet vienlaikus 

dod savu ieguldījumu sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā. Arī tūrisma pakalpojumu 

pieejamība reģionā dažādo ikdienas pakalpojumu klāstu vietējai sabiedrībai, tie tiek izmantoti 

arī savām vajadzībām un kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai. Ieguldījumi tūrisma 

infrastruktūrā veicina vietu pievilcību, bet īpaši attālākās vietās tūrisma attīstība atbalsta jau 

vēsturiski veidojušos lauku viensētu dzīvesveidu – dažkārt tā saistāma ar dzīvesstila 

uzņēmējdarbību – tūrisms ir nozīmīgs ekonomisks pamats, taču iesaistītajiem uzņēmējiem ir 

izvēles brīvība dzīvot saskaņā ar savām vērtībām, integrēti ar dabas ritmu. 

Vēsturiski tūrisms Vidzemē līdzīgi kā citos Latvijas reģionos pamazām kļuvis demokrātiskāks, 

no aristokrātiski izredzētas ceļošanas iespējas par stabilu plašas sabiedrības mobilitāti 

visdažādākajos nolūkos. To īpaši veicināja 19.gs. zemnieku brīvlaišana – dzimtbūšanas 

atcelšana un turpmākā industrializācija, transporta līdzekļu attīstība. Tūrismu kā ekonomisku 

jomu, īpaši investējot viesmīlības nozares attīstībā aktīvi sāka atbalstīt 20.gs. 20 gadu beigās. 

Plaši attīstījās lauku tūrisma pakalpojumu tīkls, lai arī sākotnēji nakšņošanas vērtība ļoti 

vienkāršotos apstākļos bija līdzvērtīga vai pat zemāka par ēdienreizes cenu. Attīstību 

pārtrauca postošais 2. Pasaules karš, kā arī tam sekojošās masveida iedzīvotāju deportācijas 

padomju okupācijas laikā. LPSR pastāvēšanas laikā turpināja attīstīties noteiktas plānveida 

aktivitātes – atbalstot tūrisma un atpūtas kompleksu rašanos ainaviski izcilākajās vietās, kas 

bieži bija saistīti ar ražojošiem uzņēmumiem – kā atpūtas vietas to darbiniekiem, radās “somu 

pirtis” kā iecienīts atpūtas veids, tika atbalstīts aktīvais tūrisms kā kolektīva fiziskā sacensība. 

1973.gadā tiek nodibināts arī pirmais nacionālais parks – Gaujas Nacionālais parks, kas līdz 

ar izcilu mantojuma un ainavisko vērtību koncentrāciju kļūst par masu tūrisma galamērķi – 

20.gs. 80.gados Gūtmaņalu apmeklēja vairāk nekā 400 tūkstoši apmeklētāju gadā. Plašāka 

tūrisma jomas attīstība turpinās pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas un īpaši sākot ar 

21.gadsimtu, kad lauku tūrisma mītņu finansēšanā parādās kreditēšanas iespējas un īpaši arī 

mērķtiecīgs ES atbalsts. Cilvēkresursu ziņā nozīmīgs ieguldījums ir Vidzemes Augstskolas 

tūrisma virziena studiju programmas, kas bez pārtraukuma tiek īstenotas jau kopš 1998.gada, 
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kā arī vairāku profesionālās vidējās izglītības iestāžu kadru sagatavošana viesmīlībā un 

tūrismā plašākajā spektrā.  

Mūsdienās Vidzemē tūrisms ir nozīmīga ekonomiska joma: apkalpoto personu skaits 

naktsmītnēs gadā (2017) pārsniedz 300 tūkstošus, bet nakšņojumu skaits tuvinās 600 

tūkstošiem (CSP dati). Viendienas ceļojumu skaits pārsniedz piecus miljonus. Vienlaikus 

“Rekreācija un ilgtspējīgs tūrisms” atzīta par vienu no Vidzemes reģiona viedās 

specializācijas jomām ar mērķi veicināt augstākas pievienotās vērtības produktu (t.sk. nišas 

produktu) ražošanu reģiona tradicionālajās nozarēs. Tā cieši saistīta ar citām reģiona viedās 

specializācijas jomām: veselīgas pārtikas un dzērienu ražošanu, rehabilitācijas un veselības 

aprūpes pakalpojumiem, informācijas tehnoloģijām un radošajām industrijām1. 2017.gadā 

Latvijas viesu skaits ir pieaudzis par 2,35%, savukārt ārvalstu tūristu skaits – par 6,28% un 

līdzīga tendence turpina saglabāties arī reģionālajā tūrismā. 

 

 

 
1 http://www.vidzeme.lv/lv/petijums_vidzemes_planosanas_regiona_viedas_specializacijas_iespejas/  

http://www.vidzeme.lv/lv/petijums_vidzemes_planosanas_regiona_viedas_specializacijas_iespejas/
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1. Vidzemes tūrisma galamērķa izvērtējums 

Šajā nodaļā tiek skaidroti Vidzemes tūrisma reģiona jeb galamērķa teritoriālie apsvērumi, kā 

arī analizēts tūrisma un atpūtas pakalpojumu pieprasījums, piedāvājums, pārvaldība un 

attīstības tendences.  

1.1. Teritorijas definējums  

Vidzeme ir viens no pieciem Latvijas kultūrvēsturiskajiem reģioniem jeb vēsturiski 

etnogrāfiskajiem apgabaliem, kur dabas un cilvēka mijiedarbībā izveidojusies savdabīga 

ainava ar ledāja veidotu reljefa formu daudzveidību, viensētām, laukiem, mežu puduriem un 

ūdeņiem. Īpaši izceļams Vidzemes un Alūksnes augstienes, Gaujas senielejas, Salacas 

ielejas, kā arī Vidzemes piekrastes ainaviskais pievilcīgums. Savukārt Rietumeiropas kultūras 

ietekmēto mantojumu Vidzemē pārstāv lielāks nekā citos Latvijas kultūrvēsturiskajos reģionos 

skaits viduslaiku piļu, mūra baznīcu, kā arī muižu kompleksu. Livonijas laikā, līdz ar Rīgu, 

Kurzemes pilsētām Kuldīgu un Ventspili, arī piecas Vidzemes pilsētas (Cēsis, Koknese, 

Limbaži, Straupe un Valmiera) bija vācu tirdzniecisko pilsētu savienības locekles jeb Hanzas 

pilsētas.2 Ģeogrāfiskie faktori un vēsturiskās norises rada resursus tūrismam un pamatu 

Vidzemes kā tūrisma galamērķa robežu noteikšanai. 

Vidzemes tūrisma attīstības plānošanā un pārvaldīšanā jāņem vērā, ka Latvijas 

kultūrvēsturisko novadu robežas nesakrīt ar Latvijas reģionu attīstības administrēšanai 

izveidoto Kurzemes, Zemgales, Latgales, Vidzemes un Rīgas plānošanas reģionu robežām. 

Vidzemi kā tūrisma galamērķi nosaka gan Vidzemes kultūrvēsturiskā reģiona robežas,  gan 

funkcionalitāte tūrismā – pieejamība un novietojums. Ģeogrāfiski Vidzemes robežas iezīmē 

Rīgas jūras līcis, Daugava, Aiviekste un Pededze. 

Šajā dokumentā ar Vidzemi (Vidzemes tūrisma reģionu, Vidzemes tūrisma galamērķi) 

tiek saprasta šāda teritorija (skatīt 1.attēlu): 

• Vidzemes plānošanas reģions, 

• Rīgas plānošanas reģiona teritorija Daugavas labajā krastā, neietverot Rīgu, savukārt 

Ķeguma novadu ietverot daļēji (Ķegums un Rembates pagasts),  

• Aizkraukles, Kokneses, Pļaviņu un Skrīveru novads Zemgales plānošanas reģionā. 

Šādā teritoriālā veidolā tas tiek uztverts kā Vidzemes tūrisma reģions un arī  Vidzemes 

Tūrisma asociācijas darbības zona. Jāpiebilst, ka būtiski Vidzemes tūrisma sadarbības 

 
2 Vidzemes Tūrisma asociācija (2014). Vidzemes kultūras tūrisma politikas ieviešanas plāns 
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partneri ir arī tuvākās Daugavas kreisā krasta teritorijas, tādas kā Mārupes, Olaines un 

Ķekavas novads, arī Ķeguma novads no teritoriāla aspekta – ietilpstot abās pusēs Daugavai.  

Lai arī  vēsturiski    Vidzemē  ietilpst gan Rīga, gan Jūrmala, no tūrisma attīstības 

koncentrācijas, pārvaldības tradīcijām, izteikta tematiskā pozicionējuma  un novietojuma  tās 

ir stratēģiskas sadarbības teritorijas, meklējot abpusēji izdevīgus saskarsmes punktus, tostarp 

izteikti ar Rīgu, turpinot īstenot “Rīga+” integrētu galvaspilsētu un reģionu saistošu kompleksu 

tūrisma piedāvājumu. 
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1.attēls. Vidzemes tūrisma galamērķa teritorija. 
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1.2. Tūrisma un atpūtas pakalpojumu pieprasījums Vidzemē  

Par tūrisma pakalpojumu pieprasījumu, pirmkārt, var spriest pēc salīdzinošajiem un regulāri 

apkopotajiem Centrālās statistikas pārvaldes datiem par nakšņotāju dinamiku un sastāvu. 

Divas trešdaļas no visiem nakšņotājiem Vidzemē ir vietējie tūristi. Tas gan variē atkarībā no 

novada – piemēram, 2017.gadā Cēsu novadā ārvalstu tūristu nakšņojumi sasniedza ~60%, 

līdzīgi arī Siguldā, kamēr Alūksnes novadā ārvalstnieku nakšņojumu īpatsvars nepārsniedza 

8%. Līdzīga situācija ir daudzos novados, kur tūristu plūsma ir mazāka – nozīmīgākais 

ienākumu nesējs ir vietējais tūrists. 

  

2.attēls. Vietējā un ienākošā tūrisma proporcija Vidzemes tūrisma galamērķī 2017.gadā. 

Avots: atlasīti Centrālās statistikas pārvaldes dati par Vidzemes tūrisma galamērķa teritoriju. 

Pieprasījuma proporcijā novados iespējamas korekcijas, ko nosaka tirgus konjunktūra – lielu 

daļu tūrisma piedāvājuma veido nelielas tūristu mītnes, no kurām daudzas nav nonākušas 

nacionālajā statistikas uzskaitē. Tomēr savstarpēji šie skaitļi ir salīdzināmi. CSP uzskaitē 

2018.gada aprīlī visā Latvijā bija 1277 tūristu mītnes, taču pilno izlasi (ko veido apkopoti dati 

no publiski pieejamās informācijas tūrisma galamērķu veicināšanas materiālos, Booking.com 

un airbnb.com rezervēšanas vietnēs) kopējais tūristu mītņu skaits valstī pārsniedz 4500. 

Tomēr šī proporcija ir atšķirīga viesu numuru ziņā, jo CSP aptver visas nozīmīgās lielās 

viesnīcas un viesu mājas – attiecīgi datus nesniedz liela daļa nelielas kapacitātes uzņēmumu.  

Kopējais tūrisma plūsmas apjoms Vidzemē, pamatojoties uz nakšņojumu skaitu, ir 

līderpozīcijās starp reģioniem. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem apkalpoto personu 

skaits naktsmītnēs gadā (2017) pārsniedz 300 tūkstošus (Kurzemei 290 tūkstoši), bet 

nakšņojumu skaits tuvinās 600 tūkstošiem (Kurzemei 525 tūkstoši). Kopējā tendence ir šiem 

rādītājiem palielināties – līdz ar tūrisma izaugsmi valstī kopumā. Ņemot vērā Centrālās 

statistikas pārvaldes neuzskaitīto tūrisma plūsmas daļu, ko iespējams novērtēt pēc reģiona 
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tūristu mītņu vidējās noslodzes datiem, tad nakšņojumu skaits Vidzemē varētu būt par ~20% 

lielāks, taču tas nesasniedz vienu miljonu. 

 

3.attēls. Tūrisma plūsmas apjoms tūristu mītņu sektorā Vidzemes tūrisma galamērķī 

2017.gadā. Avots: atlasīti Centrālās statistikas pārvaldes dati par Vidzemes tūrisma 

galamērķa teritoriju. 

Nakšņojošo ceļotāju jeb tūristu tirgus segmenti pēc izcelsmes valsts Vidzemē ir stabili un 

pēdējo divdesmit gadu laikā dominējošu vairākumu no ienākošā tūrisma (divas trešdaļas) 

veido Baltijas jūras reģiona valstis un kaimiņvalstis. Lai arī tālajiem tirgiem ir tendence 

palielināties, to īpatsvars Vidzemes novados ir neliels – galvenokārt koncentrējas 

populārākajās tūristu piesaistēs un lielajās pilsētās. (Vairāk nekā 80% klientu 3*,4* un 5* 

zvaigžņu viesnīcu segmentā ir ārvalstnieki, kas arī norāda uz šādu lielu viesmīlības 

uzņēmumu ietekmi uz ienākošā tūrisma plūsmas piesaisti). 

 
 

4.attēls. Ienākošā tūrisma tirgus daļa pēc apkalpoto personu (1.) un nakšņojumu (2.) skaita 

2017.gadā. Avots: atlasīti Centrālās statistikas pārvaldes dati par Vidzemes tūrisma 

galamērķa teritoriju. 
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Atšķirībā no Latvijas kopējiem ienākošā tūrisma tirgus rādītājiem, Vidzemei nozīmīgākie ārējie 

tirgi ir Vācija un Igaunija, kas veido lielu tūristu skaitu. Vienlaikus arī prioritārajā ziņā ieņem 

augstāku rangu, nekā nacionālajā līmenī – attiecīgi vācu tūristi Vidzemē ir pirmajā vietā 

(Latvijas mērogā 2017.gadā Vācijas tūristi bija otrajā vietā, pēc Krievijas tūristiem). Vidzemē, 

salīdzinot ar Kurzemi bija par ~30% vairāk vācu tūristu nakšņojumu (Kurzemē – 19,6 

tūkstoši). Igaunijas tūristi ir trešie pēc Krievu tūristu nakšņojumiem, kas arī ir nozīmīgāk par 

nacionālajā mērogā lielāko Lietuvas tūristu skaitu. Igauņu tūristu pavadīto nakšu skaits 

Vidzemē uz pusi pārsniedz Kurzemes reģionam piesaistītos Igaunijas nakšņotājus (12,3 

tūkstoši nakšņojumu). 

Vērts uzsvērt atsevišķus nišas tirgus, kuru vajadzībām Vidzemē ir ļoti atbilstošs piedāvājums 

– īpaši akcentējot Nīderlandes un Beļģijas tūristus (kempingu segments). Lai arī to apjoms 

kopējā tirgū nav starp 10 nozīmīgākajām valstīm, tomēr viņu maksātspēja un ikdienas tēriņi 

ceļojumu galamērķos vidēji ir augstāki, nekā kaimiņvalstu, kas padara tos stratēģiski 

nozīmīgus arī tirgvedības aktivitātēs. 

 

5.attēls. Ārējo tūrisma tirgu savstarpējais dalījums Vidzemē (2017.gads). X ass kārtas skaitlis 

piešķirts pēc ranga nacionālajā mērogā. Avots: atlasīti Centrālās statistikas pārvaldes dati par 

Vidzemes tūrisma galamērķa teritoriju. 
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Tūrisma pieprasījumu telpiski raksturo nozīmīgāko ārvalstu segmentu klātbūtne dažādos 

Vidzemes novados un arī salīdzinājums ar citu Latvijas novadu spēju tos piesaistīt. 

Piemēram, Igaunijas tūristu klātbūtne, kas ir viens no stratēģiski nozīmīgākajiem tirgiem 

Vidzemei, norāda uz lielāku nakšņošanas pieprasījumu tālākajos novados no Latvijas un 

Igaunijas robežas (sk. 6.attēlu). Vācijas tūristu pieprasījums ir vienmērīgāks novadā kopumā 

un ir telpiski plašs jau pēdējo 20 gadu laikā (sk. 8.attēlu). Attiecībā uz Vācijas tūristiem skaidri 

iezīmējas arī priekšrocība salīdzinājumā ar citiem reģionālajiem galamērķiem: Hanzas tēma, 

Livonijas kopējais kultūras mantojums ar Igauniju, baltvāciešu dzimtas un muižu mantojums, 

taču to papildina arī aktivitātes savvaļā, kultūrvēsturiskās ainavas u.c.. Tūristu plūsmas 

analīze no Igaunijas un Vācijas uzrāda augšupejošu tendenci arī nākotnē. Tāda pat 

saglabājas arī attiecībā uz Lietuvu kā Latvijas kaimiņvalsti, lai arī lietuviešu īpatsvars Vidzemē 

nav lielāks, salīdzinot ar Kurzemi (kur tas ir lielāks vismaz 4 reizes par Vidzemes piesaistīto 

daļu – attiecīgi sasniedzot 80,8 tūkstošus nakšņojumu pretstatā 17 tūkstošiem Vidzemē) vai 

Zemgali, aktuālākie produkti viņiem ir saistīti ar ģimenes brīvdienām un jūru (sk. 7.attēlu). 

Telpiski ieskicējas arī aktīvākās tūrisma pieprasījuma vietas – lokālā līmeņa galamērķi, kas 

ietver Gaujas Nacionālo parku, Vidzemes piekrasti, Pierīgas novadus (saistībā ar paplašinātu 

Rīgas tūrisma tirgus ietekmi). Priekšrocības ir lielākajiem novadiem platības ziņā, kuru 

piedāvājums ir mazāk fragmentēts, vienlaikus tiem ir lielāks skaits tūrismā iesaistīto pušu. 

Attiecībā uz ienākošā tūrisma plūsmu kopumā lielāka konkurētspēja ir tiem novadiem, kuru 

piedāvājumā ir lielas ietilpības kvalitatīvas tūristu mītnes (atbilstoši vismaz trīs vai četrām 

zvaigznēm). Tādu veidošanos nenosaka tikai resursu esamība (vēsturiski nozīmīgs kultūras 

mantojums – muižu kompleksi ainaviskās vietās), bet tieši saikne ar vietas piekļuvi, 

novietojumu kopējos Baltijas nozīmes tūrisma maršrutos un tūrisma plūsmas esamība. 

Latvijā kopumā pieaug tūristu skaits no perspektīvajiem tirgiem. Tālajos tirgos ir mazāks 

īpatsvars individuālo ceļotāju, kuri pieprasītu tieši Vidzemes reģiona tūrisma produktus. Tie 

saglabājas kā perspektīvi, tomēr no reģiona stratēģijas skatu punkta tuvākajos gados lielāka 

atdeve būtu gaidāma tieši no Baltijas jūras reģiona un kaimiņvalstu tirgiem, kā arī 

ieskicētajiem nišu tirgiem – Nīderlandes un Beļģijas. Attiecīgi Kurzemē Nīderlandes tūristu 

nakšņojumi 2017.gadā bija ~2000, bet Beļģijas 805. Tikmēr Vidzemē no Nīderlandes – 3819 

(vidēji pavadot 1,7 naktis) un no Beļģijas 1144 vidēji pavadot 2 naktis reģionā). 
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6.attēls. Igaunijas tūristu nakšņojumi Vidzemē un citviet Latvijā 2017.gadā. Avots: speciāli atlasīti Centrālās statistikas pārvaldes dati par Igaunijas tūristiem. 
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7.attēls. Lietuvas tūristu nakšņojumi Vidzemē un citviet Latvijā 2017.gadā. Avots: speciāli atlasīti Centrālās statistikas pārvaldes dati par Lietuvas tūristiem. 
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8.attēls. Vācijas tūristu nakšņojumi Vidzemē un citviet Latvijā 2017.gadā. Avots: speciāli atlasīti Centrālās statistikas pārvaldes dati par Vācijas tūristiem. 
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Vērtējot ārvalstu tūristu interesi par Vidzemi nākotnē, arī informācijas pieprasījums 

populārākajā meklētājvietnē Google.com3 norāda uz diviem stratēģiski nozīmīgākajiem 

tirgiem – Vāciju un Igauniju. Tur Vidzeme tiek meklēta kopā ar tūrismu raksturojošiem 

atslēgvārdiem. Tomēr pieprasījuma ziņā ne vienmēr tiek uztverts Vidzemes vārds, tā ir arī 

Ziemeļlatvija, spēcīgi ir atsevišķi lokālie galamērķi (Enter Gauja un Gaujas nacionālais parks, 

Sigulda, Cēsis vai Valmiera atsevišķi, Vidzemes piekraste ar Saviļņojošās Vidzemes kopējo 

galamērķi, arī Madona, Alūksne vai Gulbene atsevišķi un citas vietas). Pieprasījumu var 

identificēt Vidzemē kopumā, taču ne vienmēr tas norāda uz tirgvedības kategorijām, kā 

tūrisma piedāvājums tiek atrasts un patērēts. Vienlaikus tas norāda uz nepieciešamību 

ieguldīt vēl precīzākā reģiona pozicionējumā, stratēģisko tēmu izcelšanā, koordinējošā 

pārvaldībā starp lokālo un reģionālo mērogu, lokālā mēroga spēku konsolidāciju, tirgvedības 

aktivitāšu aktualizāciju, iekļaujot reģionam raksturīgos identitātes akcentus. 

Viendienas ceļotāju segmentā raksturojošo pieprasījuma datu ir mazāk – tie ir fragmentāri par 

lielu daļu tūristu piesaistēm, taču ļauj nojaust to kopējo jaudu. Pieprasījuma datos nav 

nošķirama atsevišķi vietējo iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas motivācija no ceļošanas 

motivācijas – īpaši vietējā tūrisma kontekstā. Daudzviet tūrisma plūsmas aktuālie skaitļi 

norāda uz proporciju 1:10, kas nozīmē – vienas dienas ceļotāju ir desmit reižu vairāk, nekā 

nakšņotāju. Taču atkarīgs arī no konkrētā novada (piemēram, Krimuldas novadā (ar Turaidas 

muzejrezervātu) vai Līgatnē šī attiecība ir daudz augstāka, jo kaimiņu novados ir daudz lielas 

ietilpības kvalitatīvu tūristu mītņu, bet tūrisma plūsma kopumā ir augsta, kas aktīvi izmanto 

tūristu piesaistes vienas dienas ietvaros, nenakšņojot novadā). Šīs plūsmas analīze ir 

nozīmīga kopsakarībās, lai izprastu vietējā līmeņa funkcionālos galamērķus – kuri novadi ir 

savstarpēji ciešāk saistīti, piedāvājumu papildinoši. Visām pilsētām šī plūsma veidojas arī ar 

ikdienas pakalpojumiem un lielāku mazumtirdzniecības preču piedāvājumu, kas ir pieprasīts 

tuvākās apkārtnes novados (vai arī tālāk – kā, piemēram, Valmieras drāmas teātra 

piedāvājums). Līdzīgi arī pilsētām tuvākajos novados ir lielāka apmeklētāju plūsma no šiem 

tirgiem uz organizētajiem publiskajiem pasākumiem. 

Vienas dienas ceļotāju pieprasījuma kontekstā, izvērtējot vienu no reģiona stratēģiskajiem 

resursiem – valsts nozīmes kultūras mantojuma pieminekļu iesaisti tūrismā, var norādīt uz 

galvenajām kopsakarībām: augsti pieprasīti ir ~10% no visa kultūras mantojuma, kas ir 

šādā statusā. Citi ir joprojām tikai resursi, citviet trūkst tūrisma produktu vai nav piekļuves, 

pašam resursam trūkst pievilcības. Taču limitējoša ir arī pieprasījuma puse, kas nav 

neierobežota – svarīgi ir kultūras mantojuma tūrisma produktu potenciālu skatīt no tūrisma 

plūsmas, piekļuves un konkurējošo tūristu piesaistu konteksta (sk. 11.attēlu). 

 
3 https://trends.google.com tendences par 2017 gadu un salīdzinājumu ar pēdējiem pieciem gadiem 

https://trends.google.com/
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11.attēls. Kultūras mantojums un tā pieprasījums tūrismā Vidzemē un Latvijā.  
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1.3. Tūrisma un atpūtas pakalpojumu piedāvājums Vidzemē  

Tūrisma piedāvājumu Vidzemē svarīgi raksturot, pirmkārt, ar tūristu mītņu skaita, veida un 

kapacitātes datiem, jo tieši šis viesmīlības sektors rada iespējas panākt lielāku ekonomisko 

atdevi reģionam. Lai arī tas nav nozīmīgākais motivators (pamatojoties uz primārajām tūristu 

piesaistēm kā galveno ideju rosinātāju galamērķa apmeklējumam), tomēr tūristu mītņu skaita 

pieaugums un investēšana šajā sektorā nepārprotami norāda uz primāro tūristu piesaistes 

pieprasījuma izmaiņām – tūrisma attīstību novados kopumā. 

 

 

12.attēls. Tūristu mītņu kapacitāti raksturojošie radītāji Vidzemes tūrisma galamērķī 

2017.gadā. Avots: ViA HESPI datu bāze ar apkopto pilno tūristu mītņu reģistru galamērķī 

 

Kopējais numuru skaits novadā pārsniedz 4,5 tūkstošus, kas ir nozīmīgs apjoms, ņemot vērā 

vidējo tūristu mītnes cenu un spēju par katru gultasvietu piesaistīt līdz ~20EUR vidēji par 

katru apkalpoto personu diennaktī. Salīdzinājumam  2017.gadā Latvijā vidējais gultasvietu 

noslogojums bija 40,7% (CSP, 2018), kas Vidzemes reģionā objektīvi ir zemāks (ņemot vērā 

Rīgas un Jūrmalas augstāko noslogojumu). Kopējā tūristu mītņu kapacitātes skaitā nav 

iekļautas jauniešu mītnes, kas kā tūristu mītņu kategorija joprojām ir ar ļoti dažādu 

piedāvājumu. Tās biežāk ir nevis uz jauniešiem speciāli fokusēta un ar atbilstošu 

piedāvājumu un aktivitātēm veidotas, bet norāda uz mazāku investīciju ieguldījumu tūristu 

mītnes attīstībā – vienkāršotu piedāvājumu, kas atbilst tikai noteiktām tirgus situācijām, ne 

ikdienas piedāvājumam, tostarp uz eksportu orientētam. Vienlaikus tas palīdz šādā veidā gūt 

papildu ienākumus ēkas uzturēšanai līdz citiem stratēģiskiem plāniem to pielietojumam. 

Gultas vietu skaits ir daudz lielāks – kopumā vairāk par 12,6 tūkstošiem, kas, vidēji rēķinot, ir 

3 gultas uz vienu istabu. Viesu namos, kas ir viena no reģiona tūrisma nozīmīgākajām tūristu 

mītņu kategorijām, gultas vietu skaits istabā vidēji ir vēl lielāks, neskaitot papildu vietas. Tas 

norāda uz tendenci iegūt lielāku apgrozījumu no esošā vietu skaita, mazāk uz investīcijām 

kvalitātes un labiekārtojuma attīstībā, kas gan pakāpeniski mainās. 



    

 

 
 

VIDZEMES TŪRISMA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 
2018.-2025.GADAM 

 

 

  

VIDZEMES TŪRISMA ASOCIĀCIJA 20 

 

No tirgus sadalījuma viedokļa, nozīmīgākais skaits tūristu mītņu ir viesu namu un brīvdienu 

māju segmentā. Tā ir viena no tendencēm – samazinās lauku tūrisma māju skaits, pieaug 

brīvdienu māju skaits. Vairāk pilsētās un pieprasītākajos vietējos tūrisma galamērķos strauji 

pieaug arī apartamentu skaits, kas pamatā tiek piedāvāti Booking.com un Airbnb 

starptautiskajās rezervēšanas platformās. 

 

13.attēls. Tūristu mītņu tipus raksturojošie kopējie radītāji Vidzemē pēc vienību skaita. Avots: 

atlasīti Centrālās statistikas pārvaldes dati par Vidzemes tūrisma galamērķa teritoriju. 

 

Savukārt, ņemot vērā kopējo kapacitāti, joprojām nozīmīgākie spēlētāji ir viesnīcas un viesu 

nami, kas kopīgi veido vairāk nekā pusi no kopējā piedāvājuma, vienlaikus nozīmīgāk 

ietekmējot tūrisma plūsmu reģionā. 
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14.attēls. Tūristu mītņu tipus raksturojošie radītāji Vidzemē pēc to kapacitātes. Avots: atlasīti 

Centrālās statistikas pārvaldes dati par Vidzemes tūrisma galamērķa teritoriju. 

 

Reģiona ainaviskums un aizsargājamās dabas teritorijas (tostarp upju, ezeru un Rīgas jūras 

līča piekļuve) padara reģionu pievilcīgu ceļotājiem, kuri izmanto kempingus (sk. 15.attēlu). 

Attēlā zemāk ir parādīts kempingu kopējais apmeklētāju skaits un ārvalstu viesu skaits tajos 

visā Latvijā. Attēls parāda stabilu ārvalstu viesu interesi par nakšņošanu kempingos, gandrīz 

50% no apkalpotajiem viesiem ir ārvalstu. 
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15.attēls. Viesu skaits kempingos, atpūtas transportlīdzekļu un apdzīvojamo autopiekabju 

laukumos Latvijā no 2006. līdz 2017.gadam. Avots: Centrālās statistikas pārvalde, 2018 

 

Tomēr tūristu mītņu izvietojums reģionāli ir nozīmīgi mainījies tieši pieprasītākajos lokālajos 

tūrisma galamērķos (sk. 16.attēlu). Lielākais gultas vietu skaita pieaugums nesenākajos 

gados vērojams Vidzemes piekrastē un Gaujas nacionālajā parkā. Lielāka tūristu mītņu 

kapacitāte ir novados, kuriem ir lielāka platība. Novados, kur istabu skaits tūristu mītnēs 

(neskaitot jauniešu tūristu mītnes) nepārsniedz divus desmitus, to pārvaldība un virzība tirgū 

kā atsevišķiem vietējiem tūrisma galamērķiem ir vērtējama kritiski. Tas norāda uz vienu no 

reģiona tūrisma attīstības galvenajām problēmām – fragmentēts tūrisma piedāvājums. Šāda 

fragmentācija nevar dot iespējami efektīvu publisko tēriņu atdevi (jo pat ar labiem 

panākumiem tūrisma plūsmas piesaistē, neizbēgami tiek dota nozīmīga ietekme uz kaimiņu 

novadiem, kuros ir lielāka tūristu mītņu kapacitāte). Tas liek meklēt risinājumus lielākai vietējo 

galamērķu konsolidācijai – sadarbībai funkcionāli saistītu teritoriju ietvaros. Šī problemātika 

vairāk risināta nākamajā nodaļā.  
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16. attēls. Tūristu mītņu kapacitāte un nakšņojumu pieprasījums Vidzemē un citos Latvijas novados
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Analizējot viesmīlības piedāvājuma kvalitāti pēc Booking.com datiem, kur no 785 Vidzemes 

tūristu mītnēm ir pārstāvēta aptuveni trešā daļa (260), kopējais vērtējums ir ļoti augsts – 8,6 

balles. Tāds pats tas ir arī Kurzemē, līdzīgi citos reģionos Latvijā – vidēji 8,4 balles. Tas 

norāda uz kopējo tendenci – tūristu gaidas par pakalpojumu lielā mērā sakrīt vai dažkārt arī 

tiek pārspēts cerētais. Lielākā kopsakarība kopējam vērtējumam (ciešākā korelācija) ir ar 

radītāju “komforts”, kas nozīmē – reģiona konkurētspēju var kāpināt vairāk, tūristu 

mītnēm investējot komforta uzlabošanā (istabas plašumā un ērtībās, mēbelējumā, matraču 

kvalitātē, utt.). Nozīmīgi, ka augstu novērtēti darbinieki un tīrība, kas vairāk ir profesionālas 

viesmīlības attieksmes jautājums. Relatīvi zemāks vērtējums ir bezmaksas WiFi 

nodrošinājumam, kopumā maz pārstāvēts un brīžiem neviennozīmīgi vērtēts ir brokastu 

piedāvājums. 

 

17. attēls. Kvalitātes vērtējums pēc Booking.com Vidzemes reģiona tūristu mītņu (n=260 no 

785) rādītājiem. 

Attīstoties IT tehnoloģijām un ar to saistītam ražošanas procesam, lielāku vērtību un 

aktualitāti pieprasījumā iegūst industriālais mantojums. Arī no kultūras mantojuma viedokļa tā 

ir citāda izpratne, nekā tas bija 20 gs. beigās. Ja salīdzina industriālā mantojuma objektu 

skaitu4 valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā – ir tikai seši objekti, kas atbilst 

šādam statusam. Tajā pašā sarakstā ir vairāki citi objekti ar industriālā mantojuma raksturu, 

kam piešķirts piemēram arhitektūras objekta statuss (dzirnavas u.c.). Daudz pilnīgāks 

saraksts pieejams Latvijas Industriālā mantojuma fonda publiskajā vietnē5, kas iekļauj 

dažādus objektu tipus: ražotnes, dzirnavas, elektroenerģētikas objekti, ceļu būves un zīmes, 

 
4 http://mantojums.lv/lv/piemineklu-saraksts 
5 http://www.i-mantojums.lv/frames/objekti.htm 
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tilti, dzelzceļa objekti, bākas un loču torņi, hidrotehniskās būves, pilsētas saimniecības objekti, 

ūdensapgādes objekti un militārie objekti. Vidzeme to pārstāvniecība ir daudz plašāka. 

Atsevišķi resursi ir mazapzināti – piemēram, mūsdienu ražotnes, kas gatavas uzņemt tūristus 

ekskursijās, tostarp tirgvedības nolūkos. Svarīgs ir īpašnieka statuss un nākotnes stratēģijas 

attiecīgā objekta apsaimniekošanai, kas var piešķirt papildu apsvērumus noteiktu vērtību 

saglabāšanai un arī aizsargājama pieminekļa statusa piešķiršanai. Vēl plašāka izpratne par 

industriālo mantojumu un industriālā tūrisma (tostarp mūsdienu) piedāvājumu ir no tūristu 

vajadzību un tūrisma produktu taksonomija viedokļa6. Līdzīgi daudz plašāks skatījums un 

jauna izpratne šī autora skatījumā iekļauta arī par nemateriālo kultūras mantojumu un 

mūsdienu nemateriālās kultūras piedāvājumu, kam arī Vidzemē ir plaši, tostarp ar tūrisma 

jomu mazāk sasaistīti resursi (piemēram, pašvaldībās organizētais kultūras publisko 

pasākumu piedāvājums, folkloras kopas, pašdarbības iniciatīvas u.c.). 

Izmantojot jauno tehnoloģiju iespējas un jaunas pieejas interpretācijā, precīzāk segmentētā 

tematiskā piedāvājumā – iespējams veicināt jauna veida tūrisma piedāvājuma akcentēšanu, 

citu segmentu piesaisti. Tas aktualizējas arī tiem tūrisma produktiem, kas savu pieprasījuma 

dzīves ciklu jau ir izdzīvojuši un atrodas “norieta” stadijā. Atsevišķiem produktiem svarīgi rast 

sasaisti ar Vidzemes reģiona galvenajām zīmoltēmām, kas parāda tā īpašo raksturu, uzsver 

autentiskumu, iekļaujas nozīmīgāko tūrisma ceļu maršrutos (Via Baltica un Via Hanseatica, 

arī Vidzemes šosejas vai Daugavas ceļa tiešā tuvumā vai sasaistē). 

 

 
6 McKercher, B. (2015). Towards a taxonomy of tourism products. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.11.008 
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18.attēls. Kultūras mantojuma pieminekļu – esošu vai potenciālu tūrisma objektu daudzveidība Vidzemes reģionā. 
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1.4. Vidzemes kultūrvēsturiskais reģions  

Vidzemes plānošanas reģions. Vidzemes plānošanas reģiona misija ir veicināt Vidzemes 

reģiona ilgtermiņa līdzsvarotu attīstību un sniegt efektīvus pakalpojumus  reģiona 

pašvaldībām, uzņēmējiem, NVO un iedzīvotājiem kopīgi definēto attīstības mērķu 

sasniegšanai. VPR kalpo par Vidzemes reģiona pašvaldību attīstības platformu. Viens no 

VPR pakalpojumiem ir teritorijas attīstības plānošanas nodrošināšana reģionā. 

2014.g. pēc VPR pasūtījuma tika izstrādāts “Via Hanseatica tūrisma maršruta nākotnes 

sadarbības modelis”, kurā ir veikta reģionā tūrismā iesaistīto pušu analīze, sīkāk izvērtējot 

VTA, VPR un Enter Gauja klastera stiprās un vājās puses. 

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

paredz, ka “Vidzeme ir dinamisks un konkurētspējīgs reģions ar dabas un kultūrvēsturiskā 

mantojuma daudzveidību lauku teritorijās ar nozīmīgiem transporta koridoriem; Vidzeme - 

zaļš reģions ar skaistām ainavām, unikālām dabas teritorijām, bagātu kultūrvēsturisko 

mantojumu un tradīcijām.” Stratēģijā ir noteiktas Vidzemes plānošanas reģiona viedās 

attīstības jomas, starp kurām, ir iekļauta rekreācija un ilgtspējīgs tūrisms, kultūras un 

radošās industrijas. 

Raksturojums. Tūrisma nozares plānošana nav izdalīta kā atsevišķā VPR funkcija, bet 

tūrisms iekļaujas kopējā reģiona attīstības plānošanā. VPR pārvaldes struktūrā atsevišķi nav 

tūrisma nodaļas, bet ir tūrisma nozares eksperti, kuri veic pienākumus konkrētos projektos. 

VPR veic plānošanas un koordinēšanas darbu. 

Rīgas plānošanas reģions. Daļa Vidzemes tūrisma galamērķa, t.sk. Vidzemes jūrmalas 

piekraste, ietilpst Rīgas plānošanas reģionā (RPR). RPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030 

ir noteikta rīcība Tūrisma attīstība un mārketings reģiona starptautiskai atpazīstamībai, lai 

sasniegtu prioritāti Globāla nozaru konkurētspēja. Šai rīcībai ir nodefinētas deviņas 

aktivitātes: tūrisma koordinēšana reģionā, tūrisma un mārketinga stratēģiju izstrāde reģionā 

un pašvaldībās, tūristam draudzīga Baltijas jūras piekraste, mazo ostu un jahtu ostu vienotas 

informatīvās sistēmas izveide, ūdenstūrisma un sporta centru izveide, sporta un rekreācijas 

infrastruktūras attīstība un modernizācija, valsts nozīmes kultūrvēsturisko un dabas objektu ar 

augstu sabiedriskā labuma potenciālu atjaunošana reģionā, sezonāla tūrisma produkta 

“Rīdzinieka nauda Pierīgā” izveide, kultūrvēsturiskais mantojums tūrismā, izmantojot digitālās 

iespējas. Kūrortoloģijas attīstība kā būtisks pasākums ir rīcības virzienā pie atbalsta izcilu 

vides sektora pakalpojumu radīšanā un infrastruktūras izveide ekoloģiski vērtīgās vietās.7 

Izvirzītās prioritārās aktivitātes tematiski saskan ar Vidzemes tūrisma attīstību, īpaši 

 
7 Rīgas plānošanas reģiona Attīstības programma 2014-2020 Rīcības plāns. http://rpr.gov.lv/wp-
content/uploads/2018/04/RPR-Attistibas-programma_2014-2020_aktualizets_RP.pdf 
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Rīdzinieka nauda Pierīgā, norāda uz lielpilsētas un lauku teritorijas simbiozi, kas nodrošina 

vietējo tūrismu. 

Prioritātes Vieda attīstība sasniegšanai viena no rīcībām ir Rīgas un kaimiņu pašvaldību 

sadarbības veicināšana. 19. attēlā ir redzamas sadarbības teritorijas. 

 

 

19.attēls. Rīgas plānošanas reģiona apdzīvojuma telpiskās struktūras attīstība. 8 

 

8 RPR (2015). Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014 – 2030 
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20.attēls. Rīgas plānošanas reģiona kompleksi attīstāmie projekti un vietas.9 

Savukārt nodibinājums Rīgas tūrisma attīstības birojs  (RTAB) nodarbojas ar tūrisma 

veicināšanu un mārketingu, izmantojot tūrisma zīmolu Live Riga. RTAB atsevišķi tūrisma 

aktivitāšu īstenošanā sadarbojas ar pašvaldībām Vidzemē. 

Valsts nav reglamentējusi tūrisma nozares funkcijas veikšanu reģionālā līmenī.  No teorijas 

un augsti attīstītu ārvalstu pieredzes analīzes (tostarp tūrisma attīstībā konkurētspējīgāko) var 

secināt, ka Latvijā reģionālais līmenis ir piemērots tūrisma galamērķa pārvaldībai un šim 

līmenim jāiekļaujas vienotā tūrisma jomas pārvaldības sistēmā. Tūrisma galamērķa 

pārvaldība ietver šādas galvenās funkcijas: 

• tūrisma pakalpojumu pārdošana, 

• tūrisma informācija un apkalpošana, 

• tūrisma statistika un maksas, 

• vietas attīstība, 

• zīmolvedība un korporatīvais dizains, 

• mārketings, sabiedriskās attiecības, 

 
9 RPR (2015). Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014 – 2030 
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• veicināšana, izstādes / tirgi. 

Nozīmīga papildu funkcija ir privātās un publiskās partnerības veicināšana un lielāka 

uzņēmēju iesaiste galamērķa pārvaldībā, aktīvākā iesaistē, konsultēšanā. Tostarp līdzdalībā 

ar privātiem resursiem vienotu tirgvedības aktivitāšu veidošanai. 

Patlaban ar funkciju tūrisma galamērķa pakalpojumu pārdošanu reģionālajā līmenī 

nenodarbojas neviena no institūcijām, kas noklātu visu Vidzemi. Tas pats attiecas arī uz plašu 

un regulāru nozīmīgāko tūrisma nozares uzņēmēju iesaisti. 

TIC – pārvaldība vietas līmenī. Latvijā ir izveidoti tūrisma informācijas centri (TIC) 66 

novados, no tiem Vidzemē 3410 – skatīt tūrisma informācijas centrus kartē 16.attēlā.  

TIC, galvenokārt, veic informācijas sagatavošanas un izplatīšanas funkciju, sadarbības 

koordinēšanu ar iesaistītajām pusēm, apmācību koordinēšanu, projektu pieteikumu 

sagatavošanu par tūrisma jautājumiem, mārketingu (atkarībā no konkrētās vietējās 

pašvaldības struktūras, daudzos gadījumos tas notiek sadarbībā ar pašvaldību Attīstības 

nodaļu), suvenīru pārdošanu/izstrādi.  

Vietas līmenī sadarbība pāraug viena novada administratīvās robežas, veidojot, piemēram, 

Daugavas lejteces sadarbību (6 novadi), tūrisma klasteris “Saviļņojošā Vidzeme”, vai 

atsevišķas tirgvedības iniciatīvas (Vidzemes šosejas pieturas – 4 novadu iniciatīva; Vidzemes 

Augstiene – 5 pašvaldības) (sk. 21.attēlu). Tās var būt vienošanās par kopīgu aktivitāti vai 

sadarbības līgumiem un konkrētu ikgadēju maksājumu nostiprinātas sadarbības formas (kā 

Valmieras un Burtnieku, Beverīnas un Kocēnu novada situācijā). Arī turpmāk paredzams, ka 

šāda vietējās nozīmes galamērķu konsolidācija, stratēģiskā sadarbība pastiprināsies. To 

nosaka atsevišķu pašvaldību teritorijā nepietiekamais resursu daudzums, lai pilnvērtīgi vietu 

uzskatītu par atsevišķi pārvaldāmu tūrisma galamērķi tā pilnīgākajā izpratnē. 

Vietējo galamērķu funkcionālo saistību nosaka gan piekļuve un savienojamība (galvenie ceļi), 

gan kultūrvēsturiskā kopība un identitāte (piemēram, Piebalga vai Vidzemes augstiene), taču 

būtiska ir arī pilsētu iekļaušana vietējās nozīmes galamērķos no pakalpojumu pieejamības un 

daudzveidības viedokļa. Tas nozīmē, ka būtu kritiskāk pārskatāms arī TIC izvietojums (sk. 

21.attēlu), to funkcijas un nepieciešamība virzīties daudz vairāk uz galamērķa pārvaldības 

organizācijas funkcijām – plašāku publiskās – privātās partnerības iesaisti un uzņēmēju 

tīklveida struktūru aktivizēšanu. Tūrisma galamērķa izveidi nosaka vairāki savstarpēji saistīti 

raksturojošie kritēriji: piekļuve, teritoriālā vienotība, identitāte un funkcionalitāte, lai šajā vietā 

būtu pietiekami daudz dažādu tūrisma aktivitāšu pilnai dienai, lai tur rastos iemesls nakšņot, 

būtu pieejami tūrismu atbalstoši papildu pakalpojumi, nozīmīga ir tūristu mītņu kapacitāte – 

kas var uzņemt lielāku rīkoto publisko pasākumu viesus, jābūt atbilstošai tūrisma 

 
10 Krūmiņa. (2018). Vidzemes Augstskola. (bakalaura darbs) 



    

 

 
 

VIDZEMES TŪRISMA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 
2018.-2025.GADAM 

 

 

  

VIDZEMES TŪRISMA ASOCIĀCIJA 32 

 

infrastruktūrai, kas veicina tūrisma attīstību, jābūt atšķirīgam un nozīmīgam identificējam 

saturam – zīmoltēmām, kas veido to kā atšķirīgi uztveramu arī patērētāju prātos (patērētājs 

pats definē savu galamērķu robežas). Nozīmīgi kritēriji ir vienota pārvaldība un mārketings, 

stratēģija attīstībai un iespēja ievākt statistikas datus, kapacitāte tos analizēt, lai virzītu 

stratēģisko procesu.11 Līdz ar to virkne pašvaldību ar nelieliem resursiem un vāju kapacitāti 

var atbalstīt nozares attīstības centienus, bet nespēj mērķtiecīgi pārvaldīt un stiprināt 

nozīmīgas konkurētspējīgās priekšrocības.  

Aktīvākās galamērķu apvienības vai atsevišķas pilsētas ir panākušas, ka to vārds saistībā ar 

tūrismu ir vairāk atpazīstams, nekā Vidzemes kā reģionāla tūrisma galamērķa vārds. Tie var 

būt dažādi scenāriji – reģionālā galamērķa pārvaldībā likt akcentus uz vienotu mārketingu un 

zīmolvedību vai prasmīgu vietējo galamērķu koordinēšanu un viņu izvirzīšanu atpazīstamības 

priekšplānā. Enter Gauja klasteris darbojas ar precīzu stratēģiju arī ārējos tirgos un vairāku 

darbības gadu laikā pierādījis stiprās un vājās puses šādam sadarbības modelim. Tomēr tas 

ir paraugs no pārvaldības un resursu konsolidēšanas puses arī citiem galamērķiem vietējā un 

reģionālā mērogā. 

 

 
11 Klepers, A. (2012). Tūrisma telpiskās struktūras Latvijā, to veidošanās, izpausmes un nozīme galamērķu virzībai 
tirgū (promocijas darbs). 
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21.attēls. Tūrisma informācijas centri un lokālā līmeņa galamērķi Vidzemē 
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Kopsavilkums. Gan VTA, gan VPR aktīvi piesaka un iesaistās starptautiskos projektos 

tūrisma jomā, VPR periodā no 2010.-2018. ir iesaistījies vismaz 8 projektos, VTA vismaz 13 

projektos.  Projekti seko sinerģijas principam un tematiski ir viens otru papildinoši, bet ir citi 

stratēģiski temati, kas netiek iekļauti projektos. 

Vidzemes kā tūrisma galamērķa funkciju nodrošināšana. 

Nacionālajā līmenī izdalīt finansējumu reģiona tūrisma galamērķa pārvaldībai un iekļaut to kā 

daļu no kopējās – reizē vairāk reglamentētas tūrisma nozares attīstības un pārvaldības 

sistēmas. Tās ir noteiktas funkcijas, kas būtu veicamas un izpildāmas tieši reģionālo tūrisma 

galamērķa ietvaros. Svarīga ir telpiski visaptveroša – iekļaujoša pieeja, ka tiek pārstāvētas 

visas definētā reģionālā galamērķa pašvaldības. 

VTA kopīgi ar VPR pārskatīt tūrisma nozares projektu tematus, jo līdz šim minimāla uzmanība 

ir veltīta, piemēram viesmīlības virziena kvalitātes izaugsmei. Svarīga ir publiskās naudas 

mērķtiecīga plānošana, aptverot tūrisma attīstībai svarīgus tematus – reģionā definētās 

zīmoltēmas (sk. 2.nodaļu), koordinējot projektu pieteikumu iniciēšanu stratēģiskās jomās. 

Jābūt redzējumam, kā viedā specializācija tūrisma un rekreācijas jomā tiek ieviesta ar 

nozīmīgu projektu piesaisti, kas vienlaikus dod lielāku ietekmi uz pieprasījuma kāpināšanu – 

lielāku tūrisma plūsmas piesaisti un no tā tiek stiprināta reģiona atpazīstamība, labumu gūst 

iespējami lielāks skaits nozīmīgu tirgus dalībnieku. 

Reģionālajā līmenī ir jāievieš Vidzemes kā tūrisma galamērķa pārdošanas funkcija, kas 

ietver: 

• Biznesa piedāvājumus (produktu/pakalpojumu savienošana, nokomplektēšana); 

• Darbs ar tūrisma operatoriem, tostarp vietējo, ienākošo un tuvāko ienākošo tirgu: 

Igaunijas, Lietuvas u.c. 
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Baltijas jūras reģiona Eiropas Komisijas stratēģijā (2017.g.) starp vairākām prioritārajām 

jomām tūrisma virsmērķis ir stiprināt kohēziju makro reģionos. Šo prioritāru jomu koordinē 

Vācija. Vispārējais tūrisma politikas mērķis šajā ilgtermiņā politikas dokumentā ir Baltijas 

jūras reģions kā vienots tūrisma galamērķis, īpaši uzsverot piekrastes un jūras teritoriju. 

Tūrisms tiek izcelts kā atslēgas nozare lauku teritorijās, kas dod ienākumus tur dzīvojošajiem 

un lepnumu par tradīcijām, dabas un kultūras mantojumu. Vidzeme kā reģionāls galamērķis 

integrējas un tiek pozicionēts ar savu īpašo identitāti arī Baltijas triju valstu vienotā tūrisma 

galamērķī, kur īpašu priekšrocību sniedz ģeogrāfiskais novietojums starp Rīgu un Tallinu, 

Pērnavu vai Tartu. 

Sociālie mediji un tiešsaistes platformas ir norādīti kā būtiski informācijas nesēji ceļotājam. 

Kā augoši pieprasītas nišas tūrismā norādīti augstas kvalitātes produkti dabas, kultūras un 

sporta tūrisma jomās. Tūrismu raksturo: ilgtspēja, atbildība, inovācijas un 

uzņēmējdarbība. 

Tūrisma sadarbībai dažādos līmeņos, t.sk. klasteriem, pārrobežu sadarbībai tiek ierādīta 

svarīga loma ienākumu ģenerēšanā. Baltic Sea Tourism Forum Process ir tikšanās 

platforma12, lai sekmētu mērķu sasniegšanu un šī iespēja Vidzemes tūrisma galamērķa 

pārvaldes organizācijai jāizmanto. Pārvaldībā jāpanāk arī TIC iekļaušana vienotā valsts 

tūrisma attīstības un pārvaldības sistēmā. Ar noteiktu funkciju (informācijas koordinēšana, 

vietējo tūrisma galamērķu pārstāvēšana u.c. jau pie galamērķa kritērijiem augstāk minētās 

funkcijas) deleģēšanu. Veidojot šo sistēmu jānosaka atbalstītie kritēriji, kas būtu pašvaldību 

savstarpējo sadarbību (pudurošanās principu)  un uzņēmēju tīklveida struktūru veicinoši. 

Prognozējami, ka optimāls vietējā līmeņa tūrisma galamērķu skaits ir 3-4 reizes mazāks par 

atsevišķu pašvaldību skaitu. 

 

 
12 http://www.balticsea-region-strategy.eu/action-plan  142.lpp. 

http://bst.tmv.de/11th-bstf-2018/
http://www.balticsea-region-strategy.eu/action-plan
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1.5. Tūrisma attīstība Latvijas reģionos  

Dažādu faktoru ietekmē Latvijas reģionu spējas piesaistīt tūristus ir atšķirīgas (tostarp 

teritorijas lielums, pieejamie resursi, iesaistīto pušu skaits un kapacitāte, pārvaldības un 

tirgvedības efektivitāte u.c.). Kā redzams  22. un 23. attēlā par līderpozīcijām tūristu mītnēs 

apkalpoto viesu skaita ziņā Vidzeme sacenšas ar Kurzemi. Kamēr vietējo tūristu skaita ziņā 

pēdējo piecu gadu laikā pārsvars bijis Vidzemei, ārvalstu tūristu piesaistē produktīvāka bijusi 

Kurzeme. Jāpiebilst, ka dažu pēdējo gadu laikā pārliecinoši augšupejoša tendence tūristu 

mītnēs apkalpoto viesu, jo īpaši vietējo viesu, skaita ziņā bijusi Latgalē. Salīdzinot ar citiem 

reģioniem, Vidzemē ir lielākais tūristu mītņu un numuru skaits (sk. 24. un 25. attēlu), kas liek 

domāt par sīvāku konkurenci reģiona tūristu mītņu vidū, turklāt pēdējo divu gadu laikā gan 

tūristu mītņu, gan numuru skaits mēreni palielinājies kā Vidzemē, tā Latvijā kopumā 

(faktiskais skaits, kas nav CSP uzskaitē ir vēl lielāks un analizēts jau pie piedāvājuma 

attiecībā uz Vidzemi 1.3. nodaļā). 

 

22. attēls. Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto vietējo viesu skaits Latvijas tūrisma 

reģionos*. Avots: atlasīti Centrālās statistikas pārvaldes dati par Latvijas tūrisma reģionu 

teritorijām. 

* Vidzeme – Vidzemes un Rīgas plānošanas reģions, izņemot Rīgu, Jūrmalu, kā arī Kandavas, Jaunpils, Tukuma, 

Engures, Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Baldones novadu; pieskaitot Skrīveru, Aizkraukles, Kokneses, 

Pļaviņu novadu. Kurzeme – Kurzemes plānošanas reģions, pieskaitot Kandavas, Jaunpils, Tukuma, Engures 

novadu. Zemgale – Zemgales plānošanas reģions, izņemot Skrīveru, Aizkraukles, Kokneses, Pļaviņu novadu; 

pieskaitot Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Baldones novadu. Latgale – Latgales plānošanas reģions. 
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23. attēls. Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto ārvalstu viesu skaits Latvijas tūrisma 

reģionos*. Avots: atlasīti Centrālās statistikas pārvaldes dati par Latvijas tūrisma reģionu 

teritorijām. 

 

24. attēls. Viesnīcu un citu tūristu mītņu skaits gada beigās Latvijas tūrisma reģionos*. 

Avots: atlasīti Centrālās statistikas pārvaldes dati par Latvijas tūrisma reģionu teritorijām. 

* Vidzeme – Vidzemes un Rīgas plānošanas reģions, izņemot Rīgu, Jūrmalu, kā arī Kandavas, Jaunpils, Tukuma, 

Engures, Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Baldones novadu; pieskaitot Skrīveru, Aizkraukles, Kokneses, 

Pļaviņu novadu. Kurzeme – Kurzemes plānošanas reģions, pieskaitot Kandavas, Jaunpils, Tukuma, Engures 

novadu. Zemgale – Zemgales plānošanas reģions, izņemot Skrīveru, Aizkraukles, Kokneses, Pļaviņu novadu; 

pieskaitot Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Baldones novadu. Latgale – Latgales plānošanas reģions. 
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25. attēls. Numuru skaits viesnīcās un citās tūristu mītnēs gada beigās Latvijas tūrisma 

reģionos*. Avots: atlasīti Centrālās statistikas pārvaldes dati par Latvijas tūrisma reģionu 

teritorijām. 

* Vidzeme – Vidzemes un Rīgas plānošanas reģions, izņemot Rīgu, Jūrmalu, kā arī Kandavas, Jaunpils, Tukuma, 

Engures, Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Baldones novadu; pieskaitot Skrīveru, Aizkraukles, Kokneses, 

Pļaviņu novadu. Kurzeme – Kurzemes plānošanas reģions, pieskaitot Kandavas, Jaunpils, Tukuma, Engures 

novadu. Zemgale – Zemgales plānošanas reģions, izņemot Skrīveru, Aizkraukles, Kokneses, Pļaviņu novadu; 

pieskaitot Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Baldones novadu. Latgale – Latgales plānošanas reģions. 

 

Gan Vidzemes Tūrisma asociācija, gan Vidzemes plānošanas reģions izceļas ar tūrisma 

attīstībai veltītu projektu skaitu, salīdzinot ar citiem reģioniem (sk. tabulu nr. 1). Vidzemi citu 

novadu vidū izceļ projekti bijušo dzelzceļa līniju iesaistei tūrismā, kā arī mērķtiecīga Livonijas 

un Hanzas kultūrvēsturiskā mantojuma iesaiste. Daudz uzmanības tiek veltīts kultūras 

tūrisma attīstībai.  

Rīgas plānošanas reģionā tūrisma attīstības projekti 2010.-2018.gadā īstenoti partnerībā ar 

Vidzemes un Kurzemes plānošanas reģioniem, apliecinot,  ka no tūrisma funkcionalitātes 

viedokļa Rīgas plānošanas reģions nav nodalāms no Vidzemes un Kurzemes kultūrvēsturisko 

novadu teritorijām. Kurzemes plānošanas reģionā un Kurzemes Tūrisma asociācijā īstenoti 

vairāki projekti partnerībā ar Vidzemi, norādot uz abos reģionos vienlīdz aktuālām tēmām – 

Baltijas jūras piekraste, ūdens tūrisms, velo tūrisms, industriālais mantojums. Ūdens tūrisms 

aktualizēts arī Latgales tūrisma attīstības projektos (“Water Joy”, “Bella Dvina”).  Kurzemē 

atzinīgi vērtējama sociāli atbildīga un ilgtspējīga iniciatīva – pievēršanās cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām projekta “UniGreen” ietvaros. 2013.gadā Liepāja atzīta par Eiropas izcilāko 
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tūrisma galamērķi (EDEN) ar tēmu “pieejams tūrisms”. Kurzemē un Zemgalē robeža ar 

kaimiņvalsti Lietuvu veicina baltu tautu kultūrai veltītus projektus (starptautiskais tūrisma 

maršruts “Baltu ceļš”).  

1. tabula. Tūrisma attīstības projekti Latvijas plānošanas reģionos un tūrisma asociācijās 

2010.-2018.gadā13 

Vidzemes plānošanas reģions 

1) INDUSTRIAL HERITAGE: Industriālā mantojuma 
atdzīvināšana tūrisma attīstībai 2017-2019 

2) LIVONIJAS KULINĀRAIS CEĻŠ: Livonijas 
kulinārajā mantojumā balstīta tūrisma produkta 
izveide un popularizēšana 2017-2020 

3) SWARE: Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana 
ūdensceļu reģionos 2016-2020 

4) HANSA: Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai 
2015-2018 

5) RIVERWAYS: Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā 

tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā 
2013-2015 

6) Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos 
resursus pārrobežu VIA HANSEATICA tūrisma 
maršruta izstrādē 2012-2014 

7) TOURAGE: Senioru tūrisma attīstība nomaļos 
reģionos 2012-2014 

8) CULT IDENTITY: Senās kulta vietas - Baltijas jūras 
piekrastes kopīgā identitāte 2011-2013 

Vidzemes Tūrisma asociācija 

1) Cult-CreaTE: Kultūras un radošo nozaru 
ieguldījums Eiropas kultūras un radošajā tūrismā 
2018-2022 

2) DĀRZA PĒRLES (Garden Pearls) 2018-2020 
3) JŪRTAKA: Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras 

piekrasti Latvijā un Igaunijā (BALTIC COASTAL 
HIKING) 2017-2020 

4) CULT-RING: Kultūras maršruti kā ieguldījums 
izaugsmei un nodarbinātībai 2017-2020 

5) GREEN RAILWAYS: Bijušo dzelzceļa līniju 

pielāgošana videi draudzīgā tūrisma maršrutā 
2017-2019  

6) CHRISTA: Kultūra un mantojums atbildīgām, 
inovatīvām un ilgtspējīgām tūrisma darbībām 2016-
2020 

7) CREA-DIGI: Creativity, Digital Innovation and 
Cultural Tourism 2017-2018 

8) EUROVELO 13 ICTE: Iron Curtain Trail Experience 
2015-2017 (un iepriekšējās projekta kārtas) 

9) SILVER CYCLISTS 2015-2016 

10) GREENWAYS OUTDOOR 2015-2016 
11) GREENWAYS PRODUCT 2013-2014 
12) GREEN HERITAGE 2013-2014 
13) CHARTS 2012-2014 
14) CENTRAL BALTIC CYCLING 2012-2013 

15) TOUR DE LAT EST 2009-2010 

Rīgas plānošanas reģions  

1) INDUSTRIAL HERITAGE: Industriālā mantojuma 
atdzīvināšana tūrisma attīstībai 2017-2019 

2) RIVERWAYS: Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva 
tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā 
2013-2015 

3) CULT IDENTITY: Senās kulta vietas - Baltijas jūras 
piekrastes kopīgā identitāte 2011-2013 

Kurzemes plānošanas reģions  

1) JŪRTAKA: Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras 

piekrasti Latvijā un Igaunijā (BALTIC COASTAL 
HIKING) 2017-2020 

2) INDUSTRIAL HERITAGE: Industriālā mantojuma 
atdzīvināšana tūrisma attīstībai 2017-2019 

3) DABAS TŪRISMS VISIEM (UniGreen) 2017-2019 

4) BALTU CEĻŠ: starptautiskais tūrisma maršruts 
2017-2019 

5) RIVERWAYS: Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva 
tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā 
2013-2015 

6) CULT IDENTITY: Senās kulta vietas - Baltijas jūras 
piekrastes kopīgā identitāte 2011-2013 

Kurzemes Tūrisma asociācija 

1) CENTRAL BALTIC CYCLING: Velomaršrutu tīkla 
attīstība un uzlabošana Centrālbaltijas teritorijā 

2012-2013 

Zemgales plānošanas reģions  

1) BALTU CEĻŠ: starptautiskais tūrisma maršruts 
2017-2019 

2) CENTRAL BALTIC CYCLING: Velomaršrutu tīkla 

attīstība un uzlabošana Centrālbaltijas teritorijā 
2012-2013 

3) CULT IDENTITY: Senās kulta vietas - Baltijas jūras 
piekrastes kopīgā identitāte 2011-2013 

4) MUSEUM ACCESS: Atraktīvu un pieejamu muzeju 

attīstība Zemgalē un Ziemeļlietuvā 2009-2010 
5) Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā 

Latvijas - Lietuvas pierobežas pievilcības 
veicinātājs 2009-2010 

Latgales plānošanas reģions  

1) MUSEUM GATEWAY 2013-2014 
2) Tematiskie ciemi 2013-2014 (Village Heritage 

2010-2012) 
3) BELLA DVINA 2 2012-2014 (Bella Dvina 2009-

2011) 
4) TOUR 2012-2014 
5) WATER JOY 2009-2011 

 
13 Vidzemes plānošanas reģions (2018) http://www.vidzeme.lv/lv/projekti; Rīgas plānošanas reģions (2018) 
http://rpr.gov.lv/project/; Kurzemes plānošanas reģions (2018) http://www.kurzemesregions.lv/projekti/Projekti/; 
Zemgales plānošanas reģions (2018) https://www.zemgale.lv/projekti; Latgales plānošanas reģions (2018) 
https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/#.WzFq1qozbIU; Vidzemes Tūrisma asociācija (2018) http://www.vidzeme.com; 
Kurzemes Tūrisma asociācija (2018) http://www.kurzeme.lv/lv/projekti/  

http://www.vidzeme.lv/lv/projekti
http://rpr.gov.lv/project/
http://www.kurzemesregions.lv/projekti/Projekti/
https://www.zemgale.lv/projekti
https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/#.WzFq1qozbIU
http://www.vidzeme.com/
http://www.kurzeme.lv/lv/projekti/
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Latgale izceļas ar ūdens tūrisma attīstību ezeros, attaisnojot Ezeru zemes titulu. Oriģināls 

projekts Latgalē ir Tematiskie ciemi – veltīts sociālekonomisku jautājumu risināšanai un 

tradicionālās aktivitātes balstītu biznesa ideju veicināšanai, tas iedvesmojis tādus tūrisma 

produktus kā Meža labumu ciems, Folkloras ciems, Briežuciema amata meistaru ciems un 

vairāk nekā 20 citus tematiskos ciemus Latgalē. 

Visos reģionos papildus šeit aplūkotajiem plānošanas reģionu un tūrisma asociāciju 

īstenotajiem projektiem, tūrisma attīstību veicinājuši arī vietējie pašvaldību un Lauku attīstības 

programmas (NVO vai uzņēmēju) LEADER iniciatīvas īstenotie projekti. Nozīmīgas ir 

atsevišķas publiskās un privātās partnerības (kā Enter Gauja pārvaldības piemērā, kas 

darbojas kā Gaujas Nacionālā parka tūrisma attīstības biedrība). 

Tūristu uzmanību, jo īpaši ārvalstīs, palīdz pievērst starptautiski atpazīstamas atzinības 

saņemšana, piemēram, UNESCO, Eiropas Savienības Aizsargātās ģeogrāfiskās izcelsmes 

norāde (AĢIN), EDEN (European Destinations of Excellence) godalgas. Potenciāls joprojām 

ir arī plašāk izmantot Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervāta UNESCO MAB programmas 

teritoriju un izmantot to mērķtiecīgāk vietas zīmola stiprināšanas un plašāku atbilstošu 

aktivitāšu nolūkiem. 

Rīgas vēsturiskā centra kā UNESCO objekta popularitāte ir nozīmīgākā valstī, taču cita  

UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautā objekta – Strūves ģeodēziskā loka punktu  

Jēkabpilī un Ērgļu novada Ziestu jeb Sestukalnā iesaiste komerciāli saistošos un pieprasītos 

tūrisma produktos vēl nav īstenota. Arī Baltijas ceļš, kas 1989.gada 23.augustā vijās arī caur 

Vidzemi, ietverts UNESCO starptautiskajā reģistrā “Pasaules atmiņa”.  Suitu kultūrtelpa 

Kurzemē iekļauta nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama 

saglabāšana, sarakstā (uz to tiek virzīts arī Kurzemes lībiešu mantojums – šoreiz neskarot 

Vidzemes lībiešu tēmu).14  Vairāki objekti un vietas iekļaujas nacionālajā UNESCO sarakstā. 

2015.gadā “Carnikavas nēģi” ieguva Eiropas Savienības Aizsargātās ģeogrāfiskās izcelsmes 

norādi (AĢIN), ko pirms tam bija ieguvis Kurzemes sklandurausis. Šeit būtu jāveicina vairāk 

iniciatīvu ar citu kulinārā mantojuma un vēsturisko garšu aizsargāšanu Eiropas mērogā. 

Tūrisma attīstības aktualitātes Latvijas reģionos ilustrē arī EDEN (European Destinations of 

Excellence) laureāti Latvijā:  

• 2017.gadā – kultūras tūrisms – Cēsis; 

• 2015. gadā – tūrisms un vietējā gastronomija – Latgale;   

• 2013. gadā – pieejams tūrisms – Liepāja; 

• 2011. gadā – tūrisms un bijušo rūpniecības vai militāro objektu pārveidošana par 

tūrisma galamērķiem – Līgatnes papīrfabrikas ciemats; 

 
14 UNESCO (2018) http://unesco.lv/latvijasdargumi  

http://unesco.lv/latvijasdargumi
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• 2010. gadā – ūdenstūrisms – Jūrmala; 

• 2009. gadā – tūrisms un aizsargājamās teritorijas – Tērvetes dabas parks; 

• 2008. gadā – tūrisms un vietējais nemateriālais mantojums – Latgales podnieki; 

• 2007. gadā – labākie jaunie Eiropas lauku tūrisma galamērķi – Kuldīga. 15 

Par stratēģiski svarīgu iniciatīvu kļuva Enter Gauja galamērķa iekļaušana Eiropas 

gastronomijas reģiona statusā, kas vērtējama kā nozīmīga iniciatīva gastronomiskā 

tūrisma attīstībai, kam vēl jāizmanto plašāks potenciāls sasaistei ar mājražotājiem un 

stratēģiskas sadarbības iespējas ar Latvijas veselīgas pārtikas klasteri. Taču tieši 

konstruktīvā sadarbība ar Live Riga šīs iniciatīvas ietvaros norāda un piemēru par 

“Rīga+” pieejas ieviešanas risinājumiem. Šāda veida sadarbības var vēl vairāk tikt 

veicinātas pārrobežu sadarbības virzienā, nekoncentrējoties uz nacionālo teritoriju, kā 

slēgtu telpu. Tas arī atbilstoši ES kohēzijas īstenotajai politikai par vienmērīgāku 

reģionālo attīstību. Taču arī iniciatīvas kā Siguldas un Stokholmas vienošanās par kopīga 

pieteikuma izstrādi Ziemas Olimpisko spēļu rīkošanā ir ambiciozs, taču vienlaikus tūrisma 

attīstību potenciāli ļoti veicinošs solis, kam nebūtu jābūt tikai vienas pašvaldības 

kompetences jautājumam – iegūstot no šādas iniciatīvas īstenošanas daudz plašākai 

teritorijai un valstij kopumā. 

 

1.6. Tūrisma attīstības tendences  

Pēdējo gados  tūrisms ir piedzīvojis nepārtrauktu izaugsmi un kļuvis par vienu no visstraujāk 

augošajām ekonomikas nozarēm pasaulē. Mūsdienu tūrisms ir cieši saistīts ar galamērķa 

ekonomisko  attīstību un aptver arvien vairāk jaunu galamērķu, kas gan rada konkurenci, bet 

vienlaikus stimulē tā attīstību. Globālā tūrisma attīstība rada ekonomiskos un nodarbinātības 

ieguvumus daudzās nozarēs –celtniecībā, lauksaimniecībā, informācijas tehnoloģijās un 

citās.  

ANPTO 2017. gada statistikas dati uzrāda lielāko starptautisko tūristu skaita pieaugumu 

pēdējos gados, arī nākotnes prognozes līdz  2030. gadam uzrāda tūristu skaita pieaugumu 

nākotnē Centrālās un Austrumeiropas reģionā vidēji 3.1 % gadā.16  Turpinās starptautisko 

ceļotāju skaita pieaugums Latvijā, kā arī vietējo ceļojumu pieaugums Latvijā.  

Stratēģiskai Vidzemes reģiona tūrisma attīstībai jāņem vērā globālās tendences, kas 

ietekmē ceļošanas paradumus un nolūkus. Tas vēl vairāk aktualizējas pieaugošas 

 
15 LIAA (2018) http://www.liaa.gov.lv/lv/content/eiropas-izcil-kie-t-risma-galam-r-i-eden; EC (2018) 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eden/destinations/latvia_lv  
16 UNWTO Tourism  Highlights 2017 Edition  

http://www.liaa.gov.lv/lv/content/eiropas-izcil-kie-t-risma-galam-r-i-eden
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eden/destinations/latvia_lv


    

 

 
 

VIDZEMES TŪRISMA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 
2018.-2025.GADAM 

 

 

  

VIDZEMES TŪRISMA ASOCIĀCIJA 42 

 

konkurences apstākļos. Pielāgošanās šīm tendencēm, laicīga to prognozēšana ļauj ietaupīt 

resursus un fokusēties uz lielāku noteiktību ilgtermiņa attīstībai. 

Tendences, kas iezīmēsies nākotnē un kam jāpievērš lielāka uzmanība: 

IKT jomas attīstība un nozīmīgums ceļošanā, viedtālruņu izmantošana ceļojumu izvēlei, 

ceļojumu iegādei un dažādu lietotņu izmantošana ceļojumu laikā ir kļuvusi par katra ceļotāja 

ikdienu; 

Dalītās ekonomikas pieaugums tūrisma nozarē transporta un naktsmītņu sektorā mainījis 

ceļotāju paradumus. Vidzemē 2017. gadā Airbnb.com portālā ir 1480 gultas vietas, 52 tūristu 

izmitināšanas mītnes pievienojās 2017. gadā.17 Dalītās ekonomikas nozīme pieaugs 

ēdināšanas un galamērķu gidu piedāvājumā; 

Izmaiņas brīvā laika sadalījumā, dalītie atvaļinājumi, īsās brīvdienas izzūd robežas starp 

noteiktiem atvaļinājuma periodiem; 

Drošības aspektu nozīmības pieaugums, terorisma draudi ietekmē galamērķu izvēli; 

Pakalpojumu kvalitātes svarīgums un atsauksmju nozīmība, veicina konkurenci un liek 

uzlabot kvalitāti, trešo pusi atsauksmes kļūst arvien svarīgākas, klients uzticas vairāk citam 

klientam. 

Ģeopolitisko aspektu ietekme uz nozari. Vidzemes kontekstā tās ir Latvijas un Krievijas 

attiecības.   

Darījumu un atpūtas tūrisma saplūšana. Arvien vairāk ceļotāji dodoties darījuma vai 

profesionālos ceļojumos, pirms un pēc darījuma vai profesionālā ceļojuma izvēlas arī apskatīt 

galamērķi un tajā veikt atpūtas ceļojuma aktivitātes 

Individuālāki un autentiskāki pieredzējumi, pieredze ko nevar iegūt citur. Dabas vērtību 

patiesa pieredzēšana. Ilgtspējīgi videi draudzīgi piedzīvojumu ceļojumi, ceļotāji vēlas ceļot 

mazās grupās un pozicionē sevi kā ceļotājus ne tūristus; 

Vietējie cilvēki – galamērķa pieredzējuma patiesie radītāji; 

Dažādu paaudžu grupu atšķirības:  

Lielākā grupa ceļotāju pašlaik mileniāļi (1980.-1996. dzimuši) viņi izvēlās pakalpojumus, ko 

viegli atrast uz rezervēt, 95 % uzticas atsauksmēm, bet trešās puses vietnē, nevis galamērķa 

vai ceļotāja pakalpojuma piedāvātāju  vietnē.18. Līdz 2025. gadam mileniāļi veidos trīs 

 
17 Gudre A. AIRBNB PORTĀLAPIEDĀVĀJUMS VIDZEMES KULTŪRVĒSTURISKAJĀ TERITORIJĀ ĀRPUS RĪGAS 
bakalaura darbs 2018. Vidzemes Augstskola 
18 Stride  Travel, Stride Travel Market Research Survey (2016) 
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ceturtdaļas no pasaules darba spēka un arī būs aktīvākie ceļotāji.19 Nākošā grupa kas strauji 

ienāks sākot ar šo gadu tirgū būs Z paaudze ( 1996.-2010.) Lai gan viņi ir vēl digitālāki kā 

iepriekšējā paaudze tomēr piešķir lielu vērtību privātumam un dod priekšroku tādām lietotnēm 

kā Snapchat, Whisper, Youtube un Instagram.20 

Attēls parāda vietējo tūristu vecuma grupu sadalījumu Latvijā 2017.gadā, kas apliecina 

pasaules tendences tūristu vecuma grupās. 

 

26.attēls. Latvijas iedzīvotāju vairākdienu braucieni pa Latviju pēc ceļotāju vecuma grupām, 

nakšu skaits tūkstošos. Avots: Centrālā Statistikas pārvalde, 2017 

 

Pašlaik otrā lielākā ceļotāju grupa X paaudze ( 1965. -1980.) finansiāli visstabilākā paaudze 

pašlaik. Vēlas atpūsties, vairāk ceļojumi ar ģimenēm un grupās. Bieži savieno atvaļinājumu 

un darbu, meklē vienkāršus ceļojumus, uzmanību vairāk pievēršot kvalitātei, izvēlas tālākus 

galamērķus21. 

Joprojām nozīmīgs sektors paliek pēckara paaudze (baby boomers 1945. -1964.) to 

ceļošanas paradumi ir vecie, lai gan vērojamas arī tendences, kas tos sajauc ar citām 

paaudzēm. Galvenās tendences ceļo kopā ar saviem otrām pusēm vai bērniem, cenšas 

nomainīt apkārtējo vidi, viņi mazāk kā X paaudze vēlas atpūsties, tieši pretēji vēlas piedzīvot 

 
19 http://www.ey.com/us/en/about-us/our-people-and-culture/ey-work-life-challenges-across-generations-global-study  
20 http://www.thinkdigital.travel/opinion/gen-z-the-new-destination-disruptors/ 
21 https://www.travelagentcentral.com/running-your-business/how-to-sell-to-generation-x-travelers  

http://www.ey.com/us/en/about-us/our-people-and-culture/ey-work-life-challenges-across-generations-global-study
http://www.thinkdigital.travel/opinion/gen-z-the-new-destination-disruptors/
https://www.travelagentcentral.com/running-your-business/how-to-sell-to-generation-x-travelers
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vairāk aktivitātes un piedzīvojumus.22 Vietējo ceļotāju motivāciju un tā izmaiņas līdz ar 

paaudžu un vērtību maiņu palīdz izprast GFK23 izmantotā psihogrāfiskā segmentēšanas 

pieeja. 

 
22 https://www.trekksoft.com/en/blog/4-ways-to-adapt-your-tours-for-baby-boomers 
23 https://www.scribd.com/document/149339174/Presentation-Roper-Consumer-Styles 

https://www.trekksoft.com/en/blog/4-ways-to-adapt-your-tours-for-baby-boomers
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2. Vidzemes tūrisma galamērķa attīstība 

Latvijas tūrisma mārketinga stratēģijā 2018.–2023.gadam uzsvērts, ka “visiem Latvijas 

tūrisma jomā iesaistītajiem jāstrādā ar vienu centrālu ideju, lai aktivitātes spēcinātu cita citu, 

nevis izšķīstu troksnī”.24 Apzinoties nacionālā un reģionālā mēroga tūrisma attīstības 

aktivitāšu sinerģijas nozīmi, Vidzemes tūrisma attīstības stratēģija 2018.–2025.gadam veidota 

ciešā sasaistē ar Latvijas tūrisma mārketinga stratēģiju 2018.–2023.gadam un Latvijas 

tūrisma attīstības pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam, saskaņoti nosakot gan Vidzemes 

prioritāros mērķa tirgus, gan stratēģiskos tūrisma veidus, gan tūrisma attīstības mērķus.  

 

2.1. Prioritārie mērķa tirgi Vidzemē 

Vidzemes prioritārie mērķa tirgi noteikti, vadoties gan pēc reģiona tūristu mītnēs apkalpoto 

ārvalstu viesu statistikas rādītājiem, gan nacionālā mēroga plānošanas dokumentiem. 

 

27. attēls. Vidzemes prioritārie tūrisma mērķa tirgi. 

 

Latvija. Divas trešdaļas Vidzemes tūristu mītnēs apkalpoto viesu ir vietējie – 

Latvijas tūristi. Kā minēts Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnēs: “attīstīts 

vietējais tūrisms sniedz ievērojamu pozitīvu ietekmi uz nozares attīstību 

kopumā, „sildot” tirgu, pozitīvi ietekmējot kvalitātes līmeņa uzturēšanu, turklāt 

 
24 LIAA (2018). Latvijas tūrisma mārketinga stratēģija 2018.–2023.gadam 
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vietējais tūrisms spēj konkurēt ar izejošo tūrismu, tādējādi samazinot naudas līdzekļu 

aizplūšanu no valsts”.25 Pēdējo trīs gadu laikā novērojama pozitīva vietējo viesu skaita 

tendence Vidzemes tūristu mītnēs: 2015.gadā tie bija nepilni 95 tūkstoši vietējo viesu, 

2016.gadā – ap 120 tūkstošiem, bet 2017.gadā ap 130,5 tūkstošiem. Uzņemto vietējo tūristu 

skaita ziņā pēdējo piecu gadu laikā Vidzeme ieņēmusi līderpozīciju Latvijas tūrisma reģionu 

vidū, izņemot 2016.gadu, kad Kurzeme pārspēja Vidzemi vien par 2 tūkstošiem.26 Saglabāt 

pozitīvu vietējo tūristu skaita tendenci un līderpozīciju Latvijas tūrisma reģionu starpā 

ir viens no stratēģiskajiem tūrisma attīstības uzdevumiem Vidzemē.  

Vietējā tūrisma veicināšanai visa gada 

garumā un mazpazīstamu Latvijas vietu, 

objektu un pakalpojumu popularizēšanai 

izveidots zīmols “Atklāj Latviju no jauna!”, ko 

Latvijas tūrisma uzņēmumi un institūcijas var 

izmantot, saskaņojot ar LIAA. 

Latvija - tik tuva un pazīstama, bet vai līdz galam 

iepazīta? Pat tad, ja kājām izstaigātas nomaļāko 

purvu takas, samīļoti brangākie dižkoki un 

uzklausīta jūra tās dažādajos noskaņojumos, šeit 

vēl ir tik daudz neatklātā. Jo Latvija mainās ik 

dienu. (..) Tāpēc dodies ceļā un – atklāj Latviju no 

jauna! 27 

 
 
28.attēls. “Atklāj Latviju no jauna!” zīmola 
vizualizācija.  

Vācija ir nozīmīgākais Vidzemes ienākošā tūrisma tirgus, ieņemot līderpozīciju 

gan tūristu mītnēs apkalpoto viesu, gan nakšņojumu skaita ziņā.24 Nacionālajā 

mērogā Vācija ieņem otro vietu aiz Krievijas prioritāro ienākošā tūrisma tirgu 

topā. 2020.gadā iecerēta Latvijas tūrisma mārketinga pamatkampaņa Vācijas 

tirgū, savukārt 2019. un 2023.gadā plānota atbalstošā kampaņa.25 

Igaunija, tūristu mītnēs apkalpoto personu skaita ziņā cieši sekojot Vidzemes 

ienākošā tūrisma lielvalstij Vācijai un apsteidzot Krieviju, ir otrais nozīmīgākais 

ienākošā tūrisma tirgus reģionā. Pēc nakšņojumu skaita Igaunijas tūristi ir 

trešajā vietā Vidzemē.28 Kamēr Latvijas mērogā prioritāro ienākošā tūrisma 

 
25 LR Ekonomikas ministrija (2014). Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam, 25.lpp. 
26 Centrālā statistikas pārvalde (2018). http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/turisms-datubaze-30094.html 
27 LIAA (2018). Latvijas tūrisma mārketinga stratēģija 2018.–2023.gadam 
28 Centrālā statistikas pārvalde (2018). http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/turisms-datubaze-30094.html 

http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/turisms-datubaze-30094.html
http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/turisms-datubaze-30094.html
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tirgu topā Igauniju apsteidz Lietuva, Vidzemē tūristu īpatsvars no ziemeļu kaimiņvalsts ir 

nozīmīgāks. Latvijas tūrisma mārketinga stratēģijas ietvaros Igaunijas tirgū iecerētas 

regulāras atbalstošās kampaņas – 2019., 2021., 2023.gadā.29  

Lietuva Vidzemei ir ceturtais nozīmīgākais ienākošā tūrisma tirgus, ko 

apliecina gan ikgadējais tūristu mītnēs apkalpoto viesu skaits, gan nakšņojumu 

skaits.26 Latvijas mērogā Lietuvai ir augstāka prioritāte – trešā vieta uzreiz aiz 

Krievijas un Vācijas. Latvijas tūrisma mārketinga atbalstošās kampaņas 

Lietuvā paredzēts īstenot 2020. un 2022.gadā.27 

Somija ieņem piekto vietu Vidzemes prioritāro ienākošā tūrisma tirgu topā pēc 

tūristu mītnēs apkalpoto viesu un nakšņojumu skaita, un tāda pati vieta tai ir 

arī starp Latvijas prioritārajām ienākošā tūrisma valstīm.26 Somijā 2021.gadā 

plānota Latvijas tūrisma mārketinga pamatkampaņa, bet 2022.gadā – atbalstošā 

kampaņa.27 Lai gan Zviedrijas un Norvēģijas tūristu īpatsvars Vidzemē ir salīdzinoši neliels, 

tomēr tūristu mītnēs apkalpoto ārvalstu viesu un nakšņojumu skaita ziņā šīs valstis ir starp 

desmit nozīmīgākajām Vidzemē tāpat kā Latvijā kopumā.26 2022.gadā Zviedrijā un 2023.gadā 

Norvēģijā plānota Latvijas tūrisma mārketinga pamatkampaņa, tāpēc arī šiem tirgiem 

jāpievērš uzmanība.27  

Lai gan Nīderlande un Beļģija nav pirmajā desmitniekā tūristu mītnēs apkalpoto 

viesu un nakšņojumu skaita ziņā, vairākos Vidzemes tūrisma un viesmīlības 

uzņēmumos šo valstu tūristi ir nozīmīga mērķauditorija, jo īpaši kemperu un 

velo tūrisma nišā. Latvijas prioritāro ienākošā tūrisma tirgu sarakstā Beļģija ir 12., bet 

Nīderlande 14.vietā un ir atzītas par sekundārajiem tirgiem, kuros 2018. – 2023.gadā 

plānotas komunikācijas aktivitātes, mārketinga pasākumi, ienākošās žurnālistu un  

tūroperatoru vizītes.27 

Vidzemes tūrisma mārketingā jāizmanto reģiona priekšrocības Vācijas un Igaunijas 

tirgos, kā arī iespējas pārējos reģiona un valsts mērogā prioritārajos tirgos – Krievijā, 

Lietuvā un Ziemeļvalstīs, it īpaši Somijā. Par Vidzemes tūrismam nozīmīgiem 

sekundārajiem tirgiem uzskatāma Nīderlande un Beļģija.  

Ārpus ģeogrāfiskajiem tirgiem sadarbībā ar vietējā līmeņa galamērķiem un aktīvākajiem 

uzņēmēju tīklojumiem jānosaka precīzāki dzīvesstila segmenti, kas ir nozīmīgākā 

segmentēšanas pazīme līdzās ģeogrāfiskajiem mērķtirgiem un tiešā veidā saistās ar 

ceļošanas motivāciju. Kā trešā pakāpe jāņem vērā segmentu raksturojošās pazīmes: 

demogrāfiskās, ekonomiskās, ceļošanas kompānija un transporta veids nokļūšanai līdz 

galamērķiem un ceļošanai galamērķa ietvaros.

 
29 LIAA (2018). Latvijas tūrisma mārketinga stratēģija 2018.–2023.gadam 
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2.2. Stratēģiskie tūrisma veidi Vidzemē 

Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam kā konkurētspējīgākie tūrisma 

veidi noteikti: dabas tūrisms; kultūras tūrisms un radošās industrijas; darījumu un pasākumu 

tūrisms; veselības tūrisms.30 Vidzemē ir konkurētspējīgi piedāvājumi gan dabas, gan kultūras 

tūrismā, bet svarīgi attīstīt un izmantot arī ar darījumu un veselības tūrismu saistītās iespējas.  

 

 
 

 

  

29. attēls. Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnēs noteiktie konkurētspējīgākie tūrisma 

veidi Vidzemes kontekstā.  

 

Dabas tūrisms Vidzemē balstīts reljefa, upju un piekrastes resursos. Spēcīgākais Vidzemes 

dabas tūrisma zīmols ir Gaujas nacionālais parks, Latvijā vecākais nacionālais parks 

(dibināts 1973.gadā), kura popularitāti nosaka ne vien ainavas kvalitātes ziņā izcilā Gaujas 

senieleja ar Latvijā liekākajiem devona iežu atsegumiem un vairāk nekā 500 kultūras un 

vēstures pieminekļiem, bet arī ērtā sasniedzamība no Rīgas gan pa autoceļiem, gan 

dzelzceļu. 2023.gadā tiks sagaidīta Gaujas nacionālā parka 50.gadadiena.31  

Salacas ielejas dabas parks dibināts 1977.gadā (45.gadadiena 2022.gadā), un tas ietilpst 

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā (dibināts 1997.gadā), kas ir Latvijā vienīgais 

 
30 LR Ekonomikas ministrija (2014). Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam 
31 Dabas aizsardzības pārvalde (2010). Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/  

https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/
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biosfēras rezervāts un lielākā īpaši aizsargājamā dabas teritorija, ietverot Salacas upes 

baseina un Rīgas jūras līča Ziemeļvidzemes piekrastes teritoriju, tai skaitā Vidzemes 

akmeņainās jūrmalas un Randu pļavu dabas liegumus.32  

Vidzemes augstienes ainavu un kultūras vērtību aizsargāšanai izveidoti Vestienas (1977.g.) 

un Vecpiebalgas (1987.g.) aizsargājamo ainavu apvidi. Vestienas aizsargājamo ainavu 

apvidus ietver Gaiziņkalna dabas parku (dibināts 1957.gadā).30 UNESCO Pasaules 

mantojuma sarakstā iekļauts Strūves ģeodēziskā loka punkts Ērgļu novada Sestukalnā jeb 

Ziestu kalnā.33 

Vidzemes dabas tūrisma resursi piemēroti gan mierīgai, gan aktīvai atpūtai, gan dabas 

izziņai: dabas takas īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, ūdenstūrisms Gaujā, Salacā un 

citās Vidzemes upēs, velo un pārgājienu maršruti Vidzemes piekrastē, Vidzemes augstienē 

un Gaujas nacionālajā parkā. Gada aukstajos mēnešos Vidzemē vērojamas sniega segas 

noturīguma priekšrocības, salīdzinot ar citiem Latvijas reģioniem, kas dod iespēju veidot 

piedāvājumus aktīvai atpūtai ziemā. Aktualizējams “ezeru pieredzējums” – kā atsevišķs 

koncepts ar daudzām saistītajām aktivitātēm un izcilu ūdensmalu ainavismu. Tas ir aktuāli 

Vidzemes lielajiem ezeriem – Burtniekam, Lubānam, Alauksatm un Alūksnes ezeram. 

Kultūras tūrisma raksturīgākie piedāvājumi reģionā saistīti ar Livonijas laiku un Hanzas 

savienības mantojumu, ko līdz ar Rīgu Vidzemē pārstāv Valmiera, Cēsis, Straupe, Limbaži 

un Koknese, kamēr citur Latvijas teritorijā tās ir tikai divas pilsētas – Ventspils un Kuldīga. 

Viduslaiku piļu (galvenokārt drupu stāvoklī) un mūra baznīcu skaits Vidzemē ir lielāks nekā 

citos Latvijas reģionos.34  

Ievērojams ir arī 19.gs. muižu mantojums Vidzemē, turklāt tas sekmīgi tiek iesaistīts tūrismā. 

Būtiska Vidzemes kultūrvēstures iezīme ir nacionālas identitātes lološana, sākot ar 

hernhūtiešu jeb brāļu draudžu kustības popularitāti Vidzemes zemnieku vidū 18.-20.gs. un 

turpinoties ar brāļu Kaudzīšu romānu “Mērnieku laiki” (Vecpiebalga un Jaunpiebalga) un 

A.Pumpura eposu “Lāčplēsis” (Lielvārde), kā arī Lielvārdes jostām un tajās, iespējams, 

iekļauto vēstījumu.32 Savukārt nesenākā pagātnē 1989.gada 23.augustā caur Vidzemi veda 

UNESCO starptautiskajā reģistrā “Pasaules atmiņa” ietvertais Baltijas ceļš.31  

Arvien vairāk tiek apzināta nemateriālā mantojuma nozīme. Tiek meklētas iespējas 

tradicionālo nodarbju un amata prasmju izzināšanai. Piemēram, Gaujas plostnieku svētki 

Strenču novadā atsauc atmiņā koku pludināšanas arodu, Nēģu svētki Carnikavas novadā 

 
32 Dabas aizsardzības pārvalde (2010). Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/ 
33 UNESCO Latvijas dārgumi (2018). Strūves ģeodēziskais loks. http://unesco.lv/latvijasdargumi/informacija-par-
objektu/starptautiski-atziti-objekti/struves-geodeziskais-loks/  
34 Vidzemes Tūrisma asociācija (2014). Vidzemes kultūras tūrisma politikas ieviešanas plāns 

https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/
http://unesco.lv/latvijasdargumi/informacija-par-objektu/starptautiski-atziti-objekti/struves-geodeziskais-loks/
http://unesco.lv/latvijasdargumi/informacija-par-objektu/starptautiski-atziti-objekti/struves-geodeziskais-loks/
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godina nēģu zvejas un gatavošanas tradīcijas, un 2015.gadā “Carnikavas nēģi” ieguvuši 

Eiropas Savienības Aizsargātās ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (AĢIN).  

Tāpat vairāk uzmanības pēdējo gadu laikā tiek pievērsts industriālā mantojuma 

apzināšanai, saglabāšanai un iesaistīšanai tūrismā. Piemēram, 2017. – 2019. gadā īstenots 

Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts “Industriālais 

mantojums”, kurā līdz ar Vidzemes un Rīgas plānošanas reģioniem iesaistījušies vairāki 

partneri Vidzemē – Bīriņu pils, SIA “Limbažu Tīne”, Kocēnu novads (Zilākalna ūdenstornis), 

Līgatnes novads (papīrfabrikas ciemata dzīvoklis), Ķoņu dzirnavas un Alūksnes – Gulbenes 

bānītis.35 Savukārt 2017. – 2019. gadā īstenotajā Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu 

sadarbības programmas projektā “Zaļie dzelzceļi” (vadošais partneris – Vidzemes Tūrisma 

asociācija) veikta bijušo dzelzceļa līniju pielāgošana videi draudzīgā maršrutā, kas piemērots 

velo ekskursijām un pārgājieniem, nūjošanai, slēpošanai, zirgu izjādēm.36    

Radošās industrijas Vidzemē pārstāv liels skaits kultūras un amatniecības centru, dizaina 

studijas un darbnīcas, piemēram, Piebalgas porcelāna fabrika, Raunas ceplis, Dzīvā sudraba 

muzejs Limbažos. Daudzi Vidzemes radošo industriju pārstāvji ir augstu novērtēti nacionālā 

un pat starptautiskā mērogā, piemēram, Valmieras drāmas teātris, Vidzemes koncertzāle 

Cēsīs, Valmieras teātra festivāls, Cēsu mākslas festivāls, Vidzeme Fashion Show, Positivus 

vasaras mūzikas un kultūras festivāls.   

Darījumu tūrisms uzskatāms par iespēju tūristu piesaistei laika periodā no septembra līdz 

maijam, turklāt Vidzemes tūrisma un viesmīlības resursi ir labi piemēroti nelielu konferenču un 

semināru grupu uzņemšanai, kā arī dažādām motivējošā tūrisma aktivitātēm. Priekšrocību 

rada pretnostatījums Rīgas darījuma tūrisma piedāvājumam: ainava, zaļums, veselīgāka vide, 

mazāk stresa, mierīgāka strādāšana, vienlaikus arī potenciāls piesaistīt mājražotāju lokālos 

produktus, veidot ļoti īpašu autentisku akcentu ar reģionāliem papildinošiem pakalpojumiem. 

Priekšrocības ir motivējošajos piedāvājumos daudz vairāk akcentēt tieši kultūras un dabas 

mantojuma, radošo ideju iesaisti. 

Arī veselības tūrismu mazāk iespaido vasaras sezonalitāte, iespējams, pat tieši pretēji – 

rudenī, ziemā vai pavasarī rodas nepieciešamība uzlabot pašsajūtu un fizisko formu. 

Vidzemes dabas resursi, plašais vietējās saimniecībās audzētu veselīgo produktu 

piedāvājums, SPA un pirts rituāli lauku vidē uzskatāmi par būtisku iespēju veselības tūrisma 

attīstībai Vidzemē. Attīstāmas tieši ziemas aktivitātes – ziemas peldes, ziemas joga, dažādas 

“soft adventure” rakstura fiziskas aktivitātes dabā, izcilā ainavā. 

 
35 Interreg Estonia – Latvia (2018). Industrial Heritage. https://estlat.eu/en/estlat-results/industrial-heritage.html  
36 Vidzemes Tūrisma asociācija (2018). Green Railway. http://www.vidzeme.com/lv/aktualie-projekti/green-
railway/green-railway.html  

https://estlat.eu/en/estlat-results/industrial-heritage.html
http://www.vidzeme.com/lv/aktualie-projekti/green-railway/green-railway.html
http://www.vidzeme.com/lv/aktualie-projekti/green-railway/green-railway.html
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2.3. Vidzemes zīmoltēmas 

Balstoties uz iepriekšējā apakšnodaļā aprakstītajām Vidzemes stiprajām pusēm un iespējām 

Latvijas stratēģisko tūrisma veidu ietvaros, iespējams identificēt vairākas Vidzemei raksturīgu 

tūrisma produktu zīmoltēmas. 

Pirmkārt, tās ir Vidzemes upes, it īpaši Gauja, kuras krastos dibināts Latvijā pirmais 

nacionālais parks, un Salaca, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta centrālā ass, kā arī 

Vidzemei piederīgā Daugavas lejtece – Pļaviņu, Kokneses, Aizkraukles, Skrīveru, 

Lielvārdes, Ķeguma, Ogres, Ikšķiles un Salaspils novadā. Gauja, Salaca, Daugava – katra ir 

atsevišķs un spēcīgs zīmols Vidzemes paletē. Ērti sasniedzamas, visos gadalaikos 

baudāmas, dažāda līmeņa laivotājiem, krastotājiem u.c. aktīvajiem un dabas tūristiem 

piemērotas. Turklāt upju krastos koncentrējies bagātīgs kultūrvēsturiskais mantojums, kas 

savukārt pārliecinoši piesaista kultūras tūristus. Vidzemes upju zīmoltēmu stiprinājuši tādi 

projekti kā “Riverways” un SWARE.  

 

Otrkārt, tā ir Vidzemes augstiene, ne tikai kartēs lasāmais ģeogrāfisks nosaukums un īpaši 

aizsargājama dabas teritorija Vecpiebalgas un Vestienas ainavu apvidos un Gaiziņkalna 

dabas parkā, bet arī kultūras augstiene, kuru apvij Latvijas mantojumam nozīmīgas vietas un 

notikumi – brāļu Kaudzīšu “Kana Kaibēni”, Rūdolfa Blaumaņa “Braki”, Kārļa Skalbes 

“Saulrieti”, brāļu Jurjānu “Menģeļi”, Emīla Dārziņa “Jāņaskola”, kā arī amatnieku darbnīcu un 

saimniecību rosība, piemēram, Piebalgas porcelāna fabrikā, Jāņa Seiksta keramikas 

darbnīcā, saimniecībā „Līvi” ar vienu no Latvijā lielākajiem kazu ganāmpulkiem, un daudzās 

citās saimniecībās un darbnīcās. Turklāt šī ir arī UNESCO Pasaules mantojuma vieta – 

Strūves ģeodēziskā loka punkts Ērgļu novada Sestukalnā.   
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Treškārt – Vidzemes piekraste ar Vidzemes akmeņainās jūrmalas, Randu pļavu un 

piekrastes pilsētu pievilcību. Zīmolu stiprina “Saviļņojošā Vidzeme” tūrisma klastera iniciatīva, 

kurā apvienojušies Alojas, Carnikavas, Limbažu, Salacgrīvas un Saulkrastu novadi. 

Velomaršruts “Euro Velo 13” iezīmējis Vidzemes piekrasti starptautiskā velo maršrutu tīklā37, 

savukārt Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Jūrtaka” 

ietvaros pievērsta uzmanība pārgājienu iespējām Igaunijas un Latvijas piekrastē, tai skaitā 

Vidzemē.38 Attīstot šo zīmoltēmu, jāņem vērā konkurējošie piedāvājumi citviet Latvijas un 

Igaunijas piekrastē.  

 

Livonijas laika un Hanzas savienības mantojumu  līdz ar Rīgu Vidzemē pārstāv Valmiera, 

Cēsis, Straupe, Limbaži un Koknese, kamēr citur Latvijas teritorijā tās ir tikai divas pilsētas – 

Ventspils un Kuldīga. Aktualizējot Livonijas un Hanzas tēmu tūrismā, Vidzemē īstenoti vairāki 

projekti: Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts “Via 

Hanseatica” 2012.-2014. gadā, Centrālbaltijas pārrobežu sadarbības programmas projekts 

 
37 European Cyclists’ Federation (2018). EuroVelo routes. http://www.eurovelo.com/en/eurovelos 
38 Jūrtaka (2018). http://coastalhiking.eu/lv  

http://www.eurovelo.com/en/eurovelos
http://coastalhiking.eu/lv
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“HANSA” 2015.-2018. gadā, Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts 

“Livonijas kulinārais ceļš” 2017.-2020. gadā.  

 

Piļu un muižu iepazīšana ir viena no iecienītākajām kultūras tūrisma aktivitātēm Eiropā. Pils, 

muiža – šie atslēgvārdi ir labi atpazīstami jebkurā mērķa tirgū, turklāt bieži asociējas ar 

izsmalcinātu piedāvājumu, kvalitātes garantiju, augstu pievienoto vērtību. Lai gan piļu un 

muižu apceļošana nav unikāls piedāvājums ne Latvijas, ne Eiropas mērogā, tomēr tā ir 

populāra tūrisma aktivitāte gan vietējo, gan ārvalstu tūristu vidū, tādēļ uzskatāma par svarīgu 

zīmoltēmu arī Vidzemē, kur interesantos tūrisma piedāvājumos iespējams iepazīt piļu un 

muižu dažādību.  

 

Vidzemē norisinājušies vairāki Latvijas nacionālās identitātes veidošanā nozīmīgi notikumi: 

Latvijas karoga vēsture, latviešu izglītības pirmsākumi brāļu draudzēs, pirmie Dziesmu svētki 

un pirmā teātra izrāde latviešu valodā Dikļos, pirmais latviešu romāns – brāļu Kaudzīšu 

“Mērnieku laiki”, A. Pumpura eposs “Lāčplēsis”, Lielvārdes josta, UNESCO starptautiskajā 

reģistrā “Pasaules atmiņa” ietvertais Baltijas ceļš. Gan saistībā ar Latvijas simtgadi, gan 
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neatkarīgi no šīs nozīmīgās gadadienas, Vidzemē ir pamats ar latvietības izzināšanu un 

uzturēšanu saistītām tūrisma aktivitātēm. 

 

Papildus jau aprakstītajām zīmoltēmām, Vidzemē ir labas iespējas attīstīt specifiskus kultūras 

tūrisma piedāvājumus saistībā ar industriālo mantojumu, nemateriālo mantojumu un 

radošajām industrijām. Šīs tēmas pēdējo gadu laikā  tiek aktualizētas gan Eiropas, gan 

Latvijas mēroga tūrisma projektos, un katrā no tām Vidzemē ir labas iespējas veidot 

konkurētspējīgus tūrisma piedāvājumus.    
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2.4. Tūrisma attīstības mērķi un virzieni  

Šīs stratēģijas ietvaros tūrisma attīstības mērķi Vidzemei noteikti ciešā sasaistē ar Latvijas 

tūrisma attīstības mērķiem (sk. 2.tabulu). Savukārt Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādņu 

galvenie rīcības virzieni ir saskaņoti ar Nacionālo attīstības plānu39.  

2.tabula. Tūrisma attīstības mērķi Latvijā un Vidzemē. 

Latvijas tūrisma attīstības 
pamatnostādnes 2014.–2020.gadam40  

Vidzemes tūrisma attīstības stratēģija 
2018.–2025.gadam  

Virsmērķis 

Veicināt ilgtspējīgu Latvijas tūrisma attīstību, palielinot 
Latvijas tūrisma produktu konkurētspēju ārvalstu tirgos. 

Veicināt konkurētspējīga un ilgtspējīga tūrisma attīstību 
Vidzemē. 

Apakšmērķi 

1. Veicināt vairākdienu ceļotāju skaita 
palielināšanos. 

2. Mazināt sezonalitātes efektu, palielinot tūristu 
mītņu noslodzi ārpus noslogotākās vasaras 
sezonas. 

3. Nodrošināt tūrisma produktu ienesīguma 
pieaugumu. 

4. Nodrošināt ikgadēju tūrisma produktu 
eksporta pieaugumu. 

1. Veicināt tūristu skaita palielināšanos. 

2. Palielināt tūristu skaitu periodā no septembra 
līdz maijam. 

3. Veicināt tūristu produktu ienesīgumu.  

4. Veicināt tūristu apmierinātību. 

5. Sekmēt pozitīvu tūrisma ietekmi uz vidi un 
kultūru. 

6. Sekmēt pozitīvu attieksmi pret tūrismu vietējā 
sabiedrībā. 

Galvenie rīcības virzieni 

1. Veicināt konkurētspējīgu tūrisma produktu 
attīstību, atbalstot jaunu, inovatīvu, ar 
augstāku pievienoto vērtību tūrisma produktu 
izstrādi, t.sk. attīstot infrastruktūru tūrisma 
izaugsmei, veicinot reģionālo tūrisma 
puduru veidošanos un Latvijas tūrisma 
produkta iekļaušanu kopējā Baltijas jūras 
reģiona valstu tūrisma piedāvājumā. 

2. Veicināt tūrisma produktu kvalitātes 
uzlabošanos, t.sk. nodrošinot labāku nozares 
tiesisko regulējumu un atbalstu gan tūrisma 
komersantiem, gan produktu patērētājiem. 

3. Nodrošināt Latvijas tūrisma piedāvājuma 
atpazīstamību mērķa tirgos, īpaši izmantojot 
mūsdienīgus saziņas līdzekļus. 

1. Pieprasījums 

2. Piedāvājums 

3. Infrastruktūra 

4. Cilvēkresursi 

5. Kvalitāte 

6. Tirgvedība 

7. Pārvaldība 

8. Sociālekonomiskais ietvars  

Latvijas un arī Vidzemes tūrisma attīstībā divi svarīgākie un visaptverošākie atslēgvārdi ir – 

konkurētspēja un ilgtspēja. Šie vienkāršie, bet sekmīgai tūrisma attīstībai būtiskie vārdi 

 
39 LR Ekonomikas ministrija (2014). Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam, 1.pielikums 
40 LR Ekonomikas ministrija (2014). Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam 
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ietverti gan Latvijas, gan Vidzemes tūrisma attīstības virsmērķī (sk. 2.tabulu, 30.attēlu). 

Saturiski to izpildē jātiecas uz augstāku pievienoto vērtību un produktivitāti. Ilgtspējīgai 

tūrisma attīstībai būtisks akcents ietverts Latvijas tūrisma mārketinga stratēģijā 2018.–

2023.gadam, proti – vērtīgu tūristu pieaugums, koncentrējoties uz vairākdienu ceļotāju 

piesaisti un viņu tēriņu palielinājumu,41 kas ņemts vērā, nosakot Vidzemes tūrisma attīstības 

apakšmērķus 2018.–2025.gadam.   

 

30. attēls. Virsmērķis un apakšmērķi tūrisma attīstībai Vidzemē 2018.-2025.gadā.  

 

Veicināt konkurētspējīga un ilgtspējīga tūrisma attīstību Vidzemē uzskatāms par 

vienojošu virsmērķi visām reģiona tūrisma nozarē iesaistītajām pusēm, kā sasniegšana 

balstāma uz šādiem apakšmērķiem: 

1) veicināt tūristu skaita palielināšanos Vidzemē; 

2) palielināt tūristu skaitu periodā no septembra līdz maijam; 

3) veicināt tūrisma produktu ienesīgumu; 

4) veicināt tūristu apmierinātību; 

 
41 LIAA (2018). Latvijas tūrisma mārketinga stratēģija 2018.–2023.gadam 
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5) sekmēt pozitīvu tūrisma ietekmi uz vidi un kultūru; 

6) sekmēt pozitīvu attieksmi pret tūrismu vietējā sabiedrībā. 

Apakšmērķi ir savstarpēji saistīti un katrs no tiem ir nozīmīgs virsmērķa sasniegšanai.   

Tūristu skaita palielināšanās. Viens no apakšmērķiem Latvijas tūrisma attīstības 

pamatnostādnēs ir vairākdienu ceļotāju skaita palielināšanās, kā arī paredzēts nodrošināt 

ikgadēju tūrisma produktu eksporta pieaugumu. Tūristu skaita palielināšanās ir arī viens no 

Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijas apakšmērķiem, tomēr jāņem vērā lielā vietējā tūrisma 

nozīme Vidzemē, kas raksturota šīs stratēģijas analīzes daļā, tāpēc Vidzemē tiek pievērsta 

lielāka uzmanība kopējā tūristu skaita palielināšanai, tai skaitā arī eksportam jeb ārvalstu 

tūristu piesaistei. Īpaša uzmanība pievērsta vairākdienu ceļotāju piesaistei, un arī šajā 

stratēģijā jēdziens “tūrists” lietots klasiskajā izpratnē – kā persona, kura uzturas ārpus savas 

pastāvīgās dzīvesvietas vismaz vienu diennakti. Jāatzīst, ka Vidzemē liela nozīme ir arī 

vienas dienas ceļotājiem, kas pozitīvi ietekmē tūrisma uzņēmumu apgrozījumu un veicina 

jaunu produktu veidošanu, tomēr ir vērts domāt par iespējām vienas dienas ceļotāju 

mudināšanai uz ilgāku viesošanos Vidzemē, izmantojot vairāk pakalpojumu, tai skaitā tūristu 

mītnēs.  

Vairāk tūristu laika periodā no septembra līdz maijam. Sezonālās pieprasījuma svārstības 

ir izaicinājums tūrisma un viesmīlības uzņēmējdarbībai Latvijā un Vidzemē. Lai gan starp 

Rīgu un Latvijas reģioniem pastāv ievērojamas atšķirības darījumu un pasākumu tūristu 

piesaistes priekšnoteikumos, tomēr Vidzemē ir labas iespējas piesaistīt motivējošā tūrisma un 

nelielu semināru grupas. Tāpat pastāv iespējas dažādos veselības tūrisma apakšvirzienos 

(labsajūtas un SPA tūrisms, tautas medicīna – lauku pirtis, zāļu tējas, dabas veltes un 

dzīvesziņa). Par nozīmīgu Vidzemes iespēju var uzskatīt ziemas aktīvo atpūtu, kas gan 

saskaras ar nepastāvīgā klimata izaicinājumiem.  

Tūrisma produktu ienesīgums. Ienesīgi produkti ir peļņu nesoši, līdz ar to tūrisma produktu 

ienesīguma veicināšana nozīmē peļņas palielināšanos no Vidzemē radītajiem tūrisma 

produktiem, kas cieši saistīta ar spēju radīt lielāku pievienoto vērtību. Šis mērķis saistīts ar 

gudru tūrisma uzņēmējdarbību, tūrismā strādājošo kompetences celšanu un uzturēšanu, 

prasmi izmantot sadarbības iespējas. Tāpat tas liek domāt par iespējām piesaistīt tādus 

tūristus, kuri novērtē kvalitāti un ir gatavi par to maksāt.  

Tūristu apmierinātība. Mūsdienās tūristu apmierinātība un konkurētspēja ir praktiski 

neatdalāmas, jo tieši apmierinātība ir vitālu tirgvedības procesu pamatā – viesi, kuru cerības ir 

attaisnojušās vai pat pārspētas, apsvērs atkārtotu pakalpojuma izmantošanu, kā arī dalīsies 

savos pozitīvajos iespaidos gan tiešās sarunās ģimenes, draugu un kolēģu lokā, gan 

virtuālajā telpā – sociālajos tīklos un tūrisma vietnēs. Tāpat apmierinātība cieši saistīta ar 
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prasmi nodrošināt optimālu kvalitātes un cenas attiecību. Lai gan nacionālajās tūrisma 

attīstības pamatnostādnēs tūristu apmierinātība netiek pozicionēta starp galvenajiem 

apakšmērķiem, tai pievērsta uzmanība rīcības virzienu ietvaros.   

Pozitīva tūrisma ietekme uz vidi un kultūru. Vidzemes pievilcība lielā mērā balstīta uz 

dabas un kultūras resursiem, tāpēc obligāts priekšnoteikums ilgtspējīgai tūrisma attīstībai ir 

šo resursu optimāla iesaiste tūrismā, nemazinot, bet, tieši pretēji, uzturot šīs vērtības. Latvijas 

tūrisma attīstības pamatnostādnēs ietekme uz vidi skatīta infrastruktūras attīstības kontekstā. 

Pozitīva attieksme pret tūrismu vietējā sabiedrībā. Ņemot vērā, ka tūrisms lielā mērā 

balstās cilvēkresursos, ir svarīgi celt nozares prestižu, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par 

tūrisma lomu tautsaimniecībā un ilgtspējīgā dabas un kultūras mantojuma resursu 

apsaimniekošanā. Svarīgi veicināt un atbalstīt tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu 

centienus radīt pievilcīgas darba vietas. Tāpat svarīgi attīstīt izpratni par tūrisma pieprasījuma 

specifiku – saskarsmi ar ārvalstu tūristiem, jo īpaši prioritāro mērķa tirgu raksturiezīmēm, kā 

arī tipiskajām tūristu vajadzībām, piemēram, pakalpojumu pieejamību brīvdienās un svētku 

dienās.  

Apakšmērķu sasniegšanai noteikti astoņi rīcības virzieni:  

1) pieprasījums; 

2) piedāvājums;  

3) infrastruktūra; 

4) cilvēkresursi; 

5) kvalitāte;  

6) tirgvedība; 

7) pārvaldība; 

8) sociālekonomiskais ietvars.  

Katram rīcības virzienam ir tieša vai netieša ietekme uz  katra apakšmērķa sasniegšanu. 

3.tabulā uzskaitīti prioritārie uzdevumi katram rīcības virzienam.  
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3. tabula. Tūrisma attīstības virzieni un uzdevumi Vidzemē 2018. - 2025. gadā 

1. Pieprasījums 2. Piedāvājums 3. Infrastruktūra 4. Cilvēkresursi 

1.1. Piesaistīt vairāk 
vietējo un ārvalstu 
tūristu 

1.2. Piesaistīt vairāk 
tūristu laika periodā 
no septembra līdz 
maijam  

1.3. Palielināt tūristu 
uzturēšanās ilgumu 

1.4. Palielināt tūristu 
tēriņus 

1.5. Piesaistīt tūristus, kuri 
novērtē augstu 
pievienoto vērtību, 
respektē dabas un 
kultūras mantojumu 
un vietējo sabiedrību 

2.1. Sekmēt augstas 
pievienotās vērtības 
produktu veidošanu 
2.2. Sekmēt uz tūristu 
uzturēšanās ilguma 
palielināšanu vērstu 
piedāvājumu veidošanu 
2.3. Sekmēt 
konkurētspējīgu tūrisma 
piedāvājumu veidošanu 
laika periodam no 
septembra līdz maijam   
2.4. Nodrošināt ilgtspējīgu 
dabas un kultūras 
mantojuma izmantošanu 
tūrismā 
 

3.1. Rosināt un atbalstīt 
galamērķim stratēģiski 
nozīmīgu tūrisma projektu 
īstenošanu (liela ietekme 
uz tūrisma pieprasījumu un 
liela nozīme nozares 
attīstībai)  
3.2. Rosināt un atbalstīt 
ilgtspējīgu tūrisma 
infrastruktūras risinājumu 
ieviešanu  
3.3. Rosināt un atbalstīt 
transporta tīkla attīstību  
 

4.1. Nodrošināt un 
atbalstīt darba spēka 
izglītošanos un 
profesionālās kapacitātes 
celšanu, saistīt izglītību ar 
nozari 
4.2. Veicināt godīgu 
konkurenci starp tūrisma 
pakalpojumu sniedzējiem 
4.3. Celt nozares prestižu 
un veicināt augstāku 
kvalificēta darbaspēka 
novērtējumu nozarē 

5. Kvalitāte 6. Tirgvedība 7. Pārvaldība 8. Sociālekonomiskais 
ietvars 

5.1. Palielināt viesu 
apmierinātību ar 
saņemtajiem 
pakalpojumiem 
5.2. Veicināt atkārtotus 
ceļojumus (Latvijas un 
tuvāko ārvalstu mērķa 
tirgos) 
 

6.1. Veicināt Vidzemes kā 
tūrisma galamērķa 
atpazīstamību 
6.2. Pozicionēt Vidzemi kā 
tūrisma galamērķi, 
izmantojot zīmoltēmu 
pieeju 
6.3. Plānot un koordinēt 
efektīvas tūrisma 
tirgvedības aktivitātes 
6.4. Identificēt un reģiona 
līmenī akcentēt produktus, 
kas visprecīzāk atbilst 
prioritārajiem klientu 
segmentiem 
 
 

7.1. Uzlabot iesaistīto pušu 
sadarbības kultūru 
7.2. Atbalstīt tīklošanos un 
pudurošanos starp 
Vidzemes lokālajiem 
tūrisma galamērķiem 
7.3. Nodrošināt iespējami 
efektīvu un līdzsvarotu 
tūrisma galamērķu 
pārvaldību starp nacionālo, 
reģionālo un lokālo līmeni 
7.4. Stiprināt stratēģisko 
sadarbību ar pārrobežu 
reģioniem 
7.5. Lobēt Vidzemes 
tūrisma attīstībai nozīmīgu 
jautājumu risināšanu 
7.6. Palielināt privātās-
publiskās partnerības 
sadarbību un lielāku 
uzņēmēju līdzdalību 
galamērķa pārvaldības 
lēmumu pieņemšanā 
7.7. Veicināt reģiona 
tūrisma attīstībai  nozīmīgu 
datu ievākšanu un lietišķos 
pētījumus 

8.1. Attīstīt sabiedrības 
izpratni par tūrismu un tā 
devumu ekonomikai, 
kultūrai, videi 
8.2. Iesaistīt tūrisma 
pakalpojumu sniegšanā 
un produktu izveidē 
vietējo kopienu iniciatīvas 
8.3. Palielināt 
nodarbinātību tūrisma 
jomā, iesaistot vietējos 
8.4. Izmantot vietējo 
tūrismu un otro / vasaras 
māju tendenci kā daļu no 
lauku attīstības problēmas 
risinājuma 
8.5. Veicināt sadarbību ar 
citām nozarēm un attīstīt 
viedo specializāciju 
tūrismā 
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2.5. Stratēģijas īstenošanas principi  

Šajā apakšnodaļā raksturoti galvenie principi, kas jāievēro, īstenojot katru no stratēģijas 

apakšmērķiem un tiecoties sasniegt virsmērķi – konkurētspējīgu un ilgtspējīgu tūrisma 

attīstību Vidzemē.  

Tūristu skaita palielināšanās Vidzemē  

- Vienotas un labi koordinētas tirgvedības aktivitātes reģionā, iesaistoties Vidzemes 

Tūrisma asociācijai, reģiona pašvaldībām, tūrisma uzņēmējiem un nevalstiskajām 

organizācijām;  

- Izvairīšanās no tūristu plūsmu koncentrēšanās populārākajās piesaistēs, bet mazāk 

pazīstamu tūrisma objektu un aktivitāšu aktualizēšana; 

- Pārdomāta, tūristu un vietējo iedzīvotāju patēriņa dinamikai atbilstoša infrastruktūras 

attīstība;  

- Cilvēkresursu attīstība atbilstoši pieaugošajam tūristu skaitam un kvalitātes prasībām; 

- Tūristu skaita palielināšanās kā iespēja vietējo iedzīvotāju labklājības vairošanai, kā 

arī dabas un kultūras resursu ilgtspējīgai apsaimniekošanai; 

- Attīstības uzraudzība, izmantojot pieejamos Centrālās statistikas pārvaldes datus par 

vietējo un ārvalstu skaita izmaiņām reģionā. 

Vairāk tūristu periodā no septembra līdz maijam 

- Oriģināli produkti, jo īpaši darījumu un veselības tūrisma specializācijā;  

- Sadarbība kapacitātes un produktivitātes celšanai, lai pārvarētu sezonālo 

pieprasījuma svārstību izaicinājumus; 

- Vidzemes priekšrocību izmantošana ziemā – stabilāks klimats un noturīgāka sniega 

sega, salīdzinot ar citiem Latvijas reģioniem, kā arī piemērota ainava un infrastruktūra 

ziemas aktīvajai atpūtai; 

- Attīstības uzraudzība, izmantojot pieejamos Centrālās statistikas pārvaldes datus par 

vietējo un ārvalstu skaita izmaiņām reģionā 1. un 3. ceturksnī (janvāris – aprīlis; 

septembris – decembris).  

Tūrisma produktu ienesīgums  

- Prasmīga pārvaldība gan publiskajā, gan privātajā sektorā;  

- Oriģināli, sadarbībā balstīti produkti gan tūrisma nozares ietvaros, gan starpnozaru 

līmenī;  

- Spēja nodrošināt kvalitatīvus produktus par atbilstošu cenu; 

- Prasmīgs un motivēts darbaspēks.  
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Tūristu apmierinātība  

- Kvalitatīvs, prasmīgā pārvaldībā balstīts piedāvājums; 

- Pastāvīga infrastruktūras uzturēšana un attīstīšana;  

- Pozitīva vietējas sabiedrības attieksme pret tūrismu un tūristiem;  

- Kvalitātes uzraudzība, regulāri pārraugot tūristu atsauksmes un vērtējumus 

populārākajās rezervēšanas un ceļojumu atsauksmju vietnēs, primāri – Booking.com 

un Tripadvisor.com.  

Pozitīva tūrisma ietekme uz vidi un kultūru 

- Prasmīga tūristu plūsmu pārvaldīšana; 

- Ilgtspējīga resursu iesaiste tūrisma piedāvājumu veidošanā; 

- Infrastruktūras risinājumi vides un kultūrvēstures mantojuma ilgtspējai;  

- Tūrisms kā vietējās kultūras dzīves bagātināšanas iespēja.  

Pozitīva attieksme pret tūrismu vietējā sabiedrībā 

- Izpratne par vietējām dabas un kultūras vērtībām un to nozīmi Eiropas un pasaules 

kontekstā; 

- Izpratne par tūristu vajadzībām – sazināties svešvalodās, saņemt pakalpojumus 

brīvdienās, izzināt un piedzīvot; 

- Izpratne par tūrisma nozares lomu ekonomikā; 

- Izpratne par tūrisma nozares lomu dabas un kultūrvēstures vērtību saglabāšanā un 

uzturēšanā;  

- Tūrisma un viesmīlības nozarē strādājošo novērtēšana. 
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http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/interreg_europe_programma_visai_eiropas_savienibas_teritorijai/
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/interreg_europe_programma_visai_eiropas_savienibas_teritorijai/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti
http://www.vidzeme.com/lv/aktualie-projekti/christa/christa-test.html
http://www.vidzeme.com/lv/aktualie-projekti/christa/christa-test.html
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Pielikums Nr. 1 – Rīcības Plāns kultūras tūrisma 
attīstībai Vidzemē 
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Pielikums Nr. 2 – Eiropas Padomes kultūras maršrutu 
attīstība Vidzemē. Rīcības Plāns
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Pielikums Nr. 3 – Vidzemes un Dienvidigaunijas slēgto 
dzelzceļu izpēte un tūrisma potenciāla novērtējums
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Pielikums Nr. 4 – Zaļo ceļu attīstība Vidzemē 2020.-
2025. gadam. Rīcības Plāns 
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Pielikums Nr. 5 – Radošā tūrisma potenciāls 
Vidzemē. Rīcības Plāns 
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Kopsavilkums 

 

Latvijas kultūrvēsturisko novadu robežas nesakrīt ar Latvijas reģionu attīstības administrēšanai izveidoto 

Kurzemes, Zemgales, Latgales, Vidzemes un Rīgas plānošanas reģionu robežām. Vidzemi kā tūrisma 

galamērķi nosaka gan Vidzemes kultūrvēsturiskā reģiona robežas,  gan funkcionalitāte tūrismā – pieejamība un 

novietojums. Par Vidzemes tūrisma reģionu var uzskatīt Latvijas teritoriju, kas atrodas Daugavas labajā krastā 

uz ziemeļiem no Aiviekstes; rietumos tās robežas iezīmē Rīgas jūras līcis un Rīga. Teritorija pilnībā ietver 

Vidzemes plānošanas reģionu, daļu Rīgas plānošanas reģiona, kā arī Aizkraukles, Kokneses, Pļaviņu un 

Skrīveru novadus Zemgales plānošanas reģionā.  

Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijā ietvertajā tūrisma vīzijā 2030.gadam akcentēti 

daudzveidīgi pakalpojumi ar augstu pievienoto vērtību, līdz ar to šis rīcības plāns vērsts uz jaunu produktu 

attīstīšanu un pievienotās vērtības palielināšanu, izmantojot jaunas pieejas reģiona nemateriālā un industriālā 

mantojuma interpretācijā un popularizēšanā. 

Vidzemē ir bagātīgs nemateriālais kultūras mantojums, tomēr tā potenciāls tūrismā vēl nav pietiekami 

izmantots, turklāt netiek pietiekami novērtēts tas, ka tūrisma pieprasījums sniedz iespēju saglabāt nemateriālo 

mantojumu nākamajām paaudzēm. Grūtības saistībā ar nemateriālā kultūras mantojuma iesaistīšanu tūrismā 

saistītas ar cilvēkresursu trūkumu. Nemateriālā mantojuma interpretācijai nepieciešams specifiskas zināšanas, 

bet šīs jomas speciālistu pieejamība ir ierobežota, turklāt ārvalstu tūristu gadījumā pastāv arī valodas barjera. 

Līdzīgi cilvēkresursu faktors ietekmē arī industriālā mantojuma pieejamību tūristiem.  

Izstrādājot rīcības plānu, izvērtētas vairākas idejas, rezultātā nonākot pie četriem atbilstošākajiem risinājumiem 

pašreizējā situācijā (sk. matricu nākamajā lappusē). Rīcības plāns ietver divus projektus, kuru ietvaros 

paredzēts ieviest jaunus risinājumus un izvērtēt to piemērotību ieviešanai citviet reģionā. Viens no projektiem 

pieteikts kā pilotaktivitāte finansējuma saņemšanai projekta CHRISTA ietvaros. Tāpat rīcības plānā iekļautas 

divas aktivitātes, kas vērstas uz pārvaldības uzlabošanu. Ņemts vērā, ka rīcības plānā ietvertās aktivitātes 

jāīsteno līdz 2019.gada beigām, tāpēc priekšlikumi balstīti finanšu, laika un citu resursu pieejamības reālistiskā 

izvērtējumā.  

Plānojot Vidzemes tūrisma attīstību, svarīgi ņemt vērā, ka šobrīd lielāko daļu Vidzemes tūrisma pieprasījuma 

nodrošina vietējie tūristi – gandrīz 70% viesu Vidzemes tūrisma mītnēs ir no Latvijas. Svarīgākie ienākošā 

tūrisma mērķa tirgi ir kaimiņvalstis (Igaunija, Lietuva, Krievija) un Vācija. Visas rīcības plāna aktivitātes vērstas 

uz kvalitatīva piedāvājuma veidošanu ne tikai vietējam, bet arī ienākošajam tūrismam, apzinoties Vidzemes 

potenciālu gan kopējā tūristu skaita pieaugumam, gan ārvalstu tūristu īpatsvara palielināšanai.  
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Rīcība 

“4I” – intangible 

heritage, industrial 

heritage, interpretation, 

innovation & 

digitization 

Jauns projekts / 

uzlabota pārvaldība / 

strukturālas izmaiņas 

Projekta partneru 

pieredzes pārnese 

NEMATERIĀLĀ 

MANTOJUMA DIGITĀLĀ 

INTERPRETĀCIJA – 

PILOTAKTIVITĀTE 

“CARNIKAVAS NĒĢU 

PLANŠETES”   

Nemateriālais mantojums 

Interpretācija 

Inovācijas/Digitalizācija 

Jauns projekts  Veneto reģions, Itālija 

INDUSTRIĀLĀ 

MANTOJUMA 

INTERPRETĀCIJA –  

PILOTAKTIVITĀTE 

“SEDAS KŪDRA” 

Industriālais mantojums 

Interpretācija 
Jauns projekts  

Vesterjētlandes  

(Västra Götaland) 

reģions, Zviedrija;  

Rijekas universitāte – 

ekspertu vadlīnijas 

NEMATERIĀLĀ UN 

INDUSTRIĀLĀ 

MANTOJUMA 

GRAFISKĀ 

INTERPRETĀCIJA 

Nemateriālais mantojums 

Industriālais mantojums 

Interpretācija 

Uzlabota pārvaldība 
Sibiu Lauku tūrisma 

asociācija, Rumānija 

NEMATERIĀLĀ 

MANTOJUMA 

DIGITALIZĀCIJA 

Nemateriālais mantojums 

Interpretācija 

Inovācijas/Digitalizācija 

Uzlabota pārvaldība 
Burgasas pašvaldība, 

Bulgārija 
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1. Vispārīga informācija 

 

Projekts: CHRISTA Nr.PGI00057 

 

Partnerorganizācija: Vidzemes Tūrisma asociācija 

 

Citas iesaistītās partnerorganizācijas (ja attiecināms): n/a 

 

Valsts: Latvija 

 

NUTS2 reģions: LV00 

 

Kontaktpersona: Raitis Sijāts 

 

e-pasta adrese: raitis.sijats@gmail.com 

tālruņa numurs: +371 29175314 

 

  

2. Politikas konteksts 

 

Rīcības plāna mērķis ir ietekmēt:    Izaugsmes un nodarbinātības programmu 

      Eiropas teritoriālās sadarbības programmu 

  X Citu reģionālas attīstības politikas instrumentu 

 

Politikas instrumenta nosaukums: Vidzemes Tūrisma attīstības stratēģija 2018-2025  
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3. Rīcības plāns 

1. RĪCĪBA. NEMATERIĀLĀ MANTOJUMA DIGITĀLĀ INTERPRETĀCIJA – 

PILOTAKTIVITĀTE “CARNIKAVAS NĒĢU PLANŠETES”   

 

1.1. Projekta pieredzes pārnese  

Ideja balstīta Veneto reģiona lagūnas salu pieredzē, kur vietējo zvejas tradīciju iepazīšanas ekskursija tiek 

papildināta ar digitālo interpretāciju planšetēs. Ekskursijas laikā tūristi tiekas ar vietējiem zvejniekiem, kuri ne 

vienmēr pārvalda angļu valodu, tāpēc izstrādāta lietotne, kas nodrošina papildu informāciju 4 valodās. 

Planšetes tūristiem nodrošina ekskursijas rīkotāji. Lietotne ir pieejama bezsaistē.  

 

1.2. Rīcības apraksts  

Projekts vērsts uz nemateriālā mantojuma digitālo interpretāciju. Tā ietvaros paredzēts izstrādāt 

bezsaistes (nākotnē, iespējams, arī tiešsaistes) lietotni nēģu zvejas un kulinārijas tradīciju interpretācijai 

Carnikavas novadā. 2015.gadā “Carnikavas nēģi” ieguva Eiropas Savienības Aizsargātās ģeogrāfiskās 

izcelsmes norādi (AĢIN), kas apliecina šī mantojuma nozīmīgumu. Carnikavas novada pašvaldība aktīvi 

iesaistās nēģu zvejas un kulinārijas tradīciju popularizēšanā, un šobrīd novadā ir apmēram 9 zvejnieki, kuri 

atraktīvā veidā iepazīstina apmeklētājus ar nēģu zveju un gatavošanu, tomēr tas notiek pārsvarā tikai latviešu 

valodā, līdz ar to šī Eiropas nozīmes mantojuma iepazīšanas iespējas ārvalstu tūristiem ir ierobežotas, tāpēc 

projektā iecerēts, aizgūstot Veneto reģiona pieredzi, nodrošināt nēģu zvejas un kulinārijas mantojuma 

interpretāciju svešvalodās ar mobilajās ierīcēs pieejamas lietotnes palīdzību.  Papildus lietotnes izstrādei, 

projekta ietvaros paredzēta 10 planšešu iegāde, lai nodrošinātu lietotnes pieejamību vietējās zvejnieku sētās. 

Projektu paredzēts īstenot kā pilotaktivitāti projekta CHRISTA ietvaros. Pēc pilotaktivitātes ieviešanas, 

Carnikavas novada pieredze tiks izvērtēta un piedāvāti risinājumi citām Vidzemes novada pašvaldībām. 

Projekta mērķis ir attīstīt inovatīvu un ilgtspējīgu pieeju nemateriālā mantojuma popularitātes un pieejamības 

veicināšanai Vidzemē.  

Projekta rezultāti:  

- izstrādāta lietotne nēģu zvejas un gatavošanas tradīciju interpretācijas papildināšanai un 

nodrošināšanai svešvalodās Carnikavas novada zvejnieku sētās; 

- nodrošināta mobilo ierīču pieejamība lietotnes izmantošanai Carnikavas novada zvejnieku sētās (10 

planšetes;  

- izvērtēta projekta pieredze un piedāvāti risinājumi citām Vidzemes novada pašvaldībām. 

Projekta uzdevumi:  

- Pārņemt Veneto reģiona nemateriālā mantojuma digitālās interpretācijas pieredzi;  
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- Izstrādāt lietotnes saturu un tehnisko risinājumu Carnikavas nēģu zvejas un gatavošanas tradīciju 

interpretācijai;  

- Nodrošināt tehnisko aprīkojumu (planšetes) lietotnes izmantošanai zvejnieku sētās Carnikavā; 

- Apmācīt Carnikavas nēģu zvejas un gatavošanas tradīciju pārstāvjus lietotnes un planšešu 

izmantošanai interpretācijā; 

- Popularizēt projektu un tā ietvaros izstrādāto tūrisma piedāvājumu;  

- Izvērtēt projekta pieredzi un piedāvāt risinājumus citām Vidzemes novada pašvaldībām. 

Projekta aktivitātes:  

- Ekspertu grupas izveide: Vidzemes Tūrisma asociācija, Carnikavas pašvaldība, Veneto reģions;  

- Lietotnes izstrāde: specifikācija, izstrādātāja izvēle, sadarbība ar izstrādātāju, lietošanas apmācība, 

testēšana; 

- Mobilo ierīču (planšešu) iegāde: specifikācija, piegādātāja izvēle, lietošanas apmācība, testēšana; 

- Lietotnes popularizēšana; 

- Lietotnes izvērtēšana un attīstības iespēju noteikšana Carnikavā un citos Vidzemes novados.  

Rezultatīvie rādītāji:  

Izstrādāta 1 lietotne nemateriālā mantojuma interpretācijai 4 svešvalodās 1 Vidzemes pašvaldībā; 

Iegādātas 10 mobilās ierīces (planšetes) nemateriālā mantojuma interpretācijai 1 Vidzemes pašvaldībā; 

Apmācītas 10 ar nēģu zveju un kulināriju saistītas personas lietotnes un mobilo ierīču (planšešu) izmantošanai 

nemateriālā mantojuma interpretācijā; 

Projekta pieredzē balstīti attīstības priekšlikumi nodoti citām pašvaldībām Vidzemē (vismaz 5 pašvaldības ar 

līdzīgu nemateriālā mantojuma situāciju).  

 

1.3. Iesaistītās organizācijas reģionā un to loma rīcības īstenošanā  

Vidzemes Tūrisma asociācija – projekta koordinēšana, Veneto reģiona pieredzes pārneses nodrošināšana. 

Carnikavas novada pašvaldība – sadarbība ar Vidzemes Tūrisma asociāciju projekta aktivitāšu īstenošanā un 

izvērtēšanā; pieredzes nodošana citām Vidzemes pašvaldībām. 

Citas pašvaldības Vidzemē – pieredzes pārņemšana.  
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1.4. Laika plāns 

Aktivitāte Okt-Dec ‘18 Jan-Mar ‘19 Apr-Jun ‘19 Jul-Sep ‘19 Okt-Dec ‘19 

1. Ekspertu grupas darbs: Vidzemes Tūrisma 

asociācija, Carnikavas pašvaldība, Veneto 

reģions;  

     

2. Lietotnes izstrāde: specifikācija, izstrādātāja 

izvēle, sadarbība ar izstrādātāju, lietošanas 

apmācība, testēšana; 

     

3. Mobilo ierīču (planšešu) iegāde: specifikācija, 

piegādātāja izvēle, lietošanas apmācība, 

testēšana; 

     

4. Lietotnes popularizēšana un izmantošana;      

5. Lietotnes izvērtēšana un attīstības iespēju 

noteikšana Carnikavā un citos Vidzemes 

novados.  

     

 

1.5. Izmaksas (ja attiecināms) 

Izmaksu pozīcija Summa EUR 

Ārpakalpojumi (lietotnes izstrāde) 12 500 

Aprīkojums (10 planšetes) 5 500 

Ceļa izdevumi (Veneto reģiona pieredzes pārnese) 1750 

Kopā  19 750 

 

1.6. Finansējuma avoti (ja attiecināms) 

Pilot Actions, Project CHRISTA, PGI00057 
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2. RĪCĪBA. INDUSTRIĀLĀ MANTOJUMA INTERPRETĀCIJA –  

PILOTAKTIVITĀTE “SEDAS KŪDRA” 

 

2.1. Projekta pieredzes pārnese  

Sedas purvs atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. Kūdras ieguve Sedā tiek plānota vēl apmēram 20 

nākamos gadus, līdz ar to tūrisms ir pakārtots ražošanai. Teritorijā ir dzelzceļa tīkls, kas joprojām tiek daļēji 

izmantots, savukārt neizmantotās daļas tiek demontētas.  

Industriālā mantojuma tūrisma politikas vadlīnijās (ed. Golob Mihič, I., Makarun, E. 2018) Latvijas piemēru 

studijās Sedas pilsēta ir norādīta ar augstu kultūras tūrisma potenciālu un pieejamību visiem apmeklētājiem. 

Thessalia Charter for Sustainable Cultural Tourism (ECTN, 2016) vispārīgais mērķis ir nostiprināt ilgtspējīgu un 

atbildīgu tūrisma politiku un rīcības Eiropā, iesaistot kultūru un mantojumu inovatīvi un ņemot vērā kohēziju. 

UNESCO Industriālā mantojuma sarakstā ir iedalījums 10 kategorijās, atbilstoši tam kūdras ieguve iekļautos 

ieguves rūpniecībā (extractive industry). 

Attīstības ieceres Sedā ir atkarīgās gan no dabas procesiem purvā, gan no kūdras ieguves, un jebkurām 

izmaiņām dabā vai ražotnē būtu liela ietekme uz tūrisma produktu veidošanu, tāpēc situācijas izvērtēšanai un 

attīstības plānošanai ir ļoti liela nozīme.  

Pilotaktivitātes izstrādē tika ņemta vērā CHRISTA projekta partneru pieredze Vesterjētlandes reģionā Zviedrijā, 

kur industriālā mantojuma objekti ir savienoti ar gājēju, un velo ceļiem un tiek pievērsta uzmanība informācijas 

pieejamībai tiešsaistē, kā arī gidu apmācībai. Sedas purvā apskates vietas izvietotas plašā teritorijā, tāpēc liela 

loma ir labiem savienojošajiem ceļiem un tūristiem pievilcīgām, videi draudzīgām pārvietošanās iespējām.  

Tāpat būtu svarīgi uzlabot tūrisma informācijas un gidu pieejamību, kamēr pašreizējā prioritāte Sedas purvā ir 

ražošana.  

 

2.2. Rīcības apraksts  

Rīcība ir plānota kūdras ražošanas pilsētas un Sedas purva iesaistei tūrisma apritē, gan vietējiem, gan ārvalstu 

tūristiem. Ilgstošā kūdras pārstrāde teritorijā atspoguļojas gan Sedas pilsētas arhitektūras kopainā, gan kūdras 

purvā, kā arī ietver ar kūdras ražošanu saistīto infrastruktūru (tai skaitā šauršliežu dzelzceļu) un atspoguļota 

Sedas kultūras namā izvietotajā vēstures ekspozīcijā.  

Projekta mērķis ir īstenot esošās situācijas un resursu izpēti, lai izstrādātu Sedas pilsētas un purva kompleksu 

tūrisma piedāvājumu, sadarbojoties dažādām iesaistītajām pusēm. Galvenie sadarbības partneri ir Strenču 

novada pašvaldība, kūdras izstrādes uzņēmums AS “Seda”, Dabas aizsardzības pārvalde un purva teritorijas 

īpašnieks AS “Latvijas valsts meži”.  

Apsekojumos balstīta izpēte īpaši nepieciešama dabas liegumā Sedas purvs, kur dažādu iesaistīto pušu 
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(zemes īpašnieka AS “Latvijas valsts meži”, AS “Seda”) darbības rezultātā un dabisko procesu rezultātā 

mainījies tūrismā izmantojamās infrastruktūras stāvoklis un pieejamība, kā arī purva ainava plašās teritorijās.  

Projekta rezultātā tiks radīti vairāki jauni tūrisma produkti, kas ļaus paildzināt ceļotāju uzturēšanās laiku Sedas 

purvā un pilsētā, un palielināt ceļotāju izdevumus galamērķī. Elektroniski būs pieejama tematiska ekskursiju 

brošūra, kas izstrādē ievēroti šādi principi: intereses radīšana (atklāšanas azarts, izpratnes veicināšana); viegli 

uztverams saturs (vizualizācijas, maz teksta); piemērotība visām vecuma grupām; iespēja veikt maršrutu 

dažādā laika periodā (2, 4, 6h un ar nakšņošanu); pieejamība neatkarīgi no sezonas un darba laika; brīvi 

pieejams bezmaksas materiāls; pieejamība svešvalodās – angļu, krievu, vācu, igauņu.  

Projekta uzdevumi:  

- Koordinēt  iesaistīto pušu nākotnes plānus attiecībā uz purva teritorijas izmantošanu; 

- Izpētīt purva dabiskos resursus to attīstības procesus, esošo  infrastruktūru un izvērtēt to izmantošanu 

tūrismā ilgtermiņā; 

- Izstrādāt jaunus tūrisma produktus un kopīgu ekskursijas piedāvājumu, sadarbojoties kūdras izstrādes 

uzņēmumam AS “Seda”, zemes īpašniekam AS “Latvijas valsts meži” un Strenču novada pašvaldībai; 

- Izstrādāto Sedas industriālā tūrisma mantojuma maršrutu iekļaut novada, reģiona un Latvijas tūrisma 

piedāvājumā kā unikālu un autentisku pieredzējuma piedāvājumu. 

Projekta aktivitātes: 

- Infrastruktūras izvērtēšana un piemērotākā risinājuma izvēle tūrisma piedāvājuma izveidei; 

- Ekskursijas maršruta izstrāde; 

- Informācijas brošūras sagatavošana; 

- Informācijas brošūras tulkošana; 

- Apmācība ekskursiju vadītājiem (4 cilvēkiem); 

- Materiālu ievietošana interneta vietnēs; 

- Mārketinga aktivitātes; 

- Atgriezeniskās saites par piedāvāto ekskursiju analīze; 

- Priekšlikuma izstrāde un iesniegšana iekļaušanai Industriālā mantojuma nacionālajā sarakstā. 

Rezultatīvie rādītāji: 

Plānotais apmācīto speciālistu skaits: 4  

Plānotais tematisko ekskursiju brošūru skaits: 1 

Izmantoto svešvalodu skaits: 4  

Plānotais mājaslapu skaits, kurās pieejama ekskursiju brošūra: 3 
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2.3. Iesaistītās organizācijas reģionā un to loma rīcības īstenošanā  

Vidzemes Tūrisma asociācija (koordinēšana, konsultēšana) 

Strenču novada pašvaldība (Sedas pilsēta, Sedas kultūras nams – ekspozīcija) 

Dabas aizsardzības pārvalde (dabas lieguma Sedas purvs uzraudzība) 

AS “Latvijas valsts meži” (zemes īpašnieks) 

AS “Seda” (kūdras ieguves uzņēmums) 

 

2.4. Laika plāns 

Aktivitāte Okt-Dec ‘18 Jan-Mar ‘19 Apr-Jun ‘19 Jul-Sep ‘19 Okt-Dec ‘19 

1. Infrastruktūras izvērtēšana un piemērotākā 

risinājuma izvēle tūrisma piedāvājuma izveidei 

     

2. Ekskursijas maršruta izstrāde un informācijas 

brošūras sagatavošana (saturs, tulkošana, 

maketēšana) 

     

3. Apmācība ekskursiju vadītājiem      

4. Materiālu ievietošana interneta vietnēs un 

mārketinga aktivitātes 

     

5. Atgriezeniskās saites par piedāvāto ekskursiju 

analīze 

     

6. Priekšlikuma izstrāde un iesniegšana iekļaušanai 

Industriālā mantojuma nacionālajā sarakstā 

     

 

2.5. Izmaksas (ja attiecināms) 

Apsekojumi ~ EUR 400 

Ekskursijas pavadoņu apmācība (4 cilvēki) ~ EUR 400 

Informatīvā materiāla izstrāde (saturs, tulkošana, dizains) ~ EUR 400 

Koordinēšana, uzraudzīšana un novērtēšana  

  

2.6. Finansējuma avoti (ja attiecināms) 

Iesaistīto pušu budžeti un darba ieguldījums.  
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3. RĪCĪBA. NEMATERIĀLĀ UN INDUSTRIĀLĀ MANTOJUMA GRAFISKĀ 

INTERPRETĀCIJA  

3.1. Projekta pieredzes pārnese  

Ideja balstīta Sibiu ASTRA muzeja pieredzē, kas iepazīta 2017.gada 19.-21.septembrī projekta CHRISTA 

semināra ietvaros Rumānijā. ASTRA ir plašs brīvdabas muzejs 132 ha platībā un ietver vairāk nekā 300 ēkas. 

Muzejs izmanto dažādas interpretācijas metodes, tai skaitā gidu vadītas ekskursijas, darbnīcas un 

priekšnesumus, tomēr liela nozīme ir arī netiešās interpretācijas instrumentiem (angļu val. – unassisted 

interpretation), ko apmeklētāji izmanto patstāvīgi bez muzeja darbinieku palīdzības. Izstrādātas 10 tematisku 

ekskursiju lapas un 1 “dārgumu medību” lapa, kuru sagatavošanā ievēroti šādi kritēriji:  

- viegli uztverams saturs (vizualizācijas, maz teksta); 

- piemērotība visām vecuma grupām; 

- īss vai vidējs apmeklētāju laika patēriņš (līdz 2 stundām); 

- pieejamība neatkarīgi no sezonas un darba laika; 

- bezmaksas materiāls; 

- pieejamība svešvalodās.  

Arī plašajā Vidzemes teritorijā ir daudz kultūrvēstures vērtību, tai skaitā vērtīga nemateriālā un industriālā 

mantojuma, kā pieejamību tūristiem šobrīd ierobežo cilvēkresursu faktors – gidu pieejamība, un ārvalstu tūristu 

gadījumā – valodas barjera.  

Projekta CHRISTA ietvaros partneri tiek aicināti izmantot “Interpret Europe” vadlīnijas (Engaging your visitors. 

Guidelines for achieving excellence in heritage interpretation. Pieejams: http://www.interpret-

europe.net/top/material.html). Šajās vadlīnijās interpretācija definēta šādi: “Interpretācija nav informācija. Tā 

nav apmeklētāju apbēršana ar faktiem, bet  palīdzība apslēptās patiesības izprašanā.” Tātad liela loma ir 

informācijas atlasei un intereses radīšanai. Tā vietā lai sniegtu informāciju un atbildes, apmeklētājs tiek vadīts, 

lai pats izdarītu atklājumus. 

3.2. Rīcības apraksts  

Sibiu ASTRA muzeja pieredze liecina, ka grafiskās interpretācijas materiāli ir vairojuši apmeklētāju interesi par 

muzeju, kā arī uzlabojuši kvalitatīvas un atraktīvas interpretācijas pieejamību (t.sk. svešvalodās) neatkarīgi no 

cilvēkresursu ierobežojumiem. Šādas pieredzes pārņemšana Vidzemē nozīmētu uzlabojumus nemateriālā un 

industriālā mantojuma pārvaldībā.  

ASTRA muzeja pieredzes pārņemšana Vidzemē ietvers vienota stila grafiskās interpretācijas materiālu 

izstrādi industriālā un nemateriālā mantojuma interpretācijai ar mērķi veicināt Vidzemes dabas un 

kultūrvēstures vērtību, tai skaitā industriālā un nemateriālā mantojuma, pieejamību, kā arī sabiedrības 

http://www.interpret-europe.net/top/material.html
http://www.interpret-europe.net/top/material.html
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informētību un ieinteresētību par to.  

Rezultātā Vidzemes Tūrisma asociācijas, kā arī iesaistīto pašvaldību un muzeju mājaslapās būs pieejamas 

tematisku ekskursiju lapas, kuru izstrādē ievērota vienota vizuālā identitāte un šādi principi: intereses 

radīšana (atklāšanas azarts, izpratnes veicināšana); viegli uztverams saturs (vizualizācijas, maz teksta); 

piemērotība visām vecuma grupām; iespēja veikt maršrutu laikā līdz 2 stundām; pieejamība neatkarīgi no 

sezonas un darba laika; brīvi pieejams bezmaksas materiāls; pieejamība svešvalodās – angļu, krievu, vācu, 

igauņu.  

Projekta uzdevumi:  

- Apmācīt Vidzemes pašvaldību tūrisma speciālistus un muzeju speciālistus grafiskās interpretācijas 

materiālu izstrādei; 

- Izstrādāt vienota stila grafiskās interpretācijas materiālus Vidzemē, kas pieejami latviešu valodā un 4 

svešvalodās Vidzemes Tūrisma asociācijas, kā arī iesaistīto pašvaldību un muzeju mājaslapās;  

- Popularizēt grafiskās interpretācijas materiālus iesaistīto pašvaldību un muzeju mārketinga 

komunikācijas kanālos; 

- Izvērtēt grafiskās interpretācijas ietekmi uz nemateriālā un industriālā mantojuma popularitāti un 

pieejamību. 

Projekta aktivitātes: 

- Apmācība grafiskās interpretācijas materiālu (infografiku) satura izstrādei (piedalās pašvaldību tūrisma 

speciālisti un muzeju speciālisti; apmāca interpretācijas un grafiskā dizaina speciālisti; tiek ievēroti 

“Interpret Europe” vadlīnijās ietvertie principi); 

- Grafiskās interpretācijas materiālu satura sagatavošana (pašvaldību tūrisma speciālisti, muzeju 

speciālisti);  

- Satura tulkošana svešvalodās (ārpakalpojums); 

- Grafiskās interpretācijas materiālu dizains un maketēšana (ārpakalpojums);  

- Grafiskās interpretācijas materiālu ievietošana Vidzemes tūrisma asociācijas, pašvaldību un muzeju 

interneta mājaslapās; 

- Atgriezeniskās saites par grafiskās interpretācijas materiālu izstrādi un izmantošanu analīze (Vidzemes 

tūrisma asociācija).  

Rezultatīvie rādītāji: 

Plānotais apmācīto speciālistu skaits: 10 (ieinteresētie CHRISTA projekta partneri un citi Vidzemes Tūrisma 

asociācijas biedri) 

Plānotais tematisko ekskursiju lapu skaits: 10   

Izmantoto svešvalodu skaits: 4  
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Plānotais mājaslapu skaits, kurās pieejamas tematisko ekskursiju lapas: 10 

3.3. Iesaistītās organizācijas reģionā un to loma rīcības īstenošanā  

Vidzemes Tūrisma asociācija – koordinēšana (apmācības, vienota stila grafiskais dizains, materiālu pieejamība 

internetā, popularizēšana, izvērtēšana). 

Turaidas muzejrezervāts, Alūksnes, Apes, Ērgļu, Gulbenes, Raunas, Strenču, Vecpiebalgas novadu 

pašvaldības (CHRISTA partneri), kā arī citi novadi Vidzemē – īstenošana (dalība apmācībās, satura 

sagatavošana un tulkošana, vienota stila grafiskā dizaina materiālu sagatavošana un ievietošana mājaslapās, 

popularizēšana, atgriezeniskās saites ievākšana) 

3.4. Laika plāns 

Aktivitāte Okt-Dec ‘18 Jan-Mar ‘19 Apr-Jun ‘19 Jul-Sep ‘19 Okt-Dec ‘19 

1. Vidzemes pašvaldību tūrisma speciālistu un 

muzeju speciālistu apmācība grafiskās 

interpretācijas materiālu izstrādei; 

     

2. Vienota stila grafiskās interpretācijas materiālu  

izstrāde, kas pieejami latviešu valodā un 4 

svešvalodās Vidzemes Tūrisma asociācijas, kā 

arī iesaistīto pašvaldību un muzeju mājaslapās; 

     

3. Popularizēt grafiskās interpretācijas materiālus 

iesaistīto pašvaldību un muzeju mārketinga 

komunikācijas kanālos; 

     

4. Izvērtēt grafiskās interpretācijas ietekmi uz 

nemateriālā un industriālā mantojuma popularitāti 

un pieejamību. 

     

 

3.5. Izmaksas (ja attiecināms) 

Koordinēšana, uzraudzīšana un novērtēšana – Vidzemes Tūrisma asociācijas darba ieguldījums   

Satura sagatavošana – iesaistīto pašvaldību un muzeju darba ieguldījums 

Apmācība (atalgojums, telpa) ~ EUR 100 katrai iesaistītajai institūcijai  

Vienots grafiskais dizains ~ EUR 50 katrai iesaistītajai institūcijai  

Tulkošana ~ EUR 100 katrai iesaistītajai institūcijai  

Maketēšana ~ EUR 100 katrai iesaistītajai institūcijai  

3.6. Finansējuma avoti (ja attiecināms) 

Apmācība un vienots grafiskais dizains – iesaistītās pašvaldības un muzeji (dalītās izmaksas no mārketinga 

budžeta līdzekļiem). Ņemot vērā finansiālos ierobežojumus, apmācības var tikt organizētas attālināti.  

Tulkošana, maketēšana – iesaistītās pašvaldības un muzeji (no mārketinga budžeta līdzekļiem). 
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4. RĪCĪBA. NEMATERIĀLĀ MANTOJUMA DIGITALIZĀCIJA  

4.1. Projekta pieredzes pārnese  

Burgasas reģiona pieredze liecina, ka kultūras mantojuma saglabāšanā un izmantošanā nozīmīga ir 

digitalizācija. Piemēram, Burgasas Arheoloģijas muzejā organizētas Wikipedia dienas, kur jaunieši veidoja un 

rediģēja Wikipedia rakstus, dalījās ar attēliem, kas saistīti ar muzeju un tā izstādēm.  Reģiona pieredze liecina, 

ka vislabākais veids, kā padarīt pieejamu kultūras mantojumu, ir caur digitalizāciju. Cits mantojuma 

digitalizācijas projekts Burgasas reģionā savienoja divas atšķirīgas pasaules – jūru un zvejniecību ar digitālo 

informāciju un internetu, veidojot video materiālus, lai popularizētu zvejniecības tradīcijas Melnās Jūras krastos, 

mestu tiltus starp zvejnieku kopienām un citām vietām, kuras arī piedzīvo grūtības saglabāt amatniecības 

prasmes. Tādējādi ar moderno tehnoloģiju starpniecību tiek radīts pamats autentisku zvejniecības prasmju 

nodošanai jaunākajām paaudzēm.  

4.2. Rīcības apraksts  

Mantojuma digitalizācija ir kļuvusi par ierastu praksi atmiņas institūcijās – arhīvos, bibliotēkās un muzejos. 

Tomēr mūsdienīga kultūras mantojuma digitalizācija vairs nav attiecināma tikai uz atmiņas institūcijām, bet 

ikvienu organizāciju, kas saistīta ar kultūras mantojuma saglabāšanu un izmantošanu, tai skaitā tūrismā.  

Vidzemes reģiona bagātā vēsture nosaka, ka nemateriālais kultūras mantojums ir būtisks resurss tūrismā 

(piemēram,  Maizes diena Āraišos, Plostnieku svētki Strenčos u.c.), bet mantojuma dokumentēšana digitālā 

formātā un popularizēšana interneta vidē ir līdz šim tikai daļēji izmantots potenciāls. 

Rīcības plāns rekomendē uzlabot nemateriālā mantojuma pārvaldību, dokumentējot to digitālā formātā – 

digitalizēt attēlus, dokumentus, audio un video formātā ierakstīt norises, lai tos vēlāk izplatītu digitālos kanālos. 

Platforma, kurā rosinām to darīt – Europeana. Tā ir Eiropas Komisijas digitālā platforma kultūras mantojumam. 

Europeana saturs izmantojams dažādiem mērķiem, tai skaitā tūrisma veicināšanai. Europeana ar ērtas 

meklēšanas sistēmas starpniecību dod piekļuvi vairāk nekā 50 miljoniem digitalizētu vienību – grāmatām, 

mūzikai, mākslas darbiem un citam saturam (European Commision, 2018). Lai saturs tiktu publicēts digitālajā 

platformā, to veidotājiem jāizpilda noteiktas tehniskās prasības un ieraksta kvalitātes prasības saskaņā ar 

Europeana Publishing Guide. Datu partnera veidotā satura publicēšanas procesu organizē ar datu apkopotāja 

(angl. – data aggregators) starpniecību. Latvijā galvenais kontaktpunkts ir Latvijas Nacionālā bibliotēka. Līdz 

šim saturu Europeana publicējusi Latvijas Nacionālā bibliotēka, Eiropas bibliotēka, vairāki muzeji, tai skaitā arī 

viens no nozīmīgākajiem Vidzemes reģiona muzejiem – Turaidas muzejrezervāts. 

Nemateriālā mantojuma digitalizēšana ietver šādas aktivitātes:  

- Informēt par Europeana iespējām digitālizēta satura izplatīšanā mērķa grupu – Vidzemes pašvaldības un 

citās tūrismā iesaistītās organizācijas, kas līdzdarbojas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā; 

- Nodrošināt apmācību par digitalizēta satura sagatavošanu un augšuplādēšanu Europeana platformā 

(ārpakalpojums); 
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- Sniegt atbalstu satura digitalizēšanai, piem. filmēšanai (ārpakalpojums); 

- Veikt nemateriālā kultūras mantojuma liecību digitalizēšanu pašvaldībās un citās ar tūrismu saistītās 

organizācijās; 

- Augšuplādēt saturu Europeana platformā. 

To, kādu pieeju izmantot satura digitalizēšanā, nosaka katra iesaistītā organizācija. Tā var būt vienkārša (piem. 

audio ieraksta veikšana vai attēlu skanēšana) vai arī ietvert video materiālu filmēšanu, montāžu u.c.. 

4.3. Iesaistītās organizācijas reģionā un to loma rīcības īstenošanā  

Europeana platformu jau šobrīd lieto vairākas atmiņas institūcijas Latvijā, bet šī prakse būtu jāstiprina 

pašvaldību organizācijās un citās organizācijas, kas līdzatbildīgas par kultūras mantojuma  saglabāšanu un 

izmanto to tūrismā. Līdz ar to organizāciju loks, kas varētu izmantot Europeana iespējas, Vidzemes reģionā ir 

plašs – piem. Srenču novada pašvaldība, Salacgrīvas nēģu taču saimnieki u.c..  

4.4. Laika plāns 

Datu augšuplādēšanai Europeana digitālajā platformā nav ierobežojama un datus var augšuplādēt jebkurā 

laikā. Jārēķinās, ka ar satura digitalizāciju saistītas darbības var būt ierobežotas laikā – piemēram, ja vēlas 

sagatavot video materiālu par Gaujas plostniekiem, tad piemērotākais laika periods ir plostnieku svētki 

Strenčos, kas notiek vienu reizi gadā.  

4.5. Izmaksas (ja attiecināms) 

Mantojuma digitalizācijas izmaksas atkarīgas no apjoma un veida, kādā katra organizācija vēlas digitializēt 

saturu, tādēļ tās nav stingri fiksētas. Mantojuma digitalizāciju iespējams paveikt arī ar organizācijas rīcībā jau 

esošajiem resursiem.  

4.6. Finansējuma avoti (ja attiecināms) 

Iesaistīto organizāciju budžets. 

 

 

Datums:____________________ 

 

Paraksts: ___________________ 

 

Zīmogs (ja ir): _______________ 

 



 

1 

Cultural Routes as Investment for Growth and Jobs 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vidzemes kultūras maršrutu attīstības rīcības plāns 2019.-2025.gadam 

 
 

Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijas 
2018.-2025.gadam sadaļa “Kultūras maršruti” 

 
Vidzemes kultūras maršrutu attīstības 

rīcības plāns 2019.-2025.gadam 

 

 
 

 
2018.gada decembris 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Cultural 

Routes as 

Investments 

for Growth 

and Jobs 



 

2 

Cultural Routes as Investment for Growth and Jobs 

 
____________________ 

© “Cult-RInG” projekta partnerība un Vidzemes Tūrisma asociācija, Latvija  
 
Izglītības un nekomerciāliem mērķiem dokumenta saturu atļauts pārpublicēt pilnībā vai daļēji bez 
autortiesību turētāja atļaujas, ja tiek norādīts avots.  
 
Publikācija nevar tikt izmantota pārdošanas vai jebkādos citos komerciālos nolūkos, iepriekš nesaņemot 
rakstisku atļauju no “Cult-RInG” projekta komunikācijas pārstāvja un Vidzemes Tūrisma asociācijas. 
 
Citējot atsaukties: Interreg Europe projekta “Cult-RInG” Rīcības plāns, Vidzemes Tūrisma asociācija, 
Latvija. 
 
“Cult-RInG” projekta komunikācijas pārstāvis labprāt saņemtu jebkuras publikācijas kopiju uz elektronisko 
pastu cult-ring@culturaltourism-net.eu, ja tajā kā informācijas avots izmantots šis dokuments.  
 
Stratēģijas izstrāde finansēta no Eiropas teritoriālās sadarbības programmas Interreg Europe  2014.-

2020.gada plānošanas perioda līdzekļiem. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un Eiropas 

Savienības institūcijas vai Interreg Europe programma nenes nekādu atbildību  par tajā ietverto informāciju.   

Jebkādas darbības, kas saistītas ar šīs publikācijas teksta vai materiālu izmantošanu ir lietotāja atbildība. 
“Cult-RInG” projekta partnerība neuzņemas nekādu atbildību par sekām, kas radušās, izmantojot 
publikācijā iekļauto informāciju.  
 
 
2018.gada 28.decembrī 

  

mailto:cult-ring@culturaltourism-net.eu
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Cultural Routes as Investment for Growth and Jobs 

 

Interreg Europe programma 

 
Interreg Europe teritoriālās sadarbības programma sniedz atbalstu reģionāla un vietēja līmeņa pārvaldes 
institūcijām Eiropā politikas attīstīšanā un īstenošanā. Interreg Europe 2014.-2020.gada plānošanas 
periodā ar 359 miljonu eiro Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu turpina 2007.-2013.gada 
plānošanas periodā Interreg IVC programmā iesākto.  
 
Eiropas Savienībā (turpmāk – ES) tiek pievērsta uzmanība  tam, lai radītu apstākļus, kuros reģioni pilnībā 
izmanto savu potenciālu – palīdzot tiem izmantot savas stiprās puses un radot iespējas ekonomiskai, 
sociālai un vides attīstībai. Lai sasniegtu šo mērķi, Interreg Europe piedāvā reģionālām un vietējām 
sabiedriskajām institūcijām Eiropā dalīties ar idejām un pieredzi politikas veidošanā, tādējādi uzlabojot 
vietējās pārvaldības stratēģijas.    
 

 

“Cult-RInG” projekts 

 
Eiropas Padomes (turpmāk – EP) Kultūras ceļi tika izveidoti 1987.gadā, uzsverot eiropeiskās identitātes 
lomu. EP Paplašinātais pušu līgums par Kultūras ceļiem šobrīd apvieno 33 ceļus, veicinot dabas un kultūras 
mantojuma aizsardzību un attīstību. Kultūras ceļi ir nozīmīgs instruments, lai veicinātu un saglabātu ES 
kopīgās un atšķirīgās kultūras identitātes. Kultūras ceļi, rosinot cilvēku mobilitāti, ideju un kultūru apmaiņu, 
ļauj labāk izprast Eiropas vēsturi. 
 
Kultūras ceļu ietekme uz mazo un vidējo uzņēmumu jauninājumiem un konkurētspēju ir pierādījusi, ka tie 
ir nozīmīga kultūras tūrisma attīstības sastāvdaļa; tiem ir potenciāls mazās un vidējās uzņēmējdarbības 
veicināšanā, sadarbības attīstīšanā, sociālās kohēzijas nodrošināšanā, kā arī starpkultūru dialoga un 
Eiropas tēla veidošanā. Kultūras ceļi ir jauninājumu, radošuma, mazās un vidējās uzņēmējdarbības, 
kultūras tūrisma produktu un pakalpojumu avots.  
 
“Cult-RInG” projekta virsmērķis ir, balstoties uz partneru pieredzi, politikas izpratni un īstenošanu, jaunu 
kultūras ceļu attīstību, uzraudzību un kapacitātes stiprināšanu, parādīt ieguldījumu nozīmi Eiropas Kultūras 
ceļos, ņemot vērā to ietekmi uz izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.  
 
Galvenie projekta rezultāti ir: kultūras ceļu attīstības rīcības plāni, uzlaboti politikas plānošanas dokumenti, 
komunikācijas aktivitātes izpratnes un kapacitātes vairošanai, kā arī ieguldījums ES politikas un “ES 2020” 
stratēģijas mērķu īstenošanā. Ieguvēji no projekta īstenošanas būs: reģionālas institūcijas, nevalstiskas 
organizācijas, Eiropas tīkli, ES institūcijas, starptautiskas organizācijas un citas iesaistītās puses.  
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“Cult-RInG” projekta partnerība 
 
 

 
 
 
 
 
 

“Cult-RInG” uzsver ieguldījumu vērtību Eiropas Kultūras 
ceļos, jo tie veicina izaugsmi un rada jaunas darba vietas, kā 

arī jaunu kultūras ceļu attīstīšanu. 
 

 
 
 
 

www.interregeurope.eu/cult-ring  
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PRIEKŠVĀRDS 

Latvijā arvien populārāki kļūst vienas un vairākdienu pārgājienu maršruti. Dažkārt redzam šajos 

organizētajos pārgājienos pazīšanās zīmes gliemežvākus, krustiņus vai spieķīšus. Latvijā ir izveidoti 

daudzveidīgi vietējie pārgājienu maršruti, un ar ES programmu atbalstu top arī garākais starptautiskais 

kājāmgājēju maršruts gar Latvijas piekrasti 560 km garumā. Vidzemē tiek veidoti nemotorizētie 

transporta koridori, izmantojot kādreizējās dzelzceļa līnijas, „Zaļie ceļi”, kas būs pieejami kājāmgājējiem, 

velobraucējiem, slēpotājiem un nākotnē arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Latvijas kājāmgājējus 

un velobraucējus var sastapt visur Eiropā, visvairāk Spānijā, Portugālē un Francijā. Iemesls tam ir 

populārais Svētā Jēkaba ceļš, kurš ir pirmais sertificētais Eiropas Padomes kultūras maršruts. Lai gan 

Santjago de Kompostela ir svētceļnieku maršruts, ievērojamai ceļotāju daļai tieši bagātais 

kultūrvēsturiskais mantojums un dabas daudzveidība šajās valstīs ir apmeklējuma iemesls. Tādējādi 

kultūras ceļi ne tikai palīdz atklāt vietējo kultūru un tradīcijas, bet arī rosina uz nesteidzīgu ceļošanu. 

Pieprasījums pēc kvalitatīviem un arī jauniem kultūras maršrutiem Eiropā strauji pieaug. Lai gan 

kultūras ceļi Eiropā pastāvējuši jau sen, tieši pēdējo divdesmit gadu laikā tie atzīti  kā nozīmīgs Eiropas 

tūrisma virzītājspēks. Tas dod iespēju piesaistīt jaunus maksātspējīgus kultūras tūristus no dažādām 

valstīm. Labs piemērs ir mūsu kaimiņi lietuvieši, kas aktīvi strādā pie kultūras maršrutu ieviešanas valstī. 

Lietuva pašlaik ir veiksmīgi iesaistījušies jau 5 kultūras maršrutu izveidē, tajā skaitā jau pieminētajā 

Jēkaba ceļā. Vidzemē varam lepoties ar Hanzas ceļu, kas pēdējos gados veiksmīgi attīstīts un 

popularizēts. 2018. gadā, sadarbojoties Vidzemes Augstskolai un Eiropas Riteņbraucēju federācijai ir 

sagatavots un iesniegts pieteikums jaunam Eiropas Kultūras ceļam: „Dzelzs priekškara maršruts”. 

Vidzemes Tūrisma asociācija jau 8 gadus ir Latvijas koordinējošā institūcija starptautiskajam “Dzelzs 

priekškara” velomaršrutam, ar kopējo garumu 10400 km, kurā pavisam iesaistītas 20 valstis. Tas ir 

apliecinājums, kā, izmantojot starptautisko pieredzi, veiksmīgo sadarbību un iegūtās zināšanas, varam 

veiksmīgi attīstīt jaunus tūrisma piedāvājumus un kultūras tūrisma produktus Vidzemē.    

Pateicoties projekta “Cult-RInG” 2018.gada nogalē izstrādātajam rīcības plānam, kas balstīts uz 

kultūras tūrisma tendenču, EP Kultūras ceļu programmas un Vidzemes kultūras tūrisma resursu analīzi, 

ir izvērtētas turpmākas rīcības Kultūras ceļu attīstības iespējām Vidzemē no 2019. līdz 2025. gadam. 

Rīcības plāns vērsts uz tematisko tūrisma specializāciju, kas veicinās piedāvājumu dažādību ar augstu 

pievienoto vērtību. 

Vidzemes spēks ir veiksmīgā sadarbība un gatavība jauniem izaicinājumiem. No katra ir atkarīgs vai 

šīs iespējas tiks izmantotas, lai Vidzemi attīstītu par vēl atpazīstamāku, interesantāku un 

konkurētspējīgāku kultūras tūrisma galamērķi. 

 

Raitis Sijāts 

Vidzemes Tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs 

Eiropas kultūras tūrisma tīkla prezidents 
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Rīcības plāns ir daļa no “Cult-RInG” teritoriālās sadarbības projekta. Tā izstrāde finansēta ar Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu Interreg Europe programmā.   
 
 

Autori: 
 
Agita Līviņa, Dr.oec. 
Direktore, vadošā pētniece, Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts, 
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Kultūras tūrisma tendences un kultūras ceļi  
 

Kultūras ceļu attīstība un to pieaugošā loma Vidzemes reģionā vērtējama plašāk – ceļotāju uzvedības 

izmaiņu un kultūras tūrisma attīstības kontekstā, kā arī ņemot vērā tematikā balstīta tūrisma (angl. – 

thematic tourism) nozīmi galamērķa mārketingā un produktu veidošanā.1 Augstākminēto faktoru iespaidā 

kultūras ceļi, kas Eiropā pastāvējuši jau ilgstoši, tieši pēdējo divdesmit gadu laikā tikuši atzīti kā nozīmīgs 

Eiropas tūrisma virzītājspēks.2 

Tematiskās tūrisma specializācijas izpaužas dažādās formās, kas balstītas pieprasījuma daudzveidībā, un 

viena no izplatītām formām, kā piedāvāt tematiskās tūrisma specializācijas, ir kultūras ceļi – reģionāli, 

nacionāli, arī starptautiski. Saskaņā ar Eiropas Padomes (turpmāk – EP) klasifikāciju jebkura tematiska 

objektu vai galamērķu grupa var tikt saukta par ceļu. Tas ir elastīgs jēdziens, kas nav ierobežots konkrētā 

teritorijā un var būt saistīts gan ar pilsētvidi, gan laukiem, gan specifiskām dabas teritorijām.  Kultūras ceļi 

EP izpratnē  balstās vēsturiskos ceļos, kultūras konceptos, starptautiskos fenomenos, un ir svarīgi Eiropas 

kopējo vērtību izpratnei.3 

Interesei par tūrisma piedāvājumiem, kas saistīti ar kultūru, kultūras mantojumu, arī mūsdienu kultūru, ir 

augšupejoša tendence. Sagaidāms, ka nākotnē īpaši pieaugs nemateriālā kultūras mantojuma loma, jo 

tieši tā visveiksmīgāk atbilst pieprasījumam pēc radošām un apmeklētāju iesaistošām nodarbēm, kas 

raksturo mūsdienu ceļotāju. Citas būtiskas ceļotāju, tai skaitā kultūras tūristu, uzvedības tendences ir: 

vēlme gūt pieredzējumu – caur sajutām, personisku iesaistīšanos un nodarbēm; izpausties radoši; 

nonākt ciešākā saskarsmē ar vietējiem iedzīvotājiem un izzināt viņu tradīcijas; vēlme izglītoties un 

atklāt jauno. Ne mazāk būtiska ir mūsdienu ceļotāja prasība pēc autentiskuma. Reaģējot uz izmaiņām 

tūristu uzvedībā, Apvienoto Nāciju Pasaules Tūrisma Organizācija (turpmāk – ANPTO) pārdefinējusi 

kultūras tūrismu – saskaņā ar jauno definīciju “kultūras tūrisms ir tūrisma aktivitāšu veids, kurā apmeklētāju 

galvenā motivācija ir mācīties, atklāt, pieredzēt un patērēt  materiālās un nemateriālās galamērķa kultūras 

piesaistes un produktus”.4  

Pieaugošo interesi par neparastiem piedāvājumiem vairo tehnoloģiskās iespējas internetā atrast 

daudzveidīgus, tikai  nelieliem segmentiem saistošus pakalpojumus5,  un tieši to  aizvien biežāk izmanto 

arī kultūras tūristi 6. Šīs iespējas veicina straujāku nišas piedāvājumu attīstību kultūras tūrismā. 

                                                             
1 UNWTO & European Travel Commission (2017). Handbook on Marketing Transnational Tourism Themes and Routes. Pieejams: 
http://veilletourisme.s3.amazonaws.com/2018/01/Handbook-on-Marketing-Transnational-Tourism-Themes-and-Routes.pdf (aplūkots 

28.11.2018.) 

2 UNWTO (2015). Global Report on Cultural Routes and Itineraries. Pieejams: 
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/global_report_cultural_routes_itineraries_v13.compressed_0.pdf (aplūkots 28.11.2018.) 

3 UNWTO & European Travel Commission (2017). Handbook on Marketing Transnational Tourism Themes and Routes. Pieejams: 
http://veilletourisme.s3.amazonaws.com/2018/01/Handbook-on-Marketing-Transnational-Tourism-Themes-and-Routes.pdf (aplūkots 

28.11.2018.) 

4 Richards (2018). Cultural tourism: A review of recent research and trends. Journal of Hospitality and Tourism Management 36 
(2018), 18 Pieejams: https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2018.03.005 (aplūkots 28.11.2018.) 

5 UNWTO & European Travel Commission (2017). Handbook on Marketing Transnational Tourism Themes and Routes. Pieejams: 
http://veilletourisme.s3.amazonaws.com/2018/01/Handbook-on-Marketing-Transnational-Tourism-Themes-and-Routes.pdf (aplūkots 

28.11.2018.) 

6 Centre for the Promotion of Imports from developing countries (2018). What are the opportunities for cultural tourism from Europe? 
Pieejams: https://www.cbi.eu/node/2547/pdf/ (aplūkots 28.11.2018.) 

http://veilletourisme.s3.amazonaws.com/2018/01/Handbook-on-Marketing-Transnational-Tourism-Themes-and-Routes.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/global_report_cultural_routes_itineraries_v13.compressed_0.pdf
http://veilletourisme.s3.amazonaws.com/2018/01/Handbook-on-Marketing-Transnational-Tourism-Themes-and-Routes.pdf
https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2018.03.005
http://veilletourisme.s3.amazonaws.com/2018/01/Handbook-on-Marketing-Transnational-Tourism-Themes-and-Routes.pdf
https://www.cbi.eu/node/2547/pdf/
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Kopumā paplašinās izpratne par kultūras un tūrisma mijiedarbību un pieaug kultūras tūrismā iesaistīto pušu 

skaits. Redzējums par savstarpējiem ieguvumiem vairs neaprobežojas tikai  ar ekonomiskiem un sociāliem 

labumiem, bet ietver arī pozitīvu ietekmi uz vispārēju radošuma attīstību, galamērķa atmosfēru, radošu 

cilvēku piesaisti vietai, kultūru patērējošu auditoriju paplašināšanos.7 

Ceļotāju uzvedības izmaiņas veicinājušas to, ka kādreiz izmantotā tūristu piesaistes pieeja, attīstot 

specifiskus produktus, tagad tiek  aizstāta ar pieeju, kas balstās tirgus segmentācijā un daudzās nelielās 

nišās. Tūrisma industrijas makrovides izmaiņas prasa jaunas nozares darbības organizatoriskās  formas 

(kā piemēram, jauna loma galamērķa mārketinga organizācijām) un jaunu tirgu apgūšanu8, kur tematiskās 

tūrisma specializācijas var tikt efektīvi izmantotas. Tēmas dod pamatu galamērķa identitātes veidošanā, 

caur tām tiek izceltas galamērķa galvenās iezīmes, raksturojums vai unikalitāte, tādējādi piešķirot raksturu 

un identitāti tūrisma resursiem vai aktivitātēm. Zīmoltēmas tiek izmantotas, lai attīstītu tūrisma produktus, 

veicinātu tūrisma piesaistes un aktivitātes, noteiktu ceļošanas veidu, kā arī pieprasījuma 

palielināšanai konkrētās teritorijās vai laika periodos; tāpat tās sniedz iespēju, pārdefinēt nobriedušus 

galamērķus un atjaunot izaugsmi.9 Tematisko tūrisma specializāciju papildus sekmējusi arī citu ekonomikas 

sektoru interese izmantot tūristu plūsmu, piemēram, lauksaimnieku vēlme pārdot saražoto vai piedāvāt to 

degustācijai, vai iepazīstināt ar ražošanas procesu.   

Šobrīd ļoti palielinājusies ceļotāju interese par tematiskajām tūrisma aktivitātēm, un, tūrisma nozarei uz šo 

pieprasījumu atbilstoši reaģējot, Eiropā tematiskās tūrisma specializācijas ir ar augošu tendenci. Zīmoltēmu 

attīstīšana kļuvusi par stratēģisku pieeju galamērķa mārketingā, sasniedzot dažādus tirgus segmentus un 

paplašinot ceļotāju pieredzējumu.10 Kultūras ceļiem ir potenciāls piesaistīt jaunus tirgus segmentus, tai 

skaitā maksātspējīgus speciālo interešu ceļotājus. Turklāt kultūras ceļi dod iespēju piedāvāt vairākus 

galamērķus, tādējādi kļūstot interesanti tālajiem tirgiem.11 Kultūras ceļi ne tikai palīdz atklāt vietējo kultūru 

un tradīcijas, veicinot to saglabāšanu, bet arī rosina nesteidzīgus ceļošanas veidus, piemēram, 

riteņbraukšanu, pārgājienus.12 

Blakus tradicionāliem mārketinga rīkiem, tematiskās tūrisma specializācijas tiek veicinātas caur 

stāstniecību, pieredzējumiem, notikumiem.13 

                                                             
7 Richards, G. (2018). UNWTO Report on Tourism and Culture Synergies. UNWTO. Pieejams: 
https://www.researchgate.net/publication/323735031_UNWTO_Report_on_Tourism_and_Culture_Synergies (aplūkots 28.11.2018.) 

8 Djurasevic, S.  (2014).  Thematic tourism as an important segment in the business of modern tour operators. Conference 

proceedings Thematic Tourism in a Global Environment: Advantages, Challenges and Future Developments.  2nd Belgrade 
International Tourism Conference, 27-29 March, 2014, 109-117. Pieejams: https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-
3099/2014/0354-30991413109D.pdf  (aplūkots 28.11.2018.) 

9 UNWTO & European Travel Commission (2017). Handbook on Marketing Transnational Tourism Themes and Routes. Pieejams: 

http://veilletourisme.s3.amazonaws.com/2018/01/Handbook-on-Marketing-Transnational-Tourism-Themes-and-Routes.pdf (aplūkots 
28.11.2018.) 

10 Djurasevic, S.  (2014).  Thematic tourism as an important segment in the business of modern tour operators. Conference 
proceedings Thematic Tourism in a Global Environment: Advantages, Challenges and Future Developments.  2nd Belgrade 

International Tourism Conference, 27-29 March, 2014, 109-117. Pieejams: https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-
3099/2014/0354-30991413109D.pdf (aplūkots 28.11.2018.) 

11 UNWTO (2015). Global Report on Cultural Routes and Itineraries. Pieejams: 
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/global_report_cultural_routes_itineraries_v13.compressed_0.pdf  (aplūkots 28.11.2018.) 

12 UNWTO & European Travel Commission (2017). Handbook on Marketing Transnational Tourism Themes and Routes. Pieejams: 

http://veilletourisme.s3.amazonaws.com/2018/01/Handbook-on-Marketing-Transnational-Tourism-Themes-and-Routes.pdf (aplūkots 
28.11.2018.) 

13 Turpat 

https://www.researchgate.net/publication/323735031_UNWTO_Report_on_Tourism_and_Culture_Synergies
https://www.researchgate.net/profile/Silvana_Djurasevic
https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-3099/2014/0354-30991413109D.pdf
https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-3099/2014/0354-30991413109D.pdf
http://veilletourisme.s3.amazonaws.com/2018/01/Handbook-on-Marketing-Transnational-Tourism-Themes-and-Routes.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Silvana_Djurasevic
https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-3099/2014/0354-30991413109D.pdf
https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-3099/2014/0354-30991413109D.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/global_report_cultural_routes_itineraries_v13.compressed_0.pdf
http://veilletourisme.s3.amazonaws.com/2018/01/Handbook-on-Marketing-Transnational-Tourism-Themes-and-Routes.pdf
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Ar tematisko ceļu tiek saprasts ceļš, kas savieno dabas vai mākslīgas piesaistes vietas, kas balstītas noteiktā 

tēmā.14  Izplatītākās tēmas saistītas ar kultūru un  ietver  arhitektūru, ainavu dizainu, mūziku un deju, citus 

kultūras notikumus, gastronomisko piedāvājumu, pārtikas ražošanu u.c.. Par interesantu fenomenu kļuvušas 

arī literatūrā un mūsdienu kultūrā, piemēram, TV vai ar kino, balstītas zīmoltēmas.15 Tūrisma ceļš var būt 

saistīts ar fizisku ceļu vai takām, bet tas var būt arī galamērķu tīkls.  Formas ziņā kultūras ceļus iedala: 

- lineāri ceļi, kas saista vienu vai vairākus sākuma un beigu punktus;  

- ceļu tīkls, kurā savienoti dažādi punkti, kas var nebūt secīgi vai fiziski saistīti un to vienojošais 

elements ir tematika;  

- teritoriālie ceļi plašākā ģeogrāfiskā teritorijā, ko vieno tēma, kurā integrēti dažādi elementi, kas atklāj 

reģiona kultūru un identitāti; to mērķis ir sasaistīt dažādas tēmas izpausmes, un vadīt ceļotāju cauri 

tēmai, kā arī tematiski grupēt resursus.16 

Lai gan ceļi var tikt dažādi pārvaldīti, tiem visiem kopīgs viens – tas ir veids kā tiek strukturēts tūristu 

apmeklējums un tiek grupēti objekti un resursi plašākā teritorijā, vadot ceļotāju cauri atklāšanas 

piedzīvojumam.  

Kultūras ceļu piedāvājumu būtība ir, ka tie tiek radīti partnerībā, un projekts ir atkarīgs no daudzu iesaistīto 

pušu atbalsta – tūrisma nozares organizācijām, NVO, pašvaldībām, vietējiem iedzīvotājiem u.c.. Ņemot vērā, 

ka kultūras ceļi ir arī zīmolvedības stratēģija, tad būtiski, lai vietējiem iedzīvotājiem būtu izpratne par to, kā 

viņu dzīvesvieta saistīta ar konkrēto zīmoltēmu. Viens no kultūras ceļu attīstības un dzīvotspējas 

priekšnoteikumiem ir partneru gatavība iesaistīties, entuziasms, elastība piedāvājot un veicinot 

tematiskajai specializācijai atbilstošus tūrisma pakalpojumus, iesaistoties pieredzes apmaiņā un attīstības 

projektos.17 18 

 

1.attēls. Kultūras ceļa veidošanas procesa shēma.19 

                                                             
14  Nagy, K. (2012). Heritage Tourism, Thematic Routes and Possibilities for Innovation. 'Club of Economics in Miskolc' TMP, Vol. 8 
(1), 46-53. (aplūkots 28.11.2018.) 

15 UNWTO & European Travel Commission (2017). Handbook on Marketing Transnational Tourism Themes and Routes. Pieejams: 

http://veilletourisme.s3.amazonaws.com/2018/01/Handbook-on-Marketing-Transnational-Tourism-Themes-and-Routes.pdf (aplūkots 
28.11.2018.) 

16 Turpat 

17 Turpat 

18Klarić,V.,  Androić,M., Nevidal,R., Horjan, G. (2013).  Managing Visitors on Thematic Cultural Routes Handbook. Ministry of 
Tourism of the Republic of Croatia, Lujzijana Association. Pieejams:  https://mint.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/ManagingVisitors-

CultRoutes.pdf (aplūkots 28.11.2018.) 

19 Klarić,V.,  Androić,M., Nevidal,R., Horjan, G. (2013).  Managing Visitors on Thematic Cultural Routes Handbook. Ministry of 
Tourism of the Republic of Croatia, Lujzijana Association. Pieejams:  https://mint.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/ManagingVisitors-
CultRoutes.pdf (aplūkots 28.11.2018.) 

  

http://veilletourisme.s3.amazonaws.com/2018/01/Handbook-on-Marketing-Transnational-Tourism-Themes-and-Routes.pdf
https://mint.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/ManagingVisitors-CultRoutes.pdf
https://mint.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/ManagingVisitors-CultRoutes.pdf
https://mint.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/ManagingVisitors-CultRoutes.pdf
https://mint.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/ManagingVisitors-CultRoutes.pdf
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Tūrisma kluba “OGA” piemērs ar “Kuršu Vikingu Apmetnes” piedāvājuma pievienošanos EP Vikingu ceļam 

rāda, kādi faktori pozitīvi ietekmē organizācijas iespējas pievienoties un gūt labumu no pievienošanās 

starptautiskajam kultūras ceļam. Klubs ar Grobiņas pašvaldības atbalstu strādā, lai aktīvā tūrisma centrā 

“Kuršu Vikingu apmetne” apmeklētājiem būtu pieejami vikingu laika arheoloģiskie pieminekļi, tiktu skaidrotas 

senās tradīcijas un dzīvesveids. Jau ilgi pirms pievienošanās kultūras ceļam kluba pārstāvji organizēja 

tematiskos pasākumus, attīstīja un piedāvāja ar  kuršu vikingiem saistītus tūrisma produktus, pārzināja kuršu 

vikingu vēsturi – visi šie faktori (liecības par iepriekšējo darbību un pašu aktivitāte, spēja sniegt zinātnisko 

pamatojumu tēmas sasaistei ar konkrēto vietu, redzējums par  attīstības mērķiem) ir būtiski, pievienojoties 

EP Kultūras ceļiem. 

No kultūras ceļiem ir daudz ieguvumu, bet tai pat laikā to attīstība ir izaicinoša, īpaši starptautisku ceļu, kas 

top sadarbojoties partneriem no vairākām valstīm. Tomēr tieši starptautiski kultūras ceļi spēj radīt 

atpazīstamāku zīmolu (piemēram, Svētā Jēkaba ceļš, Hanza), piesaistīt lielāku ceļotāju un mediju interesi, 

veicināt iesaistītajām pusēm izdevīgu tūrisma plūsmu, kā arī, galamērķiem sadarbojoties, īstenot projektus, 

kādus nespētu izveidot un popularizēt atsevišķi galamērķi. Izaicinājumus rada atšķirīgi tūrisma attīstības 

modeļi, finansējuma avoti, resursu trūkums, tūrisma attīstības prioritātes kultūras ceļa teritorijās. Tāpat 

kultūras ceļiem ne vienmēr izdodas izveidot spēcīgu zīmolu un mārketinga stratēģiju.20 Reizēm galamērķi 

vēlas pievienoties kultūras ceļam, kura tematika neraisa asociācijas ar galamērķa vēsturi un resursiem, bet 

tieši tematiski atbilstošs, resursos balstīts saturs ir viens no izšķirošajiem kritērijiem ceļa veidošanā.21 

 

2.attēls. Kultūras ceļa satura radīšana.22 

                                                             
20 UNWTO & European Travel Commission (2017). Handbook on Marketing Transnational Tourism Themes and Routes. Pieejams: 
http://veilletourisme.s3.amazonaws.com/2018/01/Handbook-on-Marketing-Transnational-Tourism-Themes-and-Routes.pdf (aplūkots 
28.11.2018.) 

21 Klarić,V.,  Androić,M., Nevidal,R., Horjan, G. (2013).  Managing Visitors on Thematic Cultural Routes Handbook. Ministry of 

Tourism of the Republic of Croatia, Lujzijana Association. Pieejams:  https://mint.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/ManagingVisitors-
CultRoutes.pdf (aplūkots 28.11.2018.) 

22 Klarić,V.,  Androić,M., Nevidal,R., Horjan, G. (2013).  Managing Visitors on Thematic Cultural Routes Handbook. Ministry of 
Tourism of the Republic of Croatia, Lujzijana Association. Pieejams:  https://mint.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/ManagingVisitors-

CultRoutes.pdf (aplūkots 28.11.2018.) 

Kultūras saturs – resursu atbilstība tēmai un 
daudzums, stāvoklis, kapacitāte; pievilcība (estētiskā, 

vēsturiskā vai zinātniskā, izglītības, sociālā vērība; 
unikalitāte, saikne ar mutvārdu folkloru), apkārtējās 

vides pievilcība, drošība, iespējas kontrolēt 
apmeklētāju plūsmu, galamērķa pozicionējums tirgū

Strukturālais saturs - iedzīvinās tēmu, citus objektus 
un apkārtni – nemateriālais mantojums, 

interpretācija, muzeji, piesaistes vietas, izstāžu 
telpas, amatnieku darbnīcas u.c. 

Servisa saturs – naktsmītnes, restorāni, auto noma 
u.c. pakalpojumi

Papildus aktivitātes - var būt daļa no kultūras ceļa 
saistībā ar tēmu – koncerti, festivāli, radošās 

darbnīcas, izglītojošas takas, velo maršruti

Kultūras ceļu 
saturs

http://veilletourisme.s3.amazonaws.com/2018/01/Handbook-on-Marketing-Transnational-Tourism-Themes-and-Routes.pdf
https://mint.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/ManagingVisitors-CultRoutes.pdf
https://mint.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/ManagingVisitors-CultRoutes.pdf
https://mint.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/ManagingVisitors-CultRoutes.pdf
https://mint.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/ManagingVisitors-CultRoutes.pdf
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Problēmas arī rada nepietiekoša pieredzes apmaiņa un tas, ka trūkst zināšanu, kā vadīt un novērtēt 

sadarbības tīkla darbu. Papildus izaicinājums – atsevišķos ceļos iesaistīto partneru skaits ir tik liels, ka tīkla 

koordinēšana kļūst smagnēja.23 Tipiski izaicinājumi ceļu attīstībā saistīti ar pieejamo finansējumu un 

cilvēkresursiem, it īpaši sākumposmā, kad ceļš vēl nav nostiprinājies. Cita izaicinājumu grupa saistīta ar 

faktu, ka ir sarežģīti aprēķināt sociālekonomiskos ieguvumus no kultūras ceļa un attiecīgi izvērtēt tā 

darbības efektivitāti. 

3.attēls. Kultūras ceļu attīstības izaicinājumi. 24 25 

Uz starptautisku ceļu prioritāro raksturu gan ES, gan globālā mērogā norāda vairākas iniciatīvas, piemēram 

Zīda ceļš. Atbalstu starptautiskiem ceļiem pauž arī UNESCO, ICOMOS u.c. starptautiskas organizācijas. 

Lai gan Eiropā pieaug šādu projektu skaits, kopumā starptautiskas zīmoltēmas ir agrīnā attīstības stadijā, 

un neliels skaits sadarbības projektu pilnībā izmantojoši savu potenciālu.26 27 Līdz ar to sagaidāms, ka 

starptautisku kultūras ceļu skaits turpinās palielināties, un to nozīme pieaugs. 

                                                             
23 Klarić,V., Androić,M., Nevidal,R., Horjan, G. (2013).  Managing Visitors on Thematic Cultural Routes Handbook. Ministry of 
Tourism of the Republic of Croatia, Lujzijana Association. Pieejams: https://mint.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/ManagingVisitors-
CultRoutes.pdf (aplūkots 28.11.2018.) 

24 Turpat 

 
25 UNWTO & European Travel Commission (2017). Handbook on Marketing Transnational Tourism Themes and Routes. Pieejams:  
http://veilletourisme.s3.amazonaws.com/2018/01/Handbook-on-Marketing-Transnational-Tourism-Themes-and-Routes.pdf (aplūkots 

28.11.2018.) 

26 UNWTO & European Travel Commission (2017). Handbook on Marketing Transnational Tourism Themes and Routes. Pieejams: 
http://veilletourisme.s3.amazonaws.com/2018/01/Handbook-on-Marketing-Transnational-Tourism-Themes-and-Routes.pdf (aplūkots 
28.11.2018.) 

27 Häfele, E. (2013). European Cultural Routes. A Practical Guide. Federal Ministry of Economy, Family and Youth, Department for 

Tourism and Historic Objects & Federal Ministry for European and International Affairs. Pieejams: 

https://mint.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/ManagingVisitors-CultRoutes.pdf
https://mint.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/ManagingVisitors-CultRoutes.pdf
http://veilletourisme.s3.amazonaws.com/2018/01/Handbook-on-Marketing-Transnational-Tourism-Themes-and-Routes.pdf
http://veilletourisme.s3.amazonaws.com/2018/01/Handbook-on-Marketing-Transnational-Tourism-Themes-and-Routes.pdf
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Eiropas Padomes Kultūras ceļu programma  
 

EP Kultūras ceļu programma aizsākta 1987.gadā. Kultūras ceļi atspoguļo EP vērtības: cilvēktiesības, 

kultūras dažādību, starpkultūru dialogu un pārrobežu pieredzes apmaiņu. Sertificēto EP Kultūras ceļu 

ietvaros tiek īstenotas aktivitātes un projekti, kas saistīti ar piecām galvenajām prioritātēm: (1) sadarbību 

pētniecībā un attīstībā; (2) Eiropas atmiņas, vēstures un mantojuma uzturēšanu; (3) Eiropas jaunatnes 

kultūras un izglītības apmaiņu; (4) laikmetīgās kultūras un mākslas veicināšanu; (5) kultūras tūrismu un 

ilgtspējīgu kultūras attīstību.28 

EP Kultūras ceļu programma nodrošina pamatu pārrobežu kultūras un tūrisma pārvaldībai, iesaistot 

nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa pārvaldes institūcijas, plašu nevalstiskā un privātā sektora partneru 

loku, kā arī vietējo sabiedrību.29 EP Kultūras ceļi tiek raksturoti kā kultūras un dabas resursus vienojošas 

ainavas, kas ne tikai ataino dabas un cilvēku mijiedarbību, bet arī uzlabo vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 

EP Kultūras ceļa sertifikāts darbojas kā kvalitātes zīme.30 

 

EP Kultūras ceļu sertificēšanas kārtība 

 

EP Kultūras ceļu sertificēšanu nosaka Paplašinātais pušu līgums par Kultūras ceļiem (angl. - Enlarged 

Partial Agreement (EPA) on Cultural Routes, turpmāk – EPA). Līgumam pievienojušās 32 valstis 

(09.04.2018. dati, sk. 4. attēlu): Andora, Armēnija, Austrija, Azerbaidžāna, Bosnija un Hercegovina, 

Bulgārija, Francija, Grieķija, Gruzija, Horvātija, Itālija, Kipra, Krievija, Lietuva, Luksemburga, Melnkalne, 

Monako, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Sanmarīno, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Somija, 

Šveice, Turcija, Ungārija, Vācija, Vatikāns.31 Līguma īstenošanu nodrošina valde, kurā darbojas dalībvalstu 

ministriju pārstāvji un kura lemj par Kultūras ceļu sertifikātu piešķiršanu, kā arī padome, kurā darbojas 

ārlietu ministriju pārstāvji un kura pieņem EPA gada budžetu.32 

Jauno kultūras ceļu pieteikumu izvērtēšanā un sertificēto kultūras ceļu regulārajās pārbaudēs iesaistās 

Eiropas Kultūras ceļu institūts (angl. – European Institute of Cultural Routes, turpmāk – EICR) 

                                                             
http://www.kpd.lt/uploads/Tarptautiniai%20ry%C5%A1iai/Kult%C5%ABros%20keliai/Cultural%20Routes%20HANDBOOK.pdf  

(aplūkots 28.11.2018.) 

28 Council of Europe (2018). About the Cultural Routes of the Council of Europe. Pieejams: https://www.coe.int/en/web/cultural-
routes/about (aplūkots 29.11.2018.) 

29 Turpat 
 
30 Routes4U (2018). Feasibility Study. The Cultural Routes of the Council of Europe and the Baltic Sea Region. Pieejams: 
https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/publications (aplūkots 29.11.2018.) 

31 Eiropas Padome (2018). Members of the Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes. Pieejams: 
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/epa-member-states (aplūkots 29.11.2018.) 
32 Council of Europe (2018). About the Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes. Pieejams:  
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/about-the-epa (aplūkots 29.11.2018.) 

http://www.kpd.lt/uploads/Tarptautiniai%20ry%C5%A1iai/Kult%C5%ABros%20keliai/Cultural%20Routes%20HANDBOOK.pdf
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/about
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/about
https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/publications
https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/publications
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/epa-member-states
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/about-the-epa
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Luksemburgā. EICR sniedz konsultācijas jaunu kultūras ceļu pieteikumu sagatavošanā un uzglabā ar EP 

Kultūras ceļiem saistīto dokumentāciju.33 

 

4.attēls. Paplašinātā pušu līguma par Kultūras ceļiem dalībvalstis. 34 

 

EP Kultūras ceļu sertificēšanas noteikumos (CM/Res(2013)67) ietverti šādi kritēriji35: 

I. Kultūras ceļa tēmai jāatbilst visiem dotajiem kritērijiem: 

1) tēmai jāpārstāv Eiropas vērtības un jāvieno vismaz trīs Eiropas valstis; 

2) tēmas izpētē un attīstīšanā jāiesaistās starpdisciplinārai ekspertu grupai ar pārstāvjiem no 

dažādiem Eiropas reģioniem, lai nodrošinātu saskaņotas aktivitātes un projektus; 

3) tēmai jāatspoguļo Eiropas atmiņu, vēsturi un mantojumu, kā arī jāveicina mūsdienu Eiropas 

dažādības interpretāciju; 

4) tēmai jārosina jaunatnes kultūras un izglītības apmaiņu, tāpēc tai jābūt saskaņā ar Eiropas 

Padomes pamatnostādnēm šajā jomā; 

5) tēmai jāveicina iniciatīvas, labus piemērus un inovatīvus projektus kultūras tūrisma un ilgtspējīgas 

kultūras attīstības jomā; 

6) tēmai jārosina tūrisma produktu attīstīšanu sadarbībā ar tūrisma aģentūrām un operatoriem, 

sasniedzot dažādas mērķauditorijas, tai skaitā skolēnu grupas. 

  

                                                             
33 Council of Europe (2018). About the European Institute of Cultural Routes. Pieejams: https://www.coe.int/en/web/cultural-
routes/about-the-eicr (aplūkots 29.11.2018.) 
34 Council of Europe (2018). About the Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes. Pieejams:  

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/about-the-epa (aplūkots 29.11.2018.) 

35 Council of Europe (2018). Resolution CM/Res(2013)67 revising the rules for the award of the “Cultural Route of the Council of 

Europe” certification. Pieejams: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805c69fe (aplūkots 

29.11.2018.) 

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/about-the-eicr
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/about-the-eicr
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/about-the-epa
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805c69fe
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II. Tēmai jābūt saistītai ar prioritārajām rīcības jomām: 

1) sadarbība pētniecībā un attīstībā; 

2) Eiropas atmiņas, vēstures un mantojuma uzturēšana; 

3) Eiropas jaunatnes kultūras un izglītības apmaiņa; 

4) laikmetīgās kultūras un mākslas veicināšana; 

5) kultūras tūrisms un ilgtspējīga kultūras attīstība. 

  

III. Tīkla pamatā jābūt organizācijai ar noteiktu juridisko statusu (piem., asociācijai), 

starptautisku pārvaldības struktūru, detalizētu attīstības programmu un finansiālu kapacitāti 

(izvērstāks tīkla organizatorisko kritēriju apraksts dots EP Kultūras ceļu sertificēšanas 

noteikumos CM/Res(2013)67). 

Atbilstība visiem kritērijiem jāatspoguļo kultūras 

ceļa sertifikācijas pieteikuma formā. Tāpat 

pieteikumā jāsniedz informācija par līdzšinējām 

aktivitātēm: 

- organizācijas budžets; 
- projektu finansējums; 

mārketinga aktivitātes (mājaslapa, sociālie tīkli, 

logo, drukātie reklāmas materiāli, drukātas kartes, 

interaktīvas kartes, norādes zīmes); 

 

 

5.attēls. Sertificēto EP Kultūras ceļu logo.36 

- publikācijas (zinātniski raksti, grāmatas, raksti presē, audio un video publicitāte); 

- kultūras ceļu pārstāvošās organizācijas aktivitāšu ietekme uz ekonomisko un tūrisma attīstību 

(mazās un vidējās uzņēmējdarbības veicināšana, konkrētās tēmas izpēte un popularizēšana). 

 

                                                             
36 Council of Europe (2018). Explore all cultural routes. https://www.coe.int/en/web/cultural-routes?desktop=true (aplūkots 

29.11.2018.) 

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes?desktop=true
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Sertificētie EP Kultūras ceļi Baltijas jūras reģionā  

 

2018.gadā sertificēto EP Kultūras ceļu skaits bija 33, tai skaitā 16 Baltijas jūras reģionā (sk. 6. attēlu). 

 

*Baltijas jūras reģionā ietilpst daļa Vācijas teritorijas: Berlīne, Brandenburga, Hamburga, Mēklenburga-Priekšpomerānija un Šlēsviga-

Holšteina.   

6.attēls. EP Kultūras ceļi Baltijas jūras reģionā.37 

 

Baltijas jūras reģiona valstu iesaiste EP Kultūras ceļu programmā nav vienlīdzīga, uz ko vērš 

uzmanību arī 2018.gadā veiktais pētījums Eiropas Padomes un Eiropas Savienības (turpmāk tekstā 

- EP un ES) sadarbības projektā “Routes4U”, kura mērķis ir veicināt Kultūras ceļu programmas 

attīstību. Pētījumā rekomendēts pievērst īpašu uzmanību un sniegt atbalstu Latvijas, Igaunijas un 

Somijas neizmantotā potenciāla iesaistīšanai Kultūras ceļos.38 

Baltijas jūras reģionā pārstāvētie Kultūras ceļi ir: Hanza, Vikingu ceļi, Cisterciešu klosteru Eiropas ceļš, 

Eiropas kapsētu ceļš, Megalīta kultūras Eiropas ceļš, Napoleona ceļš, Impresionisma ceļi, Ebreju 

mantojuma Eiropas ceļi, Jūgendstila tīkls, Santjago de Kompostela svētceļnieku maršruti, Via Regia, Svētā 

Olava ceļš, Imperatora Kārļa V Eiropas ceļi, Kārļa Lielā ceļš, Svētā Mārtiņa no Tūras ceļš, Kliniešu vietas 

Eiropā (sk. 7.attēlu). 

                                                             
37 Routes4U (2018). Feasibility Study. The Cultural Routes of the Council of Europe and the Baltic Sea Region. Pieejams: 

https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/publications (aplūkots 29.11.2018.) 

38 Turpat 

https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/publications
https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/publications
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*2018.gadā Vikingu ceļam pievienojies arī aktīvā tūrisma centrs “Kuršu Vikingu apmetne” Grobiņā. 

7.attēls. EP Kultūras ceļu biedru skaits Baltijas jūras reģionā sadalījumā pa valstīm.39 

 

Hanzas kultūras ceļā iesaistījušies 57 partneri 7 Baltijas jūras reģiona valstīs, tai skaitā Igaunijā, Latvijā 

un Lietuvā.40 Latviju Hanzas kultūras ceļā pārstāv Rīgas, Valmieras un Ventspils pilsētu, kā arī Cēsu, 

Kokneses, Kuldīgas, Limbažu un Straupes novadu pašvaldības. 

Otrs partneru skaita ziņā plašāk pārstāvētais kultūras ceļš Baltijas jūras reģionā ir Vikingu ceļš – projekta 

“Routes4U” pētījuma veikšanas brīdī tajā bija iesaistījušies 19 partneri no 4 Baltijas jūras reģiona valstīm41, 

bet 2018.gadā Vikingu ceļam pievienojies arī Latvijas partneris - aktīvā tūrisma centrs “Kuršu Vikingu 

apmetne” Grobiņā.  

Eiropas kapsētu ceļš apvieno 10 partnerus 5 Baltijas jūras reģiona valstīs, tai skatā Igaunijā.42 

                                                             
39 Routes4U (2018). Feasibility Study. The Cultural Routes of the Council of Europe and the Baltic Sea Region. Pieejams: 
https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/publications (aplūkots 29.11.2018.) 

40 Turpat 

41 Turpat 

42 Turpat 

https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/publications
https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/publications
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Lielā daļā gadījumu Baltijas jūras reģiona partneru skaits EP Kultūras ceļos nav lielāks par 2, piemēram, 

Jūgendstila tīklā no Baltijas jūras reģiona iesaistījusies tikai Rīgas pilsētas pašvaldība ar muzeju “Rīgas 

Jūgendstila centrs”.  

Kultūras ceļu tematika Baltijas jūras reģionā saistīta ar reliģisko mantojumu, ievērojamām personībām, 

mākslu un arhitektūru, cilvēku mobilitāti (Hanza, Vikingu ceļi, Via Regia). Jau iepriekš minētajā EP un ES 

sadarbības projekta “Routes4U” pētījumā rekomendēts jaunu Kultūras ceļu attīstības projektus Baltijas 

jūras reģionā saistīt ar šobrīd mazāk pārstāvētām tēmām - jūrniecības, industriālo un mūsdienu 

mantojumu (sākot no 19.gs. beigām).43 

Baltijas jūras reģionā EP Kultūras ceļu biedri pārsvarā ir pašvaldības (69), apmeklētāju piesaistes objekti 

(28), kultūras iestādes un muzeji (17) un asociācijas (9). Maz pārstāvēti  tūrisma uzņēmumi, nav 

iesaistījušās uzņēmējdarbības asociācijas un zinātniskas institūcijas. EP un ES sadarbības projekta 

“Routes4U” pētījumā rekomendēts turpmākajā Kultūras ceļu attīstībā Baltijas jūras reģionā ņemt vērā vājāk 

pārstāvētās biedru grupas, jo uzņēmēju iesaiste ir svarīga ilgtspējīgai reģiona attīstībai, savukārt 

zinātniskās institūcijas jāiesaista ar Kultūras ceļiem saistītā izpētē.44 

Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas pētījumā par Kultūras ceļu ietekmi uz mazo un vidējo uzņēmēju 

jauninājumiem un konkurētspēju 2010./2011.gadā secināts - lai gan Kultūras ceļu tēmas bijušas skaidri 

definētas, tas nav bijis pietiekams pamats pastāvīgu partnerattiecību nodibināšanai un ekfektīvai 

starptautisku tīklu darbībai. Pētījumā tika veikta gadījumu analīze piecu Kultūras ceļu, tai skaitā Hanzas 

kultūras ceļa, ietvaros. Lai gan pētījums veikts pirms astoņiem gadiem, joprojām ir svarīgi pievērst 

uzmanību Kultūras ceļu organizatorisko struktūru stiprināšanai, kā arī maršrutu pamanāmībai, jo 

īpaši  jaundibinātu Kultūras ceļu gadījumā. Tāpat šajā pētījumā rekomendēta pastāvīga statistikas datu 

ievākšana un izvērtēšana par Kultūras ceļu ekonomisko ietekmi. Savukārt pēc Kultūras ceļu 

izvērtējuma, izmantojot Eiropas tūrisma indikatoru sistēmu (angl. - the European Tourism Indicators 

System), tika secināts - lai gan Kultūras ceļu ekonomiskā ietekme netiek pietiekami analizēta, Kultūras ceļu 

pārstāvji skeptiski raugās uz slodzi, ko rada jauna datu ievākšanas sistēma. Kā iespējamie risinājumi minēti 

digitālie rīki datu ievākšanai, uzglabāšanai un apstrādei, kā arī sadarbība ar zinātniskām institūcijām.45   

  

                                                             
43 Routes4U (2018). Feasibility Study. The Cultural Routes of the Council of Europe and the Baltic Sea Region. Pieejams: 

https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/publications (aplūkots 29.11.2018.) 

44 Turpat 

45 Council of Europe (2011). Impact of European Cultural Routes on SMEs’ innovation and competitiveness. Pieejams: 
https://rm.coe.int/1680706995 (aplūkots 27.11.2018.) 

https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/publications
https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/publications
https://rm.coe.int/1680706995
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Vidzemes kultūras maršrutu attīstības rīcības plāns 2019.-

2025.gadam  

 

Projekta “Cult-RInG” ietvaros 2018.gada nogalē izstrādāts rīcības plāns kultūras maršrutu attīstībai 

Vidzemē 2019.-2025.gadā, kas tiks integrēts Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijā 2018.-2025.gadam. 

Saskaņā ar projekta vadlīnijām rīcības vērstas uz jaunu projektu veicināšanu, pārvaldības uzlabošanu un 

strukturālām pārmaiņām (sk. 1.tabulu).  

Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijā 2018.-2025.gadam kultūras mantojums ir minēts starp 

konkurētspējīgākajiem tūrisma resursiem reģionā. Savukārt Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijā ietvertajā tūrisma vīzijā 2030.gadam akcentēti daudzveidīgi pakalpojumi ar augstu 

pievienoto vērtību, līdz ar to šis rīcības plāns vērsts uz tematisko tūrisma specializāciju, kas veicina 

piedāvājumu dažādību, un EP Kultūras ceļu kritērijiem kā kvalitātes standartu, kas saskan ar augstas 

pievienotās vērtības principiem.  

Rīcības plāns balstīts kultūras tūrisma tendenču, EP Kultūras ceļu programmas un Vidzemes kultūras 

tūrisma resursu analīzē. Rīcības plāna izstrādē ņemta vērā projekta “Cult-RInG” sanāksmēs apgūtā 

partneru pieredze (sk.1.tabulu pielikumā), kā arī Vidzemes Tūrisma asociācijas biedru redzējums par 

tematisko kultūras ceļu attīstības iespējām Vidzemē.  

1.tabula. Rīcības plānā ietvertās aktivitātes pārvaldības uzlabošanai un jaunu projektu veicināšanai. 

Rīcība Jauns projekts / uzlabota pārvaldība /  
strukturālas izmaiņas 

I. Hanza - sertificētais EP Kultūras ceļš 
Vidzemē 

Aktivitātes pārsvarā vērstas uz jaunu projektu īstenošanu. 
Uzlabojumi pārvaldībā saistāmi ar aktīvāku vietējās sabiedrības 
iesaisti un mērķtiecīgāku sadarbību esošās pārvaldības 
struktūras ietvaros. 

II.1. Pievienošanās sertificētiem EP Kultūras 
ceļiem: Vikingu ceļš, Eiropas kapsētu ceļš, 
Santjago de Kompostela svētceļnieku maršruti 

Sākotnējās aktivitātes saistītas ar pārvaldības uzlabošanu, tomēr 
nākotnē tās veicinās jaunu projektu īstenošanu.  

II.2. Pievienošanās kandidātceļiem pēc to 
sertificēšanas: Industriālā mantojuma ceļš, 
Reformācijas ceļi un turpmākie pieteikumi EP 
Kultūras ceļu programmā  

Sākotnējās aktivitātes saistītas ar pārvaldības uzlabošanu, tomēr 
nākotnē tās veicinās jaunu projektu īstenošanu. 

III. Jaunu EP Kultūras ceļu pieteikumi: Dzelzs 
priekškara ceļš 

Sākotnējās aktivitātes saistītas ar pārvaldības uzlabošanu, 
iegūstot sertificēta EP Kultūras ceļa statusu un nodrošinot 
atbilstību EP Kultūras ceļa kritērijiem, tomēr nākotnē tās veicinās 
jaunu projektu īstenošanu. 

IV.1. Perspektīvas EP Kultūras ceļu tēmas: 
Ceļš uz neatkarības atjaunošanu 

Sākotnējās aktivitātes saistītas ar pārvaldības uzlabošanu, 
tēmas iespēju apzināšanos, sadarbības tīkla veidošanu. 

IV.2. Perspektīvas kultūras ceļu tēmas 
starptautiskā, nacionālā un vietējā mērogā 

Sākotnējās aktivitātes saistītas ar pārvaldības uzlabošanu, tēmu 
iespēju apzināšanos, sadarbības tīklu veidošanu. 
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RĪCĪBA I Hanza – sertificētais EP Kultūras ceļš Vidzemē 

 

1.    Pamatojums 

 

Hanza ir sertificēts EP Kultūras ceļš kopš 1991.gada.46 To pārvalda Hanzas 

savienības pilsētu asociācija, kuras mērķis ir uzturēt Hanzas savienības 

garu kā sabiedriskai un kultūras aliansei. Ar mērķi uzturēt ekonomiskās, 

kultūras un nacionālas saites tiek rīkotas Hanzas dienas, ikgadējs 

starptautisks pasākums kādā no Hanzas pilsētām.47  

 

8.attēls. Hanzas savienības pilsētu asociācijas logo.48 

Hanzas savienības pilsētu asociācija ietver 192 pilsētas 16 valstīs49, un tajā tiek uzņemtas tikai vēsturiskās 

Hanzas savienības pilsētas, līdz ar to jaunu partneru pievienošanās ir ierobežota50. Vidzemē Hanzu pārstāv 

Cēsis, Koknese, Limbaži, Rīga, Straupe, Valmiera. 

Vidzemes partneri aktīvi iesaistījušies Hanzas kultūras ceļa aktivitātēs. Piemēram, Centrālā Baltijas jūras 

reģiona programmas projektā “Explore HANSA”, kas īstenots 2015.-2018.gadā, bija iesaistīti 11 partneri, 

tai skaitā 6 no Vidzemes - pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, Kokneses, Limbažu, 

Pārgaujas novada un Valmieras pilsētas pašvaldības, kā arī Vidzemes plānošanas reģions. Pārējie 

projekta partneri bija: Kuldīgas novada pašvaldība, Pērnavas un Vīlandes pilsētu pašvaldības Igaunijā, 

Gotlandes reģions un Gotlandes tūrisma attīstības aģentūra “Inspiration Gotland” Zviedrijā. Projekta 

ietvaros veikta: 

- padziļināta Hanzas vēstures izpēte projekta teritorijā; 

- jaunu tūrisma produktu un pakalpojumu izveide (riteņbraukšanas, pārgājienu, pilsētu ekskursiju 

maršruti, zīmols "Hanzas gastronomija"); 

- mārketinga pasākumi un informācijas pieejamības nodrošināšana (piemēram, dalība tūrisma 

gadatirgos 2018.gadā – “Balttour”, “Tourest”, “ITB Berlin”, Starptautiskajās Hanzas dienās 

Rostokā).51 52 

                                                             
46 Council of Europe (2018). The Hansa. Pieejams: https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-hansa (aplūkots 30.11.2018.) 

47 Städtebund – Die Hanse (2018). The Hanseatic League. From the Middle Ages to modern times. Pieejams: 

https://www.hanse.org/en/ (aplūkots 30.11.2018.) 

48 Turpat 

 
49 Turpat 

50 I.Harlevi, Hanzas kultūras ceļa vadītāja, Hanzas savienības pilsētu asociācijas viceprezidente. Intervija 29.11.2018.  

51 Städtebund – Die Hanse (2018). Explore HANSA. Pieejams: https://www.hanse.org/en/projects/explore-hansa/ (aplūkots 
30.11.2018.) 

52 Vidzemes plānošanas reģions (2015). Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA). Pieejams: 

http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/hanzas_vertibas_ilgtspejigai_sadarbibai_hansa/info/ (aplūkots 30.11.2018.) 

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-hansa
https://www.hanse.org/en/
https://www.hanse.org/en/projects/explore-hansa/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/hanzas_vertibas_ilgtspejigai_sadarbibai_hansa/info/
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Hanzas kultūras ceļa vadītāja, Hanzas savienības pilsētu asociācijas viceprezidente Ingera Harlevi kā īpaši 

svarīgu projekta rezultātu min Hanzas tēmas skaidrošanu vietējiem iedzīvotājiem, jo daļā iesaistīto pilsētu 

vietējā sabiedrība vāji pārzina Hanzas savienības mantojumu, jo īpaši, ja materiālās liecības gadu gaitā ir 

zudušas.  Ar pētījumu, semināru un prezentāciju palīdzību, veicināta iedzīvotāju informētība un piederības 

izjūta Eiropas kultūras mantojumam.53 “Explore HANSA” projekta koordinatore Pārgaujas novadā Rudīte 

Vasile kā piemēru min vietējā veikala iniciatīvu, izvēloties nosaukumu “Senā Hanza” un estētiski to ietverot 

veikala fasādē, kas vietējiem iedzīvotājiem un viesiem atgādina par Straupes piederību Hanzas 

mantojumam.54  

Hanzas tēma attīstīta arī Igaunijas - Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas projektā “Via 

Hanseatica”, kas īstenots 2012.-2014.gadā; vadošais partneris - Vidzemes plānošanas reģions; partneri 

Vidzemē - pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, Valmieras pilsētas pašvaldība, kā arī 

Kocēnu, Siguldas, Strenču un Valkas novadu pašvaldības. Projekta ietvaros attīstīts Via Hanseatica 

tūrisma maršruts Krievijas, Igaunijas un Latvijas teritorijā: Sanktpēterburga - Ivangoroda/Narva - Tartu - 

Valga/Valka - Valmiera - Rīga. Uzlabota pieejamība 12 tūrisma objektiem, uzstādītas ceļa un norādes 

zīmes, tūrisma informācijas stendi.55 56 2018.gada vasarā Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar 

Amatas, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Kocēnu, Pārgaujas, Raunas, Strenču novadu un Valmieras pilsētas 

pašvaldībām rīkoja ceļošanas akciju „Apceļo Via Hanseatica!’’ ar mērķi veicināt tūrisma maršruta “Via 

Hanseatica” teritorijas atpazīstamību. Šajā akcijā tika iesaistīti arī no primārā “Via Hanseatica” maršruta 

attālāki objekti - Zaubē, Raunā, Trikātā, Dikļos, Burtniekos.57    

Savukārt Igaunijas - Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas projektā “Livonijas kulinārais ceļš”, kas 

tiek īstenots 2017.-2020.gadā, viena no aktivitātēm ir “Taste Hanseatica” reģionālā maršruta izveide un 

“Via Hanseatica” kulinārā mantojuma veicināšana. Projekta vadošais partneris ir Igaunijas 

Lauksaimniecības un tirdzniecības kamera, partneri Latvijā - Vidzemes plānošanas reģions un Latvijas 

Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs".58  

Lai gan Hanzas savienības pilsētu asociācijai, kura pārvalda sertificēto EP Hanzas kultūras ceļu, var 

pievienoties tikai vēsturiskās Hanzas savienības pilsētas, Vidzemes plānošanas reģiona īstenotie projekti 

apliecina Hanzas tēmas aktualitāti un iespējas arī plašākā reģiona kontekstā. Iespējas pastāv gan “Via 

Hanseatica” maršruta ietvaros, gan Hanzas pilsētas vienojošos maršrutos, piemēram: “Hanzas trijstūris” 

                                                             
53 “Routes4U” (2018). Interview with Inger Harlevi, Manager of the Hansa, Cultural Route of Council of Europe. Pieejams: https://pjp-

eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/newsroom/-/asset_publisher/4UCJbST1sElO/content/interview-with-

inger-harlevi (aplūkots 30.11.2018.) 

54 R.Vasile, “Explore HANSA” projekta koordinatore Pārgaujas novadā. Intervija 21.11.2018.  

55 Vidzemes plānošanas reģions (2015). Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu VIA HANSEATICA tūrisma 

maršruta izstrādē. Pieejams: 

http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/attalo_teritoriju_attistiba_izmantojot_vietejos_resursus_parrobezu_via_hanseatica_turisma_marsru

ta_izstrade/info/  (aplūkots 30.11.2018.) 

56 Via Hanseatica (2018). ViA Hanseatica. Pieejams: http://www.viahanseatica.info (aplūkots 30.11.2018.) 

57 Vidzemes plānošanas reģions (2018). Ceļošanas akcijas ‘’Apceļo Via Hanseatica!’’ nolikums. Pieejams: 

http://jauna.vidzeme.lv/upload/Nolikums_Ceoanas__akcija__Apcelo_Via_Hanseatica_01.pdf (aplūkots 30.11.2018.) 

58 Vidzemes plānošanas reģions (2017). Livonijas kulinārajā mantojumā balstīta tūrisma produkta izveide un popularizēšana 

(LIVONIJAS KULINĀRAIS CEĻŠ) Pieejams: 

http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/livonijas_kulinaraja_mantojuma_balstita_turisma_produkta_izveide_un_popularizesana_livonijas_k

ulinarais_cels/info/ (aplūkots 30.11.2018.) 

https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/newsroom/-/asset_publisher/4UCJbST1sElO/content/interview-with-inger-harlevi
https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/newsroom/-/asset_publisher/4UCJbST1sElO/content/interview-with-inger-harlevi
https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/newsroom/-/asset_publisher/4UCJbST1sElO/content/interview-with-inger-harlevi
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/attalo_teritoriju_attistiba_izmantojot_vietejos_resursus_parrobezu_via_hanseatica_turisma_marsruta_izstrade/info/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/attalo_teritoriju_attistiba_izmantojot_vietejos_resursus_parrobezu_via_hanseatica_turisma_marsruta_izstrade/info/
http://www.viahanseatica.info/
http://jauna.vidzeme.lv/upload/Nolikums_Ceoanas__akcija__Apcelo_Via_Hanseatica_01.pdf
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/livonijas_kulinaraja_mantojuma_balstita_turisma_produkta_izveide_un_popularizesana_livonijas_kulinarais_cels/info/
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/livonijas_kulinaraja_mantojuma_balstita_turisma_produkta_izveide_un_popularizesana_livonijas_kulinarais_cels/info/
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(Straupe - Cēsis - Valmiera), “Hanzas četrstūris” (Straupe - Cēsis - Valmiera - Limbaži).59 Tāpat Hanzas 

tematikai atbilstošus piedāvājumus varētu attīstīt arī Rīgas - Kokneses maršrutā (sk. 1.attēlu pielikumā). 

Kā atzīst Hanzas kultūras ceļa vadītāja, Hanzas savienības pilsētu asociācijas viceprezidente Ingera 

Harlevi, EP Kultūras ceļa sertifikāts veicinājis Hanzas zīmola starptautisko atpazīstamību, kas liek domāt 

par kvalitātes uzturēšanu un zīmola aizsargāšanu, izvairoties no neatbilstošiem pielietojumiem.60 

Nākamajos projektos viena no prioritātēm būs turpmāka sabiedrības iesaiste un intereses uzturēšana, kā 

arī starptautiskās atpazīstamības veicināšana, nodrošinot informāciju Hanzas savienības pilsētu 

asociācijas mājaslapā un sociālajos tīklos.61 

 

2.    Rīcības 

 

Rīcības Hanzas kultūras ceļa pārvaldības uzlabošanai un jaunu projektu īstenošanai Vidzemes 

reģionā: 

- vietējās sabiedrības (iedzīvotāji, uzņēmēji, NVO)  informēšana par Hanzu un iesaistīšana kultūras 

ceļa aktivitātēs;  

- produktu veidošana dažādām mērķa grupām, sadarbojoties Hanzas pilsētām Vidzemē; 

- projektu pieteikumu izstrāde un projektu īstenošana (aktuālās iespējas - “Cult-RInG” 

pilotaktivitāte; “Routes4U” grantu programma); 

- infrastruktūras uzturēšana un attīstīšana; 

- pastāvīgās rīcības, kuru izpildi nosaka EP Kultūras ceļa kritēriji:  

- tēmas izpēte, ar to saistītas zinātniskas publikācijas, sadarbība ar zinātniskām 

institūcijām; 

- jaunatnes kultūras un izglītības apmaiņa; 

- tūrisma produktu veidošana sadarbībā ar tūroperatoriem; 

- mārketinga aktivitātes; 

- kultūras ceļa socioekonomiskās ietekmes izvērtēšana. 

Lielākā daļa aktivitāšu tiek plānotas konkrētu projektu ietvaros. Piemēram, 2018.gada novembrī iesniegts 

“Cult-RInG” pilotaktivitātes pieteikums, kā ietvaros plānots:  

- pētījums par sabiedrisko dzīvi viduslaikos Vidzemē (darbs arhīvos Lībekā, Berlīnē, Rostokā, 

Tallinā); 

- gidu apmācības; 

- viduslaiku pasākumu koordinēšana (norises vietas - Limbaži, Straupe, Cēsis, Valmiera); 

- pētījums par Lielstraupes pili un izstāde par pētījuma rezultātiem; 

- viduslaiku vēstures interpretācija - piedāvājumi tūroperatoriem un žurnālistiem (drukātā un 

elektroniskā veidā) angļu, vācu, krievu, latviešu valodā; 

                                                             
59 I.Nerātne, “Explore HANSA” projekta koordinatore Valmieras pilsētā. Intervija 21.11.2018.  

60 I.Harlevi, Hanzas kultūras ceļa vadītāja, Hanzas savienības pilsētu asociācijas viceprezidente. Intervija 29.11.2018.  

61 “Routes4U” (2018). Interview with Inger Harlevi, Manager of the Hansa, Cultural Route of Council of Europe. Pieejams: https://pjp-

eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/newsroom/-/asset_publisher/4UCJbST1sElO/content/interview-with-
inger-harlevi (aplūkots 30.11.2018.) 

https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/newsroom/-/asset_publisher/4UCJbST1sElO/content/interview-with-inger-harlevi
https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/newsroom/-/asset_publisher/4UCJbST1sElO/content/interview-with-inger-harlevi
https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/newsroom/-/asset_publisher/4UCJbST1sElO/content/interview-with-inger-harlevi
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- viduslaiku vēstures interpretācijas darbnīcas; 

- tūristu plūsmas skaitītāja iegāde - instruments kultūras ceļa socioekonomiskās ietekmes 

izvērtēšanai;  

- projekta publicitātes un koordinēšanas aktivitātes. 

 

3.    Iesaistītās puses 

 

Hanzas savienības pilsētu asociācijas biedri ir tikai vēsturiskās Hanzas savienības pilsētas (Vidzemē - 

Cēsis, Koknese, Limbaži, Rīga, Straupe, Valmiera), taču aktivitāšu īstenošanā un atbalstīšanā iesaistīto 

dalībnieku loks ir plašāks. Tas ietver tūrisma un kultūras organizācijas (sabiedriskajā, nevalstiskajā, 

privātajā sektorā) Hanzas pilsētās un to sadarbības teritorijās, piemēram:  

“Hanzas trijstūris” un “Hanzas četrstūris”: Straupe (Pārgaujas novads) - Cēsis (Cēsu novads) - 

Valmieras pilsēta - Limbaži (Limbažu novads), kā arī citi maršrutā ietilpstošie novadi;  

“Via Hanseatica”: A2 un A3 šosejām piegulošās teritorijas maršrutā Rīga - Straupe / Cēsis - 

Valmiera - Valka, kā arī maršruta partneri Igaunijā un Krievijā; 

Rīgas - Kokneses maršruts: Daugavas labajā krastā - Salaspils, Ikšķiles, Ogres, Ķeguma, 

Lielvārdes, Skrīveru, Aizkraukles, Kokneses novads; kreisajā krastā - Jaunjelgavas, Ķeguma, 

Ķekavas novads. 

Liela loma ir tūrisma informācijas centru un vietējās sabiedrības iesaistei.62  

Ņemot vērā, ka EP Kultūras ceļu kritēriji ietver tēmas izpēti un jaunatnes kultūras un izglītības apmaiņu, 

svarīgas iesaistītas puses ir: izglītības iestādes, zinātniskas institūcijas, muzeji. Tāpat saskaņā ar EP 

Kultūras ceļu kritērijiem jāīsteno sadarbība ar tūroperatoriem.63  

Projektu pieredze apliecina reģionālo plānošanas un tūrisma organizāciju lomu Hanzas zīmola veicināšanā, 

ko parādījusi Vidzemes plānošanas reģiona un Vidzemes Tūrisma asociācijas iesaiste Hanzas tematikas 

projektos.  

Starptautiska kultūras ceļa kontekstā svarīga ir sadarbība ar partneriem no citām valstīm - Hanzas 

savienības pilsētu asociāciju, Hanzas pilsētām ārpus Latvijas. Savukārt sertificētā EP Kultūras ceļa statuss 

nosaka ciešu sadarbību ar Eiropas Kultūras ceļu institūtu.  

 

4.       Laika ietvars 

 

- 2018.gadā noslēdzas Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas projekts “Explore HANSA”; 

- jaunas projektu iespējas 2019.-2020.gadā: “Cult-RInG” pilotaktivitāte, “Routes4U” grantu 

programma; 

                                                             
62 I.Harlevi, Hanzas kultūras ceļa vadītāja, Hanzas savienības pilsētu asociācijas viceprezidente. Intervija 29.11.2018.  

63 Council of Europe (2018). Resolution CM/Res(2013)67 revising the rules for the award of the “Cultural Route of the Council of 

Europe” certification. Pieejams: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805c69fe (aplūkots 

29.11.2018.) 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805c69fe
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- ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas periods;  

- regulārā kultūras ceļa izvērtēšana: 2019., 2022., 2025.gadā; 

- aktivitātes, kuru izpildi nosaka EP Kultūras ceļu kritēriji - pastāvīgi.  

 

5.       Izmaksas  

 

Galvenās izmaksu pozīcijas ir šādas: 

- līdzfinansējums Hanzas savienības pilsētu asociācijas pastāvīgajām aktivitātēm (piem., 

mājaslapas uzturēšana, ģenerālsekretāra atalgojums) - maksā asociācijas biedri proporcionāli 

iedzīvotāju skaitam pašvaldībā64;  

- infrastruktūras uzturēšana un attīstīšana; 

- mārketinga izmaksas ar Hanzas zīmolu saistītām aktivitātēm - atkarībā no katras konkrētās 

pašvaldības/iesaistītās puses prioritātēm un iespējām;   

- personāla izmaksas (mārketinga aktivitāšu plānošana un īstenošana, projektu pieteikumu 

gatavošana, sadarbības tīkla attīstīšana u.c. aktivitātes) - atkarībā no katras konkrētās pašvaldības 

/ iesaistītās puses prioritātēm un iespējām;  

- komandējumu izmaksas - atkarībā no katras konkrētās pašvaldības/iesaistītās puses prioritātēm 

un iespējām.  

 

Lielākā daļa izmaksu tiek plānotas konkrētu projektu ietvaros. Piemēram, 2018.gada novembrī iesniegts 

“Cult-RInG” pilotaktivitātes pieteikums (sk. 2.tabulu pielikumā).  

 

6.      Finansējuma avoti 

 

- “Cult-RInG” pilotaktivitāte (atkarībā no konkursa rezultātiem);  

- “Routes4U” grantu programma;  

- ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas periods;  

- citas atbalsta programmas (piemēram, Valsts Kultūrkapitāla fonds);  

- pašvaldību un / vai citu iesaistīto pušu budžeta finansējums.  

 

                                                             
64 I.Harlevi, Hanzas kultūras ceļa vadītāja, Hanzas savienības pilsētu asociācijas viceprezidente. Intervija 29.11.2018. 
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RĪCĪBA II.1.  Pievienošanās sertificētiem EP Kultūras ceļiem: Vikingu 

ceļš, Eiropas kapsētu ceļš, Santjago de Kompostela svētceļnieku 

maršruti 

 

1.    Pamatojums 

 

Jaunu kultūras ceļu pieteikšana EP Kultūras ceļa sertifikāta iegūšanai ir laikietilpīgs un finansiāli apjomīgs 

darbs, tādēļ vispirms jāizvērtē iespējas pievienoties jau sertificētiem kultūras ceļiem. Šobrīd EP sertificējusi 

33 kultūras ceļus. Trīs no šiem ceļiem vai nu balstīti tematikā, ko potenciāli būtu iespējams attīstīt Vidzemē, 

vai arī šo ceļu pārklājums ir labvēlīgs Vidzemes reģiona piedāvājuma iesaistei. Tie ir - Vikingu ceļš, Eiropas 

kapsētu ceļš un Santjago de Kompostela svētceļnieku maršruti. Pievienošanās kultūras ceļiem paplašina 

sadarbības partneru loku un projektu finansējuma piesaistes iespējas. 

 

Vikingu ceļš 

Vikingu ceļa darbību koordinē un jaunu biedru 

pievienošanās nosacījumus definē “Destination Viking 

Association” (dibināta 2007.gadā). Asociācijas galvenais 

mērķis ir veicināt un vadīt Vikingu ceļu, kas ir viens no 

sertificētajiem EP Kultūras ceļiem.  

 

9.attēls. “Destination Viking” asociācijas logo. 65 

Saskaņā ar informāciju EP Kultūras ceļu mājas lapā, šobrīd Vikingu ceļa asociācijai oficiāli pievienojušies 

pārstāvji no 13 valstīm – Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes, Īrijas, Nīderlandes, Somijas, 

Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas, Islandes, Polijas, Baltkrievijas, Spānijas, Kanādas, Francijas.66 Vikingu ceļa 

partneri ir pašvaldības, galamērķu mārketinga organizācijas, muzeji, tūroperatori, nevalstiskās 

organizācijas u.c.. 2018.gadā asociācijā uzņemts arī tūrisma klubs “Oga” no Latvijas.  

Dalība asociācijā ir atvērta pašvaldībām, muzejiem, pētnieciskajām institūcijām, NVO un komercdarbības 

veicējiem, kas savā darbībā balstās uz izglītības principiem un atklāj vikingu laika kultūras mantojumu savā 

ikdienā vai caur projektu darbu. Nozīmīgi projekti, kurus īstenojuši “Destination Viking” partneri ar mērķi 

padarīt pieejamāku un saprotamāku vikingu laika kultūru ir: 

- “Follow the Vikings”; 

- “Viking games” (2014); 

                                                             
65 Destination Viking (2018). Destination viking – a concept of travel expierence. Pieejams: 

https://www.destinationviking.com/vikings/destination-viking (aplūkots 22.12.2018.) 

66 Council of Europe (2018). Viking Routes. Pieejams: https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-viking-routes (aplūkots 
07.12.2018.) 

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-viking-routes
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- “Vikings are coming” (2013).67 

 

Paralēli asociācijas biedru darbības popularizēšanai vikingu kultūras mantojuma vietās asociācijas biedri 

aktīvi iesaistās viduslaiku un vikingu laika festivālu, kā arī tirgu organizēšanā, un šobrīd Vikingu ceļš ir kļuvis 

par labi atpazīstamu zīmolu gan Eiropā, gan ārpus tās.  

Latvijā aizvien lielāku popularitāti iegūst vēstures rekonstrukcijas klubu darbība, tai skaitā tādu, kuru 

interešu lokā ir vikingu laikmeta izpēte, taču šo interesentu darbība redzamāka ir Kurzemes, Latgales 

reģionos, kur arī vairākkārtēji notikuši vikingu laika festivāli. Vidzemē liecības par vikingu laikiem rodamas  

teritorijās, kas atrodas ūdens ceļā “No varjagiem līdz grieķiem”, tātad – pie Daugavas. Daugmales pilskalna 

(Daugmale – lielākā Daugavas lejteces osta 10.-12.gs.), arī Salaspils Laukskolas, Ikšķiles Zēvalda 

vasarnīcas kapulauku arheoloģiskie izrakumi norāda uz skandināvu klātbūtni vai ietekmi68, tomēr Vidzemē 

redzamākas ir mūsdienu interpretācijas par vikingu laiku. Daugavā tūrisma un atpūtas nolūkos pieejami 3 

mūsdienās darināti vikingu kuģi: 

- ar  vikingu kuģi “Üxkül” vasaras sezonā tiek organizēti izbraukumi no Sv.Meinarda piestātnes, 

Ikšķilē. Kuģis darināts pēc 10.gs. vikingu kuģa parauga vēstures kluba “BALTIC SNIKE” darbnīcā 

Vecumniekos; 

- vikingu liellaiva “Nameisis” veic regulārus atpūtas braucienus pa Daugavu maršrutā Kokneses 

pilsdrupas – Likteņdārzs – Kokneses pilsdrupas;   

- vikingu liellaiva “Lāčplēsis" veic regulārus reisus no maizes ceptuves "Liepkalni", kas atrodas 

Pļaviņu novada Klintaines pagastā. Ceļojuma maršruts ir apkārt Oliņkalna un Sēlpils pilskalnu 

salām, kā arī ir iespēja aplūkot Vīgantes parku un Staburagu (sk. 2.attēlu pielikumā).  

 

Amatnieks un laivu meistars Juris Zīle  no Ķeguma novada 2009.gadā uzbūvēja kuģi “Ōsa” (Asa) – 9.gs. 

sākumā būvētā vikingu kara kuģa “Osebergskipet” repliku. 2014.gadā kopā ar Ingolfu Zīli  tapis arī vikingu 

kuģis "Indriķis" – “Osebergskipet” samazināta kopija. Kuģi šobrīd vairs neatrodas Latvijā, tomēr vikingu 

kuģu meistaru darbība kopā ar atpūtas braucieniem vikingu kuģīšos pa Daugavu iezīmē potenciālo  tūrisma 

pakalpojumu jomu, kurā Daugavas piekrastes pašvaldību tūrisma nozares pārstāvji var kopīgi 

specializēties, lai pievienotos Vikingu ceļam – kuģu būvniecība un ar to saistītā nemateriālā mantojuma 

interpretācija, kurā jau šobrīd piekrastes pašvaldību tūrisma organizācijām ir pakalpojumu sniegšanas 

pieredze.  

Būtisks priekšnosacījums, lai pievienotos sertificētajam EP Vikingu ceļam, ir spēja zinātniski pamatot 

galamērķa vai organizācijas darbības saistību ar autentiskām vikingu laika liecībām.  

Ņemot vērā Daugavas vēsturisko nozīmi vikingu laikos, Daugavas piekrastes pašvaldībām un tūrisma 

pakalpojumu sniedzējiem būtu jāizvērtē iespējas pievienoties Vikingu kultūras ceļam. Pievienojoties 

partneris kļūst par daļu no starptautiska tīkla, ar kuru kopīgi īstenot pārrobežu projektus un popularizēt savu 

galamērķi, vikingu laika kultūras mūsdienu interpretācijas, kā arī iegūst pieeju vikingu mantojuma un 

tūrisma ekspertiem.  

“Destination Viking” asociācija ir atvērta jaunu dalībnieku uzņemšanai no galamērķiem un organizācijām, 

kas spēj parādīt savas aktivitātes saistībā ar vikingu laika kultūras mantojumu. Asociācijas vadība īpaši 

                                                             
67 Destination Viking (2018). Projects. Pieejams: https://www.destinationviking.com/projects (aplūkots 09.12.2018.) 

68 Latvijas Nacionālais vēstures muzejs (2016). Līdz 23. oktobrim apskatāma izstāde “Vikingu un zviedru laiki Latvijā”. Pieejams: 

http://lnvm.lv/?p=7639 (aplūkots 09.12.2018.) 

https://www.destinationviking.com/projects
http://lnvm.lv/?p=7639
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gaida jaunus partnerus no Baltijas un Austrumeiropas, kuru teritorijas senatnē iekļāvušās vikingu aktivitāšu 

lokā, bet mūsdienās nepietiekoši pārstāvētas asociācijā.  

 

Eiropas kapsētu ceļš 

Eiropas kapsētu ceļu pārvalda Eiropas Nozīmīgo kapsētu asociācija 

(angl. – Association of Significant Cemeteries in Europe), kuras 

mērķis ir popularizēt Eiropas kapsētas kā būtisku cilvēces mantojuma 

daļu.69 Eiropas kapsētu ceļam pievienojušies partneri 20 valstīs70– 

pārsvarā tās ir pilsētu pašvaldības, bet pārstāvētas arī atsevišķas 

kapsētas un kapsētu pārvaldes.71 Tāpat iesaistīties var muzeji un 

zinātniskas institūcijas. 

10.attēls. Eiropas kapsētu ceļa logo.72 

Lai pievienotos Eiropas Nozīmīgo kapsētu asociācijai, jāizpilda šādi kritēriji: (1) kapsētai jābūt publiski 

pieejamai apmeklētājiem; (2) kapsētā jābūt atļautām ekskursijām u.c. likumiskām interpretācijas 

aktivitātēm; (3) kapsētā jābūt vismaz 5 vēsturiski, arhitektoniski, mākslinieciski vai saistībā ar aizgājēja 

personību nozīmīgām apskates vietām; (4) par vismaz 5 apskates vietām kapsētā jānodrošina foto 

materiāls un apraksts angļu valodā, kas ietver ne tikai faktus, bet arī personisku stāstu; (5) asociācijas 

biedram jābūt ar organizatorisku un finansiālu kapacitāti, lai izgatavotu mārketinga materiālus maršruta 

reklamēšanai (norādes zīmes, drukātus informācijas materiālus), iesaistītos vismaz vienā asociācijas 

projektā, vismaz reizi trīs gados piedalītos ikgadējos asociācijas pasākumos, nodrošinātu informāciju 

asociācijas komunikācijas kanāliem (mājaslapai u.c.).73  

Eiropas kapsētu ceļa partneri iesaistījušies vairākos projektos ar vienojošu vadmotīvu – padarīt kapsētas 

par dzīvas piemiņas un svarīgu atziņu vietām: 

- Eiropas kapsētu tūre (ikgadējs pasākums, katru gadu citā galamērķī) 74; 

- Eiropas kapsētu nedēļa (ikgadējs pasākums vienlaicīgi vairākās vietās - izstādes, koncerti, 

ekskursijas, semināri) 75 76; 

                                                             
69 The Association of Significant Cemeteries in Europe (2018). The Association. Pieejams: 
http://www.significantcemeteries.org/p/the-association.html (aplūkots 03.12.2018.) 

70 Council of Europe (2018). European Cemetaries Route. Pieejams: https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-european-
cemeteries-route (aplūkots 03.12.2018.) 

71 European Cemetaries Route (2018). Members. Pieejams: https://cemeteriesroute.eu/european-cemeteries-route.aspx (aplūkots 

01.12.2018.) 

72 The Association of Significant Cemeteries in Europe (2018). The Association. Pieejams: 
http://www.significantcemeteries.org/p/the-association.html (aplūkots 03.12.2018.) 

73 European Cemetaries Route (2018). Criteria to meet. Pieejams: https://cemeteriesroute.eu/about-cemeteries-route/become-a-
member/criteria-to-meet.aspx (aplūkots 03.12.2018.) 

74 European Cemetaries Route (2018). European Cemetaries Tour. Pieejams: https://cemeteriesroute.eu/projects/european-

cemeteries-tour.aspx (aplūkots 03.12.2018.) 

75 European Cemetaries Route (2018). WDEC. Pieejams: https://cemeteriesroute.eu/projects/wdec.aspx (aplūkots 01.12.2018.) 

76 The Association of Significant Cemeteries in Europe (2018). WDEC. Pieejams: 
http://www.significantcemeteries.org/search/label/WDEC (aplūkots 03.12.2018.) 

http://www.significantcemeteries.org/p/the-association.html
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-european-cemeteries-route
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https://cemeteriesroute.eu/projects/european-cemeteries-tour.aspx
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- vietējo gidu programma 77; 

- skolu programma 78; 

- stāstu programma 79; 

- u.c. aktivitātes un projekti. 

 

Eiropas kapsētu ceļa dalībniekiem ir tiesības izmantot vienotu dizainu pastkartēm un informācijas 

materiāliem (pieejamas datorgrafikas veidnes). Pie kapsētām tiek uzstādītas vienota stila informatīvas 

plāksnes, kas apliecina piederību sertificētajam EP Eiropas kapsētu ceļam.80 

Ņemot vērā Latvijā attīstīto kapu kultūru, arī Vidzemes pašvaldībās būtu jāizvērtē iespēja iesaistīties EP 

Eiropas kapsētu ceļā. Tā ir iespēja uzturēt ar kapsētām saistīto kultūras mantojumu un Latvijas vēsturē 

nozīmīgu cilvēku piemiņu, kā arī popularizēt šīs vērtības starptautiskā mērogā. Vērtējot šādas iniciatīvas 

sociālekonomisko ietekmi, iespējams, ekonomiskais ieguvums ir mazāks, nekā vieglāk komercializējamu 

tēmu gadījumā, tomēr jāvērtē arī ietekme uz kultūras mantojuma uzturēšanu un popularizēšanu.  

 

Santjago de Kompostela svētceļnieku maršruti 

Santjago de Kompostela svētceļnieku maršruti ieguvuši EP Kultūras ceļa 

sertifikātu 1989.gadā81 un tos pārvalda Svētā Jēkaba ceļa Eiropas federācija, 

apvienojot reģionālas organizācijas 8 valstīs (10.12.2018. dati): Spānijā, 

Portugālē, Francijā, Itālijā, Beļģijā, Vācijā, Polijā un Lietuvā82. Santjago de 

Kompostela svētceļnieku maršruti Eiropā pazīstami kā Sv.Jēkaba ceļš: 

Šv.Jokūbo kelio Lietuvā83, Szlaku św. Jakuba Polijā84, Der Jakobsweg Vācijā utt.; 

angliskais nosaukums – Saint James Way. 

 

 

11.attēls. Sv.Jēkaba ceļa logo.85 

                                                             
77 European Cemetaries Route (2018). Local guides. Pieejams: https://cemeteriesroute.eu/projects/local-guides.aspx (aplūkots 

03.12.2018.) 

78 European Cemetaries Route (2018). Schools on cemeteries. Pieejams: https://cemeteriesroute.eu/projects/schools-on-
cemeteries.aspx (aplūkots 03.12.2018.) 

79 European Cemetaries Route (2018). Stories. Pieejams: https://cemeteriesroute.eu/projects/stories.aspx (aplūkots 03.12.2018.) 

80 European Cemetaries Route (2018). Marketing materials. Pieejams: https://cemeteriesroute.eu/about-cemeteries-route/marketing-
materials.aspx (aplūkots 03.12.2018.) 

81 Council of Europe (2018). Santiago de Compostela Pilgrim Routes. Pieejams: https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-

santiago-de-compostela-pilgrim-routes (aplūkots 04.12.2018.) 

82 Saint James Way (2018). Members. Pieejams: http://www.saintjamesway.eu/en/members/ (aplūkots 04.12.2018.) 

83 Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacija (2018). Pieejams: www.saintjamesway.lt (aplūkots 04.12.2018.) 

84 Camino Polaco (2018). Pieejams: www.caminopolaco.pl  (aplūkots 04.12.2018.) 

85  Saint James Way (2018). Cultural Route. Pieejams: http://www.saintjamesway.eu/en/cultural-route/ (aplūkots 04.12.2018.) 
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Saskaņā ar leģendu Sv.Jēkaba mirstīgās atliekas no Jeruzalemes tika nogādātas Spānijā un apglabātas 

tagadējā Santjago de Kompostelas pilsētas teritorijā. Līdz ar iespējamās Sv. Jēkaba kapa vietas atklāšanu 

9.gs., Sv.Jēkaba ceļš kļuva par vieno no nozīmīgākajiem kristiešu svētceļojumu maršrutiem viduslaikos, kā 

rezultātā veidojies gan materiālais mantojums - lūgšanu vietas, naktsmītnes, tilti, gan nemateriālais 

mantojums - mīti, leģendas, dziesmas. Ik gadu simtiem tūkstošu cilvēku dodas Sv. Jēkaba ceļā, un ir ierasts 

uzskatīt, ka svētceļojums sākas jau no mājām, tāpēc attīstījušās dažādas maršruta variācijas. Maršrutu 

mēdz veikt gan kājām, gan ar velosipēdu. Jau kopš viduslaikiem ceļā tikušas iepazītas citu valstu tradīcijas, 

valodas un dzīvesveids, tāpēc Sv. Jēkaba ceļš simbolizē Eiropas kultūras apmaiņas vēsturi.86 

Ņemot vērā, ka Santjago de Kompostela svētceļnieku maršruti ir pirmais sertificētais EP Kultūras ceļš, 

Svētā Jēkaba ceļa Eiropas federācijas mērķis ir uzturēt EP Kultūras ceļu programmas pamatvērtības: 

cilvēktiesības, kultūras dažādību, starpkultūru dialogu un pārrobežu pieredzes apmaiņu.87 

Lietuva pievienojusies Santjago de Kompostela svētceļnieku maršrutiem 2016.gadā; valsti Svētā Jēkaba 

ceļa Eiropas federācijā pārstāv 2016.gadā dibinātā Lietuvas Sv. Jēkaba ceļa pašvaldību asociācija. 

Pievienošanās procesā liela loma bijusi Kultūras ministrijai, Ekonomikas ministrijai un Katoļu baznīcai. 

Tāpat svarīga ir sabiedrības iesaiste - 2013.gadā 

dibināta Lietuvas Sv. Jēkaba ceļa draugu asociācija, 

kas rīko svētceļojumus, iesaistās Sv. Jēkaba ceļa 

marķēšanā un popularizēšanā, organizē konferences.88  

Maršrutā tiek iekļauti dievnami (piemēram, Lietuvā 

izcelti dievnami, kas nes Sv. Jēkaba vārdu), tūristu 

mītnes, kā arī ievērojami dabas un kultūras objekti.89 

Sv. Jēkaba ceļu marķē ar dzeltenu gliemežvāku uz zila 

fona. Nereti marķējumi ir vienkārši, ar krāsu uzpūsti uz 

ceļa seguma vai objektiem tā malā90 (sk. 12.attēlu).  

12.attēls. Sv. Jēkaba ceļa marķēšana Lietuvā.91 

                                                             
86 Council of Europe (2018). Santiago de Compostela Pilgrim Routes. Pieejams: https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-

santiago-de-compostela-pilgrim-routes (aplūkots 04.12.2018.) 

87 Turpat  

88 Andrikienė, L. (2016). St. James Way - Lithuanian Way. “Expanding the Cultural Routes of the Council of Europe: challenges and 
opportunities”, 6th Advisory Forum. Pieejams: 
http://www.saintjamesway.eu/en/_fichiers/carte_decoupe/1488200826_PresentationAndrikiene_StJamesWay_web.pdf (aplūkots 

28.11.2018.) 

89 Turpat 

90 Ķelmes tūrisma un biznesa informācijas centrs (2018). Šv. Jokūbo kelio žymėjimas Kelmės rajone. Etaplius. Pieejams: 
https://www.etaplius.lt/sv-jokubo-kelio-zymejimas-kelmes-rajone (aplūkots 04.12.2018.) 

91 Turpat 
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Sv. Jēkaba ceļa oficiālajā mājaslapā ir arī virkne komplekso ceļojumu no dažādām Eiropas pilsētām – gan 

velo, gan autobusu tūres ar nakšņošanu dažādu kategoriju viesnīcās.92 

Lietuvā izstrādātas vairākas maršrutu variācijas, kas sniedzas līdz Latvijas robežai ar savienojuma vietām 

Ezerē, Augstkalnē, Elejā, Skaistkalnē93; papildu savienojuma vietas varētu būt arī Suvainiškis un Utena – 

tas liek domāt par maršruta attīstības iespējām Latvijā līdz Igaunijas robežai, tādējādi vedot cauri Vidzemei 

(sk. 3.attēlu pielikumā). Teorētiski Sv. Jēkaba ceļa attīstīšanai Latvijas teritorijā varētu izmantot arī Jūrtakas 

maršrutu, veidojot savienojumu starp Klaipēdu / Kretingu Lietuvā un Rucavas novadu / Liepāju Latvijā, 

tomēr jārēķinās, ka šādā posmā Lietuvā maršruts līdz Latvijas robežai nav izstrādāts.  

Latgales reģionā izteikta gatavība iesaistīties Sv.Jēkaba ceļa attīstībā šādā maršrutā: Lietuvas / Latvijas 

robeža – Svente – Daugavpils – Vecstropi – Krauja – Naujene – Slutišķi – Židino – Izvalta – Krāslava – 

Krāslavas stacija – Kazanova – Kombuļi – Aglona – Dagda – Ezernieki – Dubuļi – Čornaja – Rēzekne – 

Greiškāni – Ludza – Pušmucova – Mērdzene – Kārsava – Baltinava – Viļaka – Balvi, ko Vidzemē tālāk 

varētu turpināt maršrutā Gulbene – Ranka – Jaunpiebalga – Dzērbene – Āraiši – Cēsis – Turaida / Krimulda, 

par pamatu izmantojot “EuroVelo 11” maršrutu, kas tiks marķēts 2019.gadā, un Latvijas Zaļos ceļus, kam 

plānota maršruta posma Viļaka – Balvi – Gulbene – Āraiši – Cēsis attīstība.94 Jāņem vērā, ka šāda maršruta 

attīstīšanā būtu nepieciešama sadarbība ar Lietuvas partneriem, lai atbilstoši nodrošinātu maršrutu līdz 

Latvijas robežai.  

Nozīmīga Vidzemes teritorija laikā no 13. līdz 16.gs. bija Rīgas arhibīskapijas sastāvā. Zemes valdniekiem 

Rīgas arhibīskapiem piederēja pilis Turaidā, Limbažos, Raunā un Koknesē. Turaidas muzejrezervātā 

Turaidas pils arheoloģiskajos izrakumos atrastas svētceļnieku zīmes – krustiņš no Lukas (Itālijā) un 

gliemežvāks, kas simbolizē svētceļojumu uz Santjago de Kompostelu, kas attiecināmas uz laika periodu 

14.–16.gs.. Minētās svētceļnieku nozīmes apskatāmas Turaidas pils ekspozīcijā. Netālu no Turaidas 

atrodas Krimuldas baznīca, kas ir vairāk nekā 800 gadus veca un kas mūsdienās saistās ar svētceļniekiem 

un svētceļojumiem.95 

Svarīgs priekšnoteikums Sv.Jēkaba ceļa attīstībai Latvijā ir baznīcu organizāciju un draudžu, pašvaldību 

un valdības (it īpaši Kultūras ministrijas un Ekonomikas ministrijas) gatavība iesaistīties. Ņemot vērā to, ka 

Vidzemē kopš 17.gs. nostiprinājusies Evaņģēliski luteriskā baznīca, jautājums ir arī par luterisko draudžu 

gatavību atbalstīt šādu iniciatīvu, ne tikai par Katoļu baznīcas iesaisti, kā tas ir Lietuvā. Iespējams, ka 

grūtības varētu radīt Vidzemes protestantisma identitātes (sk. Rīcību II.2. - Reformācijas ceļi) pretruna ar 

katoliskajām tradīcijām Sv.Jēkaba ceļā, tomēr šis svētceļojums mūsdienās netiek uztverts tikai kā 

katoļticības, bet vispārīgāks reliģisks un meditatīvs rituāls.  

 

                                                             
92 Saint James Way (2018). Tourism on the Path of Saint James Way. Pieejams: http://www.saintjamesway.eu/en/tourism/ (aplūkots 
04.12.2018.) 

93 Andrikienė, L. (2016). St. James Way - Lithuanian Way. “Expanding the Cultural Routes of the Council of Europe: challenges and 
opportunities”, 6th Advisory Forum. Pieejams: 

http://www.saintjamesway.eu/en/_fichiers/carte_decoupe/1488200826_PresentationAndrikiene_StJamesWay_web.pdf  (aplūkots 
28.11.2018.) 

94 R.Sijāts, Vidzemes Tūrisma asociācijas Valdes priekšsēdētājs. Elektroniska komunikācija 26.12.2018. 

95 G.Zaķīte, Turaidas muzejrezervāta Izglītojošā darba un komunikācijas nodaļas vadītāja. Elektroniska komunikācija 14.12.2018.  
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2.    Rīcības 

 

Rīcības, kas vērstas uz pievienošanos sertificētiem EP Kultūras ceļiem:  

- pievienošanās noteikumu apzināšana un precizēšana Vidzemei atbilstošākajos sertificētajos ceļos;  

- zinātniska tēmas izpēte par galamērķa sasaisti ar kultūras ceļa tematiku un sociālekonomiskajiem 

ieguvumiem;  

- kultūras ceļam atbilstošu resursu un iesaistīto pušu apzināšana un izpēte Vidzemē;  

- kultūras ceļam atbilstošu tūrisma piedāvājumu stiprināšana un infrastruktūras attīstīšana Vidzemē; 

- sadarbības tīkla veidošana, lai palielinātu iespējas oficiāli pievienoties kultūras ceļam. 

 

3.    Iesaistītās puses 

 

- konkrētā kultūras ceļa tēmai atbilstošās Vidzemes pašvaldības, tūrisma un kultūras organizācijas 

(sabiedriskajā, nevalstiskajā, privātajā sektorā); 

- izglītības iestādes, zinātniskas institūcijas, muzeji - tēmas izpēte un jaunatnes kultūras un izglītības 

apmaiņa saskaņā ar  EP Kultūras ceļu kritērijiem;  

- tūroperatori – kompleksu piedāvājumu veidošana saskaņā ar  EP Kultūras ceļu kritērijiem;  

- reģionālās plānošanas un tūrisma organizācijas – Vidzemes plānošanas reģions, Rīgas 

plānošanas reģions, Vidzemes Tūrisma asociācija, kā arī sadarbība ar citu reģionu organizācijām 

atbilstoši konkrētā kultūras ceļa tēmai;  

- kultūras ceļus pārstāvošās starptautiskās asociācijas: “Destination Viking”, Eiropas Nozīmīgo 

kapsētu asociācija, Svētā Jēkaba ceļa Eiropas federācija; 

- Eiropas Kultūras ceļu institūts; 

- Sv. Jēkaba ceļa gadījumā: Latvijas Katoļu baznīca, Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca, Kultūras 

ministrija, Ekonomikas ministrija (LIAA – Tūrisma departaments). 

 

 

4.       Laika ietvars 

 

Pievienošanās sertificētiem EP Kultūras ceļiem atbilstoši situācijai. 

 

5.       Izmaksas  

 

Galvenās izmaksu pozīcijas ir šādas: 

- ikgadējā dalības maksa kultūras ceļa asociācijā: 

- “Destination Viking” – 100 līdz 500 eiro96; 

                                                             
96 Ea Stevns Matzon, Vikingu ceļa koordinatore. Intervija 13.12.2018. 
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- Eiropas Nozīmīgo kapsētu asociācija – 150 eiro97;  

- infrastruktūras uzturēšana un attīstīšana; 

- mārketinga izmaksas ar kultūras ceļu saistītām aktivitātēm - atkarībā no katras konkrētās 

pašvaldības / iesaistītās puses prioritātēm un iespējām;   

- personāla izmaksas (mārketinga aktivitāšu plānošana un īstenošana, projektu pieteikumu 

gatavošana, sadarbības tīkla attīstīšana u.c. aktivitātes) - atkarībā no katras konkrētās pašvaldības 

/ iesaistītās puses prioritātēm un iespējām;  

- komandējumu izmaksas - atkarībā no katras konkrētās pašvaldības/ iesaistītās puses prioritātēm 

un iespējām.  

 

Lielākā daļa izmaksu tiek plānotas konkrētu projektu ietvaros.  

 

6.      Finansējuma avoti 

 

- ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas periods;  

- citas atbalsta programmas (piemēram, Valsts Kultūrkapitāla fonds);  

- pašvaldību / citu iesaistīto pušu budžeta finansējums.    

 

 

RĪCĪBA II.2. Pievienošanās kandidātceļiem pēc to sertificēšanas: 

Industriālā mantojuma Eiropas ceļš, Reformācijas ceļi un turpmākie 

pieteikumi EP Kultūras ceļu programmā  

 

1.    Pamatojums 

 

Tematiskā tūrisma specializācija šobrīd Eiropā kļūst arvien populārāka, un zīmoltēmu attīstīšana kļuvusi 

par stratēģisku pieeju galamērķa mārketingā. Zīmoltēmas dod pamatu galamērķa identitātes veidošanā – 

ar tēmām tiek izceltas galamērķa galvenās iezīmes, raksturojums vai unikalitāte, tādējādi piešķirot raksturu 

un identitāti tūrisma resursiem vai aktivitātēm. Zīmoltēmas tiek izmantotas, lai attīstītu tūrisma produktus, 

tūristu piesaistes un aktivitātes. Tematiski ceļi un maršruti reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī ir 

viena no tematiskās tūrisma specializācijas formām.98  

Kā jau iepriekš minēts, jaunu kultūras ceļu pieteikšana sertificēšanai ir laikietilpīgs un finansiāli apjomīgs 

darbs, tāpēc pievienošanās jau esošiem ceļiem ir efektīvs risinājums. Tai pat laikā, kultūras ceļu kustībai 

vēršoties plašumā, tiek pieteiktas jaunas kultūras ceļu idejas, tādēļ ieteicams sekot līdzi jaunajiem 

                                                             
97European Cemeteries Route (2018). Annual membership fee. Pieejams: https://cemeteriesroute.eu/about-cemeteries-
route/become-a-member0/annual-membership-fee.aspx (aplūkots 03.12.2018.) 

98 UNWTO & European Travel Commission (2017). Handbook on Marketing Transnational Tourism Themes and Routes. Pieejams 

http://veilletourisme.s3.amazonaws.com/2018/01/Handbook-on-Marketing-Transnational-Tourism-Themes-and-Routes.pdf (aplūkots 
28.11.2018.) 

https://cemeteriesroute.eu/about-cemeteries-route/become-a-member0/annual-membership-fee.aspx
https://cemeteriesroute.eu/about-cemeteries-route/become-a-member0/annual-membership-fee.aspx
http://veilletourisme.s3.amazonaws.com/2018/01/Handbook-on-Marketing-Transnational-Tourism-Themes-and-Routes.pdf
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pieteikumiem un savlaicīgi izvērtēt iespējas pievienoties ceļam pēc sertificēšanas. 2018.gadā EP tiek 

izskatīti 12 jaunu kultūras ceļu pieteikumi. Atbilstoši Vidzemes tūrisma resursiem visperspektīvākie 

kandidātceļi ir Industriālā mantojuma Eiropas ceļš un Reformācijas ceļš.    

 

Industriālā mantojuma Eiropas ceļš 

Industriālā mantojuma ceļa darbību koordinē un pievienošanās 

nosacījumus definē Vācijā reģistrētā asociācija ERIH (angl. – 

European Route of Industrial Heritage). ERIH jau ilgi pirms 

pieteikšanās sertificēta EP Kultūras ceļa statusam ir apvienojusi 

industriālā mantojuma tūrismā iesaistītus partnerus dažādās 

Eiropas valstīs (tīkls veidojies laikā no 2003. līdz 2008.gadam).  

 

13.attēls. Industriālā mantojuma Eiropas ceļa logo.99 

ERIH izveidošanas mērķis bija izmantot atpazīstamus industriālā mantojuma objektus, lai caur tiem (un arī  

izmantojot internetu) palielinātu sabiedrības interesi par pārējiem industriālā mantojuma tīkla objektiem. 

Šādu mārketinga efektu atsevišķi objekti nav spējīgi panākt. ERIH ir Eiropas Savienībā oficiāli reģistrēta 

preču zīme. Šobrīd ERIH pārstāv vairāk nekā 1700 industriālā mantojuma objektus un piedāvā 13 dažādas 

tematikas industriālā mantojuma maršrutus, specializētus reģionālos maršrutus un tā dēvētos enkur-

objektus, kuriem piemīt vislielākais potenciāls tūristu piesaistē.100 Saskaņā ar informāciju ERIH mājas lapā, 

asociācijā oficiāli iestājušies 250 biedri no 24 Eiropas valstīm. Par ERIH biedru var kļūt: (1) industriālā 

mantojuma objekti; (2) publiskas vai privātas organizācijas; (3) korporācijas; (4) fiziskas personas. 

Eiropā ir palielinājusies sabiedrības interese par industriālo mantojumu, kā arī augusi informētība un 

izpratne par industriālās vēstures liecību saglabāšanas nepieciešamību. Arī Latvijā izveidots Industriālā 

Mantojuma Fonds, kura mērķis ir Latvijas rūpniecības, ceļu satiksmes un transporta, citu tehnikas un 

zinātnes vēsturisko objektu apzināšana, izpēte un popularizēšana, lai tos saglabātu, rodot mantojuma 

objektiem pielietojumu kultūras, tūrisma vai saimnieciskā apritē.  

Liela daļa Vidzemes industriālā mantojuma līdz mūsdienām nav saglabājusies, un objektiem nepieciešami 

ieguldījumi, lai palielinātu to potenciālu tūrismā. ERIH maršrutos šobrīd iekļauti 2 industriālā mantojuma 

objekti Vidzemē – Līgatnes papīrfabrika un strādnieku ciemats, kā arī Alūksnes – Gulbenes bānītis. 

Gulbenē 2018.gadā arī atklāts izglītojošs un interaktīvs centrs “Dzelzceļš un Tvaiks” (2018.gadā saņēmis 

apbalvojumu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras konkursā kā viens no visveiksmīgākajiem 

jaunajiem tūrisma produktiem) tādējādi galamērķī stiprinot industriālā mantojuma tematiku. Bānīša 

mantojums regulāri tiek popularizēts caur pasākumiem. Savukārt Līgatnes papīrfabrikas kultūrvēsturiskais 

ciemats 2011.gadā ieguvis Eiropas izcilāko galamērķu balvu (EDEN), un kopš 2018.gada apskatei tiek 

piedāvāts autentiski atjaunots 19. gadsimta beigu papīrfabrikas strādnieku dzīvoklis. Vidzemes Tūrisma 

asociācija ir partneris  “European GreenWays Association” un sadarbībā ar Latvijas Zaļo ceļu asociāciju un 

                                                             
99 ERIH (2018). About Us – ERIH’s History. Pieejams: https://www.erih.net/about-erih/erihs-history-and-goals/ (aplūkots 
11.12.2018.) 

100 Turpat 

https://www.erih.net/about-erih/erihs-history-and-goals/
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Vidzemes pašvaldībām projektā “Green Railways” strādā pie kādreizējo dzelzceļa līniju pielāgošanas videi 

draudzīgā tūrisma maršrutā. Viens no maršruta atzariem iekļauj arī Gulbeni. 

Lai gan Vidzemē industriālais mantojums ir plaši pārstāvēts, tūrisma kontekstā īpaši jāatzīmē vairāki 

industriālā mantojuma objekti, kuri vai nu pārstāv retu industriālo mantojumu vai arī tiek mērķtiecīgi attīstīti, 

izmantojot projektu finansējumu (kā piemēram, Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības 

programmas projekts Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai). Šie objekti ir Vijciema čiekuru 

kalte, Ķoņu dzirnavas, Limbažu industriālā mantojuma objekti (vēsturiskās filca fabrikas ēkas un mūsdienu 

ekspozīcija, SIA “Tīne”, Vecais Ugunsdzēsēju depo), Baložu kūdras dzelzceļš, Bīriņu muižas kompleksa 

ūdenstornis, Zilākalna ūdenstornis un kūdras fabrikas “Zilaiskalns” strādnieku ciemats (sk. 4.attēlu 

pielikumā). 

Fakts, ka Gulbenes – Alūksnes bānītis jau šobrīd iekļauts ERIH tīklā, kā arī tas, ka ar dzelzceļu saistītu 

piedāvājumu klāsts galamērķī tiek paplašināts, un atpazīstamība veicināta caur regulāriem pasākumiem, 

ļauj secināt, ka tieši šim industriālā mantojuma objektam ir vislielākais potenciāls nākotnē pievienoties 

kultūras ceļam. Viena no tematiskajām līnijām, kas Vidzemē īpaši iezīmējas – ar kūdras izstrādi saistītais 

industriālais mantojums – papildus jau iepriekš minētajiem Zilākalna un Baložu resursiem, to pārstāv arī 

Sedas purvs, kur kūdras ieguves rezultātā izveidojusies savdabīga kultūrainava un pie kūdras fabrikas 

izveidojusies Sedas pilsēta.  

ERIH asociācijā ikgadējā biedru nauda fiziskām personām ir 100 EUR, enkur-objektiem un organizācijām 

500 EUR. Pievienojoties organizācijai biedri palielinās savu mantojuma objektu atpazīstamību tūrismā, 

iegūs pieredzes apmaiņas un ERIH kā potenciālo projektu partneri.101 

 

Reformācijas ceļi 

Asociācija “Routes of Reformation” (Reformācijas ceļi) dibināta 

2018.gadā, balstoties Interreg Central Europe projekta 

“European Cultural Route of Reformation” (2016.-2019.gads) 

iestrādnēs. Tās mērķi ir izcelt un popularizēt reformācijas un tās 

mantojuma vienojošo ietekmi Eiropā un pasaulē, atbalstīt 

ekonomiku un ilgtspējīgu tūrismu, kā arī stiprināt vērtības - 

solidaritāti, viesmīlību, pārrobežu kultūru un sadarbību.102 

 

14.attēls. Asociācijas “Reformācijas ceļi” logo.103 

Asociācija apvieno dažādus partnerus 7 valstīs (10.12.2018. dati): Austrijā – Augšaustrijas tūrisma pārvalde 

un Augsburgas ticības apliecības protestantu baznīca; Čehijā – Dienvidbohēmijas un Pilzenes reģionālās 

attīstības aģentūras; Itālijā –  Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l'Innovazione (institūts); Polijā – 

Lejassilēzijas tūrisma organizācija; Slovēnijā – Velenjes pašvaldība; Ungārijā – Tisas augšteces pašvaldību 

asociācija un Sabolčas-Satmāras-Beregas apgabals; Vācijā – Tīringenes lauku attīstības asociācija, 

Baznīcas un tūrisma asociācija un “Standortmarketing Mansfeld-Südharz” GmbH (galamērķa mārketinga 

                                                             
101 ERIH (2018). ERIH Membership. Pieejams: https://www.erih.net/about-erih/erih-membership/ (aplūkots 11.12.2018.) 

102 Routes of Reformation (2018). Routes of Reformation. Pieejams: https://reformationroutes.eu/ (aplūkots 05.12.2018.) 

103 Turpat 
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organizācija - sabiedrība ar ierobežotu atbildību).104 Par asociācijas biedriem var kļūt pašvaldības, reģioni, 

baznīcas, nevalstiskas organizācijas, reģionālās attīstības un nozaru attīstības aģentūras, vēsturiskas 

vietas un muzeji, kā arī individuālas personas, kuras vēlas atbalstīt projektu105. 

Reformācijā balstīts kultūras mantojums tiek definēts kā materiālas un nemateriālas liecības par kristietības 

kustībām Eiropā ar dažādu reģionālu un nacionālu specifiku pārsvarā 16.gs., bet ar saknēm jau 12.gs.. Šīs 

kustības veicināja kultūras un reliģijas plurālismu, pārmaiņas garīdzniecībā un kristiešu ikdienas dzīvē, kā 

arī rosināja sociālo, kultūras un politisko vērtību un ideju maiņu. Par šīm kustībām liecina dažāda veida 

mantojums – sākot ar ēkām, dokumentiem, vēsturisku notikumu vietām, kontrreformācijas sekām, 

pārvietošanās ceļiem, mākslas darbiem, muzejiem un izstādēm, un turpinot ar kulinārajām tradīcijām, 

mūziku, stāstniecību, leģendām, svētkiem, kā arī izglītības, nacionālās identitātes (tulkojumi vietējās 

valodās) un vērtību, piemēram, personīgās atbildības veicināšanu. Šo kustību mantojums ir Eiropas 

kultūras vides neatņemama sastāvdaļa.106 

Primārie pievienošanās kritēriji Reformācijas ceļu asociācijai ir šādi: (1) atbilstība reformācijā balstīta 

kultūras mantojuma definīcijai; (2) vēsturiska un reliģiska atbilstība – tieša saistība ar vismaz vienu 

reformācijas kustību, par ko ir reprezentatīvi pierādījumi; (3) pietiekama tūrisma infrastruktūra; (4) 

galamērķa attīstība – pieejamība tūristiem, gidu pakalpojumi, piedāvājumi dažādām mērķauditorijām 

(piem., bērniem), pasākumu kalendārs, aktivitāšu programma, kas vismaz daļēji saistīta ar reformāciju; (5) 

informācija svešvalodās (vismaz angļu valodā).107 

Noteikti arī sekundārie kritēriji, kuru izpilde nav obligāta, bet vēlama: (1) ekoloģiska ilgtspēja; (2) saistība 

ar UNESCO mantojumu; (3) nacionālas nozīmes kultūras mantojums; (4) arhitektūras vai mākslas 

pieminekļu aizsardzība un atbilstoša apsaimniekošana; (5) pieredze starptautiskos tīklos; (6) tirgus pētījumi 

saistībā ar sociālo un ekonomisko ilgtspēju – tūrisma pieprasījuma un piedāvājuma statistika, kvalitātes 

rādītāji u.c. dati; (7) sadarbība ar citām iesaistītajām pusēm reģionā – reliģiskām, kultūras, viesmīlības 

organizācijām; (8) vietējās sabiedrības iesaiste; (9) vides pieejamība; (10) labi transporta savienojumi; (11) 

bezvadu interneta pieejamība; (12) pētījumu un zināšanu veicināšana.108 

Reformācijas ceļa attīstības iespējas Vidzemē saistāmas ar vairākām nozīmīgām vēstures liecībām. Lai 

gan reformācijas idejas Rīgu sasniedza jau agrāk, par būtisku pavērsienu uzskatāms 1522.gads, kad Rīgas 

rāte iecēla amatā divus luterānisma idejas atbalstošus mācītājus – Andreasu Knopkenu Sv. Pētera baznīcā 

un Silvestru Tegetmeijeru Sv. Jēkaba baznīcā. Ārpus Rīgas nozīmīgi ar reformāciju saistīti notikumi 

norisinājās Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcā. 1554.gadā Valmieras landtāgā tika deklarēta ticības brīvība 

Livonijā.109 

Vidzemē saglabājušies vairāk nekā 10 viduslaiku mūra dievnami, kas saistāmi ar reformācijas laika periodu: 

kādreizējā Livonijas ordeņvalsts teritorijā – Āraišos, Burtniekos, Cēsīs, Rūjienā, Siguldā, Valmierā; 

kādreizējā Rīgas arhibīskapijas teritorijā – Krimuldā, Madlienā, Raunā, Rubenē, Smiltenē, Straupē, 

                                                             
104 Routes of Reformation (2018). Routes of Reformation. Pieejams: https://reformationroutes.eu/ (aplūkots 05.12.2018.) 

105 Routes of Reformation (2018). Statutes. Pieejams: https://reformationroutes.eu/download/statutes-of-routes-of-reformation-ror/ 

(aplūkots 05.12.2018.) 

106 ECRR (2018). Common definition Reformation-themed cultural heritage. Pieejams: https://www.interreg-
central.eu/Content.Node/ECRR/ECRR-Reformation-themed-cultural-heritage.html (aplūkots 05.12.2018.) 

107 Routes of Reformation (2018). Join Us. Pieejams: http://reformationroutes.eu/join-us/ (aplūkots 05.12.2018.) 

108 Turpat  

109 Latvijas Nacionālā bibliotēka (2018). Nacionālā enciklopēdija. Rīga: LNB, 74.-76.lpp. 

https://reformationroutes.eu/
https://reformationroutes.eu/download/statutes-of-routes-of-reformation-ror/
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ECRR/ECRR-Reformation-themed-cultural-heritage.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ECRR/ECRR-Reformation-themed-cultural-heritage.html
http://reformationroutes.eu/join-us/
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Umurgā. 110 Turaidas muzejrezervātā atrodas Turaidas baznīca, kas ir viena no vecākajām Latvijas teritorijā 

esošajām koka baznīcām, kas atrodas savā sākotnējās būvniecības vietā un darbojas arī mūsdienās.111  

Tāpat minami arī vēlāki svarīgi notikumi reformācijas ietekmē: 17.gs. dibināta Evaņģēliski luteriskā baznīca 

Zviedru Vidzemē; 1694.gadā izdots Ernsta Glika Bībeles tulkojums latviešu valodā112; 1729.gadā 

norisinājusies pirmā Hernhūtes brāļu draudzes jeb hernhūtiešu sludināšanas misija Vidzemē113.  

Kultūras ceļa attīstībai būtisks priekšnoteikums ir arī tēmas izpēte: piemēram, 2018.gadā Latvijas 

Universitātē ir izdota kolektīvā monogrāfija “Sievietes reformācijas ceļā”, kurā vairākas nodaļas veltītas 

Vidzemes reģionam114.  

 

2.    Rīcības 

 

Rīcības, kas vērstas uz pievienošanos kandidātceļiem: 

- pievienošanās noteikumu apzināšana un precizēšana Vidzemei atbilstošākajos kandidātceļos – 

Industriālā mantojuma Eiropas ceļš, Reformācijas ceļi; 

- zinātniska tēmas izpēte par galamērķa sasaisti ar kultūras ceļa tematiku un sociālekonomiskajiem 

ieguvumiem;  

- kultūras ceļam atbilstošu resursu un iesaistīto pušu apzināšana un izpēte Vidzemē;  

- kultūras ceļam atbilstošu tūrisma piedāvājumu stiprināšana un infrastruktūras attīstīšana Vidzemē; 

- sadarbības tīkla veidošana, lai palielinātu iespējas oficiāli pievienoties kultūras ceļam; 

- sekošana turpmākajiem jaunu kultūras ceļu pieteikumiem.   

 

3.    Iesaistītās puses 

 

- Konkrētā kandidātceļa tēmai atbilstošās Vidzemes pašvaldības, tūrisma un kultūras organizācijas 

(sabiedriskajā, nevalstiskajā, privātajā sektorā).  

- Izglītības iestādes, zinātniskas institūcijas, muzeji – tēmas izpēte un jaunatnes iesaiste.  

- Reģionālās plānošanas un tūrisma organizācijas – Vidzemes plānošanas reģions, Rīgas 

plānošanas reģions, Vidzemes Tūrisma asociācija, kā arī sadarbība ar citu reģionu organizācijām 

atbilstoši konkrētā kultūras ceļa tēmai.  

- Kultūras ceļu pārstāvošās starptautiskās asociācijas: ERIH un “Routes of Reformation”. 

- Eiropas Kultūras ceļu institūts. 

 

                                                             
110 Caune, A. (2010) Latvijas viduslaiku mūra baznīcas: 12. gs. beigas - 16. gs. sākums, enciklopēdija. Rīga: Latvijas vēstures 

institūta apgāds 

111 G.Zaķīte, Turaidas muzejrezervāta, Izglītojošā darba un komunikācijas nodaļas vadītāja. Elektroniska komunikācija 14.12.2018. 
112 Latvijas Nacionālā bibliotēka (2018). Nacionālā encikolpēdija. Rīga: LNB, 76., 672.lpp. 

113 Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture (1998-2012). Brāļu draudzes Vidzemē. Pieejams: 
https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?cid=31613 (aplūkots 05.12.2018.) 
 
114 Latvijas Universitāte (2018). Sievietes reformācijas ceļā. Rīga: LU 

https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?cid=31613
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4.       Laika ietvars 

 

Pastāvīga sekošana sertifikācijas pieteikumiem un rezultātiem. 

 

5.       Izmaksas  

 

Galvenās izmaksu pozīcijas ir šādas: 

- ikgadējā dalības maksa kultūras ceļa asociācijā: 

- ERIH – no 100 līdz 500 eiro; 

- “Routes of Reformation” – pašvaldībām no 200 līdz 1000 eiro atkarībā no iedzīvotāju 

skaita, reģionālām organizācijām 1500 eiro115; 

- infrastruktūras uzturēšana un attīstīšana; 

- mārketinga izmaksas ar kultūras ceļu saistītām aktivitātēm – atkarībā no katras konkrētās 

pašvaldības / iesaistītās puses prioritātēm un iespējām;   

- personāla izmaksas (mārketinga aktivitāšu plānošana un īstenošana, projektu pieteikumu 

gatavošana, sadarbības tīkla attīstīšana u.c. aktivitātes) – atkarībā no katras konkrētās 

pašvaldības / iesaistītās puses prioritātēm un iespējām;  

- komandējumu izmaksas - atkarībā no katras konkrētās pašvaldības/iesaistītās puses prioritātēm 

un iespējām.  

 

Lielākā daļa izmaksu tiek plānotas konkrētu projektu ietvaros.  

 

6.      Finansējuma avoti 

 

- ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas periods;  

- citas atbalsta programmas (piemēram, Valsts Kultūrkapitāla fonds);  

- pašvaldību / citu iesaistīto pušu budžeta finansējums.  

 

  

                                                             
115 Routes of Reformation (2018). Statutes. Pieejams: https://reformationroutes.eu/download/statutes-of-routes-of-reformation-ror/ 
(aplūkots 05.12.2018.) 

https://reformationroutes.eu/download/statutes-of-routes-of-reformation-ror/
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RĪCĪBA III Jaunu EP kultūras ceļu pieteikumi: Dzelzs priekškara ceļš 

 

1. Pamatojums 

 

Dzelzs priekškara ceļš pieteikts EP Kultūras ceļa sertifikāta 

saņemšanai 2018./2019.gadā. Pieteikums balstīts ilggadējā Eiropas 

Riteņbraucēju federācijas (angl. - European Cyclists’ Federation) un 

tās biedru pieredzē un aktivitātes saistībā ar “EuroVelo 13” – Dzelzs 

priekškara maršruta ieviešanu un uzturēšanu.  

Eiropas Riteņbraucēju federācija popularizē riteņbraukšanu kā 

ilgtspējīgu un veselīgu pārvietošanās veidu.116 Tā apvieno vairāk 

nekā 60 biedrus un asociētos biedrus gandrīz 50 valstīs – gan Eiropā, 

gan ārpus tās.117 Vidzemes Tūrisma asociācija ir “EuroVelo13” 

maršruta koordinators Latvijā kopš 2011.gada.  

 

15.attēls. Dzelzs priekškara ceļa logo.118 

“EuroVelo” ir Eiropas Riteņbraucēju federācijas projekts, lai attīstītu Eiropu visaptverošus velo tūrisma 

maršrutus, kas piemēroti gan velotūristiem, gan vietējiem iedzīvotājiem. Projekta mērķi ir vienota standarta 

velo maršrutu ieviešana Eiropā un to popularizēšana, veicinot eiropiešu pārvietošanos ar velosipēdu kā 

ikdienā tā ceļojumos.119 120 “EuroVelo” īstenošanā iesaistās nacionālie koordinatori un koordinēšanas 

centri.121 

10 400 km garais Dzelzs priekškara maršruts ietver 20 valstis: Norvēģiju, Somiju, Krieviju, Igauniju, Latviju, 

Lietuvu, Poliju, Vāciju, Čehiju, Austriju, Slovākiju, Ungāriju, Slovēniju, Horvātiju, Serbiju, Rumāniju, 

Bulgāriju, bijušo Dienvidslāvijas Republiku Maķedoniju, Grieķiju un Turciju (sk. 5.attēlu pielikumā). Latvijā 

maršruts vijas caur piekrastes pašvaldībām, tai skaitā arī Vidzemē. Maršruta mērķis ir glabāt piemiņu par 

“Dzelzs priekškaru”, kas gandrīz pusgadsimtu sadalīja Eiropas rietumus un austrumus, stiepjoties no 

Barenca līdz Melnajai jūrai. Ar maršruta palīdzību tiek skaidrota vēsture un uzturētas Eiropas miera un 

vienotības vērtības.122 

                                                             
116 European Cyclists' Federation (2018). Welcome to ECF. Pieejams: https://ecf.com/ (aplūkots 06.12.2018.) 

117 European Cyclists' Federation (2018). Our members. Pieejams: https://ecf.com/community/our-members (aplūkots 06.12.2018.) 

118 Iron Curtain Trail (2018). The Iron Curtain Trail – experiencing the history of Europe's division. Pieejams: 

http://www.ironcurtaintrail.eu/en/ (aplūkots 06.12.2018.)  

119 EuroVelo (2018). EuroVelo – Introduction. Pieejams: http://www.eurovelo.org/# (aplūkots 06.12.2018.) 

120 European Cyclists' Federation (2018). EuroVelo. Pieejams: https://ecf.com/projects/eurovelo (aplūkots 06.12.2018.) 

121 EuroVelo (2018). Organisation. Pieejams: http://www.eurovelo.org/euroveloorganisation/ (aplūkots 06.12.2018.) 

122 EuroVelo 13 (2018). Iron Curtain Trail. Pieejams: http://www.eurovelo13.com/ (aplūkots 06.12.2018.) 

https://ecf.com/
https://ecf.com/community/our-members
http://www.ironcurtaintrail.eu/en/
http://www.eurovelo.org/
https://ecf.com/projects/eurovelo
http://www.eurovelo.org/euroveloorganisation/
http://www.eurovelo13.com/
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Latvijā “EuroVelo 13” Dzelzs priekškara maršruta attīstību paredz Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums 

Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai (apstiprināts ar MK rīkojumu 2016. gada 

17.novembrī), kas ir vadlīniju rakstura teritorijas attīstības plānošanas dokuments visas piekrastes 

publiskās infrastruktūras tīkla attīstībai ilgtermiņā (līdz 2030. gadam), fokusējoties uz vienu no piekrastē 

būtiskākajām ekonomiskās attīstības jomām – tūrisma un rekreācijas attīstību.123 Labvēlīgas tendences 

piekrastes tūrisma attīstībā iezīmē projektu aktivitātes, piemēram, ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma 

attīstībai (tai skaitā atsevišķos gadījumos arī saistībā ar “EuroVelo 13” maršrutu”), veikti darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas 

efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas 

mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus"  ietvaros. Domājot par Vidzemes piekrastes velo 

infrastruktūru “VIA Baltica” un “Rail Baltica” attīstības kontekstā, būtu jāņem vērā iespējas, ko nosaka 

Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes regula 1315/2013 (2013.gada 11.decembris) par Savienības 

pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla (TEN-T) attīstībai: “ja iespējams, būtu jāizmanto sinerģijas ar 

citiem politikas virzieniem, piemēram, tūrisma aspektiem, ierīkojot inženierbūvēs, tostarp tiltos vai tuneļos, 

velotransporta infrastruktūru, kas nepieciešama tālsatiksmes riteņbraukšanas celiņiem, kādi ir, piemēram, 

EuroVelo maršruti”.124 Lai gan atsevišķos maršruta posmos pēdējo gadu laikā īstenoti nozīmīgi attīstības 

projekti, piemēram, kājāmgājēju un velosipēdistu tilta izbūve Carnikavā, tomēr plašākas iespējas “EuroVelo 

13” Dzelzs priekškara maršruta infrastruktūras attīstīšanai Latvijas teritorijā pavērtu nacionālas nozīmes 

objekta statusa piešķiršana, kas ļautu piesaistīt TEN-T programmas finansējumu.125 

2012.gadā Centrālās Lankašīras universitātes Transporta un tūrisma institūtā un NHTV Bredas augstskolas 

Ilgtspējīga transporta un tūrisma centrā pēc Eiropas Parlamenta Transporta un tūrisma komitejas 

pasūtījuma veiktajā pētījumā par “EuroVelo” secināts, ka kultūrvēsture kombinācijā ar dabas pievilcību ir 

divas Dzelzs priekškara maršruta pamattēmas, kam nepieciešama atbildīga plānošana un attīstīšana, 

stiprinot maršruta vadības struktūru un iesaistīto pušu sadarbību.126 Maršrutā ietvertais unikālais kultūras 

mantojums ļauj uzskatīt pievienošanos EP Kultūras ceļu programmai par iespēju turpmākai maršruta 

ilgtspējīgai attīstībai. Eiropas Padomes un Eiropas Savienības sadarbības projektā “Routes4U”, kura 

mērķis ir veicināt Kultūras ceļu programmas attīstību, 2018.gadā izstrādāts pārskats par Kultūras ceļu 

programmas darbību un attīstības iespējām Baltijas jūras reģionā, ietverot arī rekomendāciju Dzelzs 

priekškara ceļam: papildus maršruta ietvaros labi attīstītajiem tūrisma piedāvājumiem (piemēram, kultūras 

ceļam ir izstrādāta mobilā lietotne gan Android, gan  iOS lietotājiem), stiprināt arī citas jomas atbilstoši EP 

Kultūras ceļu kritērijiem (piemēram, pētniecību, jaunatnes iesaisti). Tāpat ieteikts stiprināt tīkla 

organizatorisko struktūru, nosakot esošo biedru lomu un jaunu biedru uzņemšanas kritērijus.127 

                                                             
123 VARAM (2017). Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai. Pieejams: 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/lv/?doc=18794 (aplūkots 20.12.2018.) 

124 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis (2013). Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 1315/2013 (2013.gada 

11.decembris) par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 661/2010/ES. 

Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0001:0128:LV:PDF (aplūkots 20.12.2018.) 

125 Carnikavas novads (2018). Piekrastes pašvaldības spērušas pirmo soli kopīgai EuroVelo 13 Latvijas posma attīstīšanai. 

Pieejams: http://www.carnikava.lv/jaunumi/17-pasvaldiba/3223-piekrastes-pasvaldibas-sperusas-pirmo-soli-kopigai-eurovelo-13-
latvijas-posma-attistisanai (aplūkots 20.12.2018.) 
 
126 Institute of Transport and Tourism, University of Central Lancashire, UK & Centre for Sustainable Transport and Tourism, NHTV 

Breda University of Applied Sciences, Netherlands (2012). The EUropean Cycle Network EuroVelo. Pieejams: 

https://ecf.com/files/wp-content/uploads/The-european-cycle-route-network-EuroVelo.pdf (aplūkots 20.12.2018.)  

127 Routes4U (2018). Feasibility Study. The Cultural Routes of the Council of Europe and the Baltic Sea Region. Pieejams: 
https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/publications (aplūkots 29.11.2018.) 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/lv/?doc=18794
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0001:0128:LV:PDF
http://www.carnikava.lv/jaunumi/17-pasvaldiba/3223-piekrastes-pasvaldibas-sperusas-pirmo-soli-kopigai-eurovelo-13-latvijas-posma-attistisanai
http://www.carnikava.lv/jaunumi/17-pasvaldiba/3223-piekrastes-pasvaldibas-sperusas-pirmo-soli-kopigai-eurovelo-13-latvijas-posma-attistisanai
https://ecf.com/files/wp-content/uploads/The-european-cycle-route-network-EuroVelo.pdf
https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/publications
https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/publications
https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/publications
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2.    Rīcības 

 

EP Kultūras ceļam izvirzīto visu kritēriju kvalitatīva izpilde: 

- tēmas izpēte, ar to saistītas zinātniskas publikācijas, sadarbība ar zinātniskām 

institūcijām; 

- jaunatnes kultūras un izglītības apmaiņa; 

- produktu veidošana dažādām mērķa grupām; 

- mārketinga aktivitātes; 

- projektu finansējuma piesaiste, tai skaitā un jo īpaši - infrastruktūras projektiem; 

- kultūras ceļa sociālās un ekonomiskās ietekmes izvērtēšana.  

 

Balstoties citu EP Kultūras ceļu pieredzē par svarīgu aktivitāti uzskatāma arī vietējās sabiedrības 

(iedzīvotāji, uzņēmēji, NVO)  informēšana par kultūras ceļa tēmu un iesaistīšana aktivitātēs. 

 

3.    Iesaistītās puses 

 

- Eiropas Riteņbraucēju federācija; 

- Vidzemes Tūrisma asociācija – “EiroVelo 13” maršruta koordinators Latvijā; 

- piekrastes pašvaldības Latvijā – Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienība, tūrisma un kultūras 

organizācijas (sabiedriskajā, nevalstiskajā, privātajā sektorā); 

- izglītības iestādes, zinātniskas institūcijas, muzeji - tēmas izpēte un jaunatnes kultūras un izglītības 

apmaiņa saskaņā ar  EP Kultūras ceļu kritērijiem; 

- tūroperatori – kompleksu piedāvājumu veidošana saskaņā ar  EP Kultūras ceļu kritērijiem;  

- vietējā sabiedrība, tai skaitā jaunieši;  

- Eiropas Kultūras ceļu institūts.  

 

4.       Laika ietvars 

 

2018.gads – pieteikuma sagatavošana un iesniegšana EP Kultūras ceļa sertifikācijai; 

2019.gada janvāris / februāris – maršruta izvērtēšana un apsekošana EP Kultūras ceļa sertifikācijas 

ietvaros; 

2019.gada marts – izvērtējuma rezultātu paziņošana; 

2019.- 2020.gads – iespējami papildinājumi EP Kultūras ceļa sertifikācijas pieteikumā; 

2022.- 2025.gads – sertificētā EP Kultūras ceļa pārbaude ik pēc 3 gadiem. 
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Gan sertifikācijas procesā, gan pārbaudēs ik pēc 3 gadiem jāspēj demonstrēt atbilstību EP Kultūras ceļu 

kritērijiem un organizācijas kapacitāti, tāpēc par pastāvīgām aktivitātēm uzskatāmas: (1) tēmas izpēte, ar 

to saistītas zinātniskas publikācijas, sadarbība ar zinātniskām institūcijām; (2) jaunatnes kultūras un 

izglītības apmaiņa; (3) tūrisma produktu veidošana sadarbībā ar tūroperatoriem; (4) mārketinga aktivitātes; 

(5) projektu finansējuma piesaiste; (6) kultūras ceļa socioekonomiskās ietekmes izvērtēšana. 

 

5.       Izmaksas  

 

Lielākā daļa izmaksu tiek plānotas konkrētu projektu ietvaros. Galvenās paredzamo izmaksu pozīcijas ir 

šādas: 

- infrastruktūras uzturēšana un attīstīšana, tai skaitā “Rail Baltica” projekta kontekstā;  

- mārketinga izmaksas ar Dzelzs priekškara zīmolu saistītām aktivitātēm - atkarībā no katras 

konkrētās iesaistītās puses prioritātēm un iespējām;  

- personāla izmaksas (mārketinga aktivitāšu plānošana un īstenošana, projektu pieteikumu 

gatavošana, sadarbības tīkla attīstīšana u.c. aktivitātes) - atkarībā no katras konkrētās iesaistītās 

puses prioritātēm un iespējām;  

- pētnieciskā darba īstenošana; 

- komandējumu izmaksas - atkarībā no katras konkrētās iesaistītās puses prioritātēm un iespējām.  

 

6.      Finansējuma avoti 

 

- ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas periods;  

- citas atbalsta programmas;  

- pašvaldību u.c. iesaistīto pušu budžeta finansējums;  

- velo infrastruktūras pielāgošanai pieejamais finansējums “Rail Baltica” projekta kontekstā 128.  

  

                                                             
128 R.Sijāts (2015). EiroVelo 13 – Dzelzs priekškara velomaršruts. Prezentācija 27.03.2015. Pieejams: 
http://www.grupa93.lv/piekraste/wp-content/uploads/2015/04/9_EiroVelo_27_03_2015_R_Sijats.pdf (aplūkots 06.12.2018.) 

http://www.grupa93.lv/piekraste/wp-content/uploads/2015/04/9_EiroVelo_27_03_2015_R_Sijats.pdf
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RĪCĪBA IV.1. Perspektīvas kultūras ceļu tēmas: Ceļš uz neatkarības 

atjaunošanu 

 

1. Pamatojums  

 

Latvijas neatkarības atjaunošana un starptautiskā atzīšana noslēdza vairākus gadus ilgušu periodu, kam 

ceļu pavēra Padomju Savienības Komunistiskās partijas (PSKP) Centrālās komitejas (CK) 

ģenerālsekretāra Mihaila Gorbačova iniciētās daudzpusīgas reformas, tādējādi ap 1987.–1988. gadu tika 

pieļauta lielāka viedokļu dažādība, palielinājās mediju brīvība un pakāpeniski aizvien  atklātāk tika pausti 

viedokļi par valstiskās neatkarības atjaunošanu.129 Ceļā uz neatkarību būtiska nozīme bija Latvijas pilsoņu 

apzināšanai un iesaistīšanai nevardarbīgas nemilitāras cīņas politiskās metodēs.130 Spilgti nevardarbīgās 

pretošanās piemēri bija 1991.gada barikāžu dienas, tomēr vislielāko starptautisko rezonansi ieguva Baltijas 

ceļa akcija - tā izpelnījās plašu atspoguļojumu ārvalstu presē, kā arī rosināja atbalsta akcijas ārvalstīs. 

Baltijas ceļš - akcija, kad 1989. gada 23. augustā vairāk nekā 2 miljoni Lietuvas, Latvijas un Igaunijas 

iedzīvotāju sadevās rokās, nepārtrauktā cilvēku ķēdē apmēram 600 kilometru garumā savienojot valstu 

galvaspilsētas Viļņu, Rīgu un Tallinu.131 Šī nav daudzskaitlīgākā cilvēku ķēde pasaules vēsturē, tomēr 

dalībnieku apjomi un politiskā nozīmība ir ievērības cienīga ne tikai Eiropas, bet visas pasaule kontekstā.  

Baltijas ceļa dokumentārais mantojums kopš 2009.gada iekļauts UNESCO “Pasaules atmiņa” 

starptautiskajā reģistrā. Vietējā un Baltijas mērogā saistībā ar Baltijas ceļu īstenotās aktivitātes: 

-  Baltijas ceļam veltītas izstādes (LNVM); 

-  akcijas sociālajos medijos, publikācijas, grāmatas 

- UNESCO Latvijas Nacionālās Komisijas projekts “Baltijas Ceļa stāsti” - atzīmējot Baltijas ceļa 

25.gadadienu 2014.gadā tika apkopoti dalībnieku atmiņu stāsti.132 

 

Baltijas ceļa ķēde vijās caur Vidzemi, tāpēc reģionam ir tieša saistība ar šī mantojuma uzturēšanu, tomēr 

ar šo īslaicīgo akciju saistītais materiālais mantojums ir ierobežots, un tas  uzskatāms par vienu no 

izaicinājumiem EP kultūras ceļa veidošanas procesā. Par Baltijas ceļu un par citām pilsoņu nevardarbīgās 

pretošanās metodēm neatkarības atjaunošanas procesā pieejamas:  

- dokumentāras liecības - fotogrāfijas, pierakstīti atmiņu stāsti, ar plānošanu saistīti dokumenti, audio 

un video ieraksti bibliotēkās un muzejos, tai skaitā LNVM filiālē - Tautas frontes muzejā, Barikāžu 

muzejā. Daļa Baltijas ceļa dokumentārā mantojuma digitalizētā formā pieejams Europeana 

platformā;  

- Baltijas ceļa maršruts kā liecība par notikuma norises vietu ar piemiņas zīmēm, skulptūrām 

(piemēram, Vidzemē Unguriņu robežpunktā pie Latvijas-Igaunijas robežas);  

                                                             
129 Valsts kanceleja (2017). 4.maija Neatkarības deklarācija. Pieejams: 
https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/4._maija_neatkaribas_deklaracija.pdf  (aplūkots 29.11.2018.) 

130 Jundzis, T. (2000). Latvijas neatkarības atjaunošanas dažādie ceļi: tiesiskais pamatojums un īstenošana (1989–1991). Latvijas 

Zinātņu Akadēmijas Vēstis. Pieejams. http://www.lza.lv/LZA_VestisA/67_1-2/1_talavs%20Jundzis.pdf (aplūkots 29.11.2018.) 

131 The Latvian Institute (2014). The Baltic Way. Pieejams: 
http://www.latvia.eu/sites/default/files/media/files/faktu_lapa_baltijas_cels_www.pdf (aplūkots 29.11.2018.) 

132 Baltijas ceļš (2018). Stāsti. Pieejams: http://www.thebalticway.eu/stasti/ (aplūkots 29.11.2018.) 

https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/4._maija_neatkaribas_deklaracija.pdf
http://www.lza.lv/LZA_VestisA/67_1-2/1_talavs%20Jundzis.pdf
http://www.latvia.eu/sites/default/files/media/files/faktu_lapa_baltijas_cels_www.pdf
http://www.thebalticway.eu/stasti/
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- citas ar pilsoņu nevardarbīgās pretošanās plānošanu un norisi saistītas vietas (piemērām, Dainu 

kalns Turaidā kā Dziesmotās revolūcijas simbols133)  un pieminekļi, piemiņas zīmes.  

 

Par Latvijas neatkarības atjaunošanas procesiem, Barikāžu laiku un Baltijas ceļu informācija galvenokārt 

glabājas atmiņas institūcijās (muzejos, bibliotēkās), laikabiedru atmiņās un stāstos, taču  jaunākajām 

paaudzēm zināšanas par šo Latvijas vēsturei tik nozīmīgo laika periodu ir ierobežotas.  

Latvijas ceļš uz neatkarības atjaunošanu un nevardarbīgās pretošanās lomu šajos procesos nav unikāls, 

un šīs pieredzes starptautiskais raksturs rada pamatu kopīgai tēmai, kas aktuāla ne tikai Baltijas valstīm 

un būtiska jaunāko paaudžu izglītībai un piederības sajūtas veidošanā. 

Tēmu sākotnēji iespējams attīstīt Baltijas mērogā, un ja tematiskais kultūras ceļš izpilda EP definētos 

kritērijus, to laika gaitā iespējams pieteikt sertifikācijai EP134: 

1) tēmai jāpārstāv Eiropas vērtības un jāvieno vismaz trīs Eiropas valstis; 

2) tēmas izpētē un attīstīšanā jāiesaistās starpdisciplinārai ekspertu grupai ar pārstāvjiem no 

dažādiem Eiropas reģioniem, lai nodrošinātu saskaņotas aktivitātes un projektus; 

3) tēmai jāatspoguļo Eiropas atmiņu, vēsturi un mantojumu, kā arī jāveicina mūsdienu Eiropas 

dažādības interpretāciju; 

4) tēmai jārosina jaunatnes kultūras un izglītības apmaiņu, tāpēc tai jābūt saskaņā ar Eiropas 

Padomes pamatnostādnēm šajā jomā; 

5) tēmai jāveicina iniciatīvas, labus piemērus un inovatīvus projektus kultūras tūrisma un ilgtspējīgas 

kultūras attīstības jomā; 

6) tēmai jārosina tūrisma produktu attīstīšanu sadarbībā ar tūrisma aģentūrām un operatoriem, 

sasniedzot dažādas mērķauditorijas, tai skaitā skolēnu grupas. 

 

Tēmai jābūt saistītai ar prioritārajām rīcības jomām135: 

- sadarbība pētniecībā un attīstībā; 

- Eiropas atmiņas, vēstures un mantojuma uzturēšana; 

- Eiropas jaunatnes kultūras un izglītības apmaiņa; 

- laikmetīgās kultūras un mākslas veicināšana; 

- kultūras tūrisms un ilgtspējīga kultūras attīstība. 

 

Nevardarbīgā pretošanās kā politiska metode ceļā uz neatkarības atjaunošanu ir spilgta Eiropas 

demokrātisko vērtību reprezentācija, tā atspoguļo nozīmīgus vairāku valstu vēstures procesus, pētniecībā 

aplūkojama gan no vēsturiskās, politiskās, sociālās, kultūras u.c. perspektīvām. Tai pat laikā jauna kultūras 

ceļa veidošanas process ir izaicinošs.   

                                                             
133 Turaidas muzejrezervāts (2018). Tautasdziesmu parka izveide. Pieejams: http://www.turaida-muzejs.lv/about/tautasdziesmu-
parks/tautasdziesmu-parks/ (aplūkots 14.12.2018.) 

134 Council of Europe (2018). Resolution CM/Res(2013)67 revising the rules for the award of the “Cultural Route of the Council of 

Europe” certification. Pieejams: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805c69fe (aplūkots 
29.11.2018.) 

135 Turpat 

http://www.turaida-muzejs.lv/about/tautasdziesmu-parks/tautasdziesmu-parks/
http://www.turaida-muzejs.lv/about/tautasdziesmu-parks/tautasdziesmu-parks/
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805c69fe
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Partneru loks, komunikācija par tēmas ekonomiskajiem un kultūras aspektiem noteiks pieeju radošai kultūras 
ceļa satura veidošanai, kurā tiks sabalansēti satura, struktūras un servisa elementi. 136 

Konkrētā kultūras ceļa satura veidošanā izaicinājums ir materiālā mantojuma ierobežotā vizuālā pievilcība un 

zemā unikalitāte. Savukārt no otras puses plašais dokumentārais mantojums paver  satura digitalizācijas 

iespējas. Sākuma periodā kultūras ceļa idejas  iniciatoriem  nepieciešams apzināt un piesaistīt iesaistītās 

puses Latvijā un ārvalstīs, lai kopīgi vienotos par pieeju mantojuma interpretācijai un satura veidošanai 

(piemēram, mākslinieku iesaiste veidojot to kā mākslas projektu par tēmu), kas kompensētu augstas 

pievilcības un unikāla materiālā mantojuma neesamību. Turklāt mākslas kultūras ceļam būtu potenciāls 

palielināt tūristu plūsmu ārpus vasaras sezonas.   

Iniciatīvu pētīt nevardarbīgās pretošanās kustības saistībā ar Latvijas neatkarības atjaunošanu un Baltijas ceļa 

attīstības iespējas, lai iegūtu EP Kultūras ceļa sertifikātu, Vidzemes Tūrisma asociācijas pārstāvji izteikuši 

darba semināros 2018.gada 1.novembrī un 3.decembrī. 

 

2.    Rīcības 

 

Šobrīd ceļa idejai ir pašā sākumā stadijā un iespējams definēt tikai sākotnējās darbības, lai uzsāktu 

idejas īstenošanu:  

1)  Nodibināt vai vienoties par  kultūras ceļu koordinējošu organizāciju; 

2) Apzināt tematā ieinteresētos  starptautiskos sadarbības partnerus un veidot sadarbības tīklu tēmas 

attīstībai un ceļa plānošanai; 

3) Apzināt iesaistītās puses un veidot sadarbības tīklu vietējā līmenī tēmas attīstībai un ceļa plānošanai; 

4) Identificēt un izvērtēt resursu atbilstību pievilcīga kultūras ceļa satura izveidei; 

5) Kultūras ceļa mērķa definēšana. 

 

3.    Iesaistītās puses 

 

Šobrīd ceļa idejai ir pašā sākumā stadijā un iespējams definēt tikai sākotnēji iesaistītās puses:  

- Latvijas Republikas Kultūras ministrija; 

- Tūrisma nozares privātā sektora un nevalstiskās organizācijas, muzeji, īpaši LNVM un tā 

filiāle Tautas frontes muzejs, Barikāžu muzejs; 

- Neatkarības atjaunošanā iesaistītie organizāciju pārstāvji un laikabiedri; 

- Pašvaldības, caur kuru teritorijām virzījās Baltijas ceļa maršruts; 

- Izglītības iestādes; 

                                                             
136 Klarić,V.,  Androić,M., Nevidal,R., Horjan, G. (2013).  Managing Visitors on Thematic Cultural Routes Handbook. Ministry of 
Tourism of the Republic of Croatia, Lujzijana Association. Pieejams:  https://mint.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/ManagingVisitors-

CultRoutes.pdf (aplūkots 28.11.2018.) 

https://mint.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/ManagingVisitors-CultRoutes.pdf
https://mint.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/ManagingVisitors-CultRoutes.pdf
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- Jaunieši; 

- Sadarbības partneri Lietuvā, Igaunijā un citās  valstīs (Somija, Polija u.c.); 

- Citas iesaistītās puses saskaņā ar EP kultūras ceļiem izvirzītajiem kritērijiem (piemēram, 

zinātniskās institūcijas). 

 

Kultūras ceļam nostiprinoties palielinās tūrisma organizāciju loma.  

 

4.       Laika ietvars 

 

Laika ietvars atkarīgs no finansējuma pieejamības un potenciālo sadarbības partneru ieinteresētības 

tēmā u.c. ietekmējošiem faktoriem. 

 

5.       Izmaksas  

 

Sākotnējās kultūras ceļa attīstībai nepieciešamās  izmaksas: 

- projektu līdzfinansējums - atkarībā no projekta budžeta;  

- personāla izmaksas (projektu pieteikumu gatavošana, sadarbības tīkla attīstīšana u.c. aktivitātes)  

- komandējumu izmaksas (papildus projektu budžetos ietvertajām) sadarbības stiprināšanai ar 

kultūras ceļa partneriem 

- ārējā ekspertīze 

 

6.      Finansējuma avoti 

 

- ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas periods;  

- citas atbalsta programmas (piemēram, Valsts Kultūrkapitāla fonds). 

 

 

RĪCĪBA IV.2. Perspektīvas kultūras ceļu tēmas starptautiskā, 

nacionālā un vietējā mērogā  

 

1. Pamatojums 

 

Ceļotāju uzvedības izmaiņas veicinājušas tirgus segmentāciju un tematiski specializētu tūrisma 

piedāvājumu attīstību. Papildus šādu virzību sekmējusi arī citu ekonomikas sektoru interese izmantot 

tūristu plūsmu, piemēram, lauksaimnieku vēlme pārdot saražoto vai piedāvāt to degustācijai, vai 
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iepazīstināt ar ražošanas procesu. Tematiskā tūrisma specializācija šobrīd Eiropā kļūst arvien populārāka, 

un zīmoltēmu attīstīšana kļuvusi par stratēģisku pieeju galamērķa mārketingā. Zīmoltēmas dod pamatu 

galamērķa identitātes veidošanā – ar tēmām tiek izceltas galamērķa galvenās iezīmes, raksturojums vai 

unikalitāte, tādējādi piešķirot raksturu un identitāti tūrisma resursiem vai aktivitātēm. Zīmoltēmas tiek 

izmantotas, lai attīstītu tūrisma produktus, tūristu piesaistes un aktivitātes. Tematiski ceļi un maršruti 

reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī ir viena no tematiskās tūrisma specializācijas formām.137 

Ņemot vērā tūrisma attīstības tendences, kā arī atsevišķu Eiropas Parlamenta pārstāvju publiskajā 

komunikācijā izteiktos priekšlikumus nākotnē ES fondu līdzekļus prioritāri piešķirt sertificētiem EP Kultūras 

ceļiem (Laima Andrikienė, Member of the European Parliament, Member of the EP Intergroup on European 

Tourism Development, 2016), Vidzemē jāvirzās uz tematisko specializāciju un kultūras ceļu stiprināšanu. 
138 

EP Kultūras ceļu tematika Baltijas jūras reģionā saistīta ar reliģisko mantojumu, ievērojamām personībām, 

mākslu un arhitektūru, cilvēku mobilitāti (Hanza, Vikingu ceļi, Via Regia). Eiropas Padomes un Eiropas 

Savienības sadarbības projekta “Routes4U” pētījumā rekomendēts jaunu Kultūras ceļu attīstības projektus 

Baltijas jūras reģionā saistīt ar šobrīd mazāk pārstāvētām tēmām - jūrniecības, industriālo un mūsdienu 

mantojumu (sākot no 19.gs. beigām).139 

Idejas turpmākai reģionālu, nacionālu un starptautisku kultūras ceļu attīstībai balstītas: (1) Vidzemes 

Tūrisma asociācijas biedru redzējumā par reģiona materiālajiem un nemateriālajiem kultūras mantojuma 

resursiem ar attīstības potenciālu tūrismā, kas izteikti darba semināros 2018.gada 1.novembrī un 

3.decembrī; (2) iepriekšējām iestrādnēm tēmas attīstībā; (3) tēmas starptautiskā pārstāvniecībā.  

Kā tēmas ar potenciālu Baltijas valstu / starptautiskā līmenī var minēt: Viduslaiku sarkano ķieģeļu 

arhitektūru; Strūves ģeodēzisko loku; Pasta ceļus. 

 

Viduslaiku sarkano ķieģeļu arhitektūra 

 

13-16.gs.sarkano ķieģeļu gotikas arhitektūras mantojuma izmantošana tūrismā  Eiropā ir plaši izplatīta un 

raksturo viduslaiku un Hanzas kultūru. Sarkano ķieģeļu arhitektūras mantojums iekļauts UNESCO 

Pasaules mantojuma sarakstā (Lībeka, Gdaņska, Baltijas valstu galvaspilsētu vecpilsētas u.c.) Sarkano 

ķieģeļu arhitektūra raksturīga Baltijas jūras reģiona valstīs - Vācija, Dānija, Polija, Baltijas valstis, arī Beļģija, 

Nīderlande u.c. – Vācija, Dānija, Polija.  

                                                             
137 UNWTO & European Travel Commission (2017). Handbook on Marketing Transnational Tourism Themes and Routes. Pieejams: 
http://veilletourisme.s3.amazonaws.com/2018/01/Handbook-on-Marketing-Transnational-Tourism-Themes-and-Routes.pdf (aplūkots 

28.11.2018.) 

138 Andrikienė, L. (2016). St. James Way - Lithuanian Way. “Expanding the Cultural Routes of the Council of Europe: challenges and 
opportunities”, 6th Advisory Forum. Pieejams: 
http://www.saintjamesway.eu/en/_fichiers/carte_decoupe/1488200826_PresentationAndrikiene_StJamesWay_web.pdf  (aplūkots 

28.11.2018.) 

139 Routes4U (2018). Feasibility Study. The Cultural Routes of the Council of Europe and the Baltic Sea Region. https://pjp-
eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/publications (aplūkots 29.11.2018.) 

http://veilletourisme.s3.amazonaws.com/2018/01/Handbook-on-Marketing-Transnational-Tourism-Themes-and-Routes.pdf
http://www.saintjamesway.eu/en/_fichiers/carte_decoupe/1488200826_PresentationAndrikiene_StJamesWay_web.pdf
https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/publications
https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/publications
https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/publications
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Sarkano ķieģeļu arhitektūras saglabāšanai un popularizēšanai izveidota asociācija “European Route of 

Brick Gothic EuRoB” (dibināta 2007.gadā).140 Tā sastāv no pilsētu tīkla un sarkano ķieģeļu arhitektūras 

maršruta. Mūsdienās sarkano ķieģeļu viduslaiku   maršruts stiepjas ~ 1500 km garumā141 un daļēji pārklājas 

ar atsevišķiem “EuroVelo” maršrutiem (Latvijas teritorijā ar EV10 un EV 13) un EP sertificēto Hanzas 

kultūras ceļu. 

Latvijā viduslaiku sarkano ķieģeļu arhitektūra visredzamāk pārstāvēta Rīgas vēsturiskajā centrā un 

Turaidas mūra pilī, tomēr materiālā mantojuma resurss ārpus  populārām tūristu vietām ir ļoti ierobežots.  

Lai šo situāciju risinātu tematiskajā ceļā iespējams iekļaut  ķieģeļu darināšanas vēsturi viduslaikos 

(piemēram, ķieģeļu cepļi Raunā, Augstrozē u.c.). 

 

Strūves ģeodēziskais loks 

 

Strūves ģeodēziskais loks tika iekļauts Pasaules mantojuma sarakstā (2005) kā unikāla, sava laika garākā 

un precīzākā ģeodēzisko uzmērījumu sistēma, un izcila sava laika zinātnes, vēstures un tehnikas attīstības 

liecība. UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā kopumā iekļauti 34 Strūves ģeodēziskā loka punkti no 10 

pasaules valstīm. Izveidota Strūves ģeodēziskā loka Koordinācijas komiteja, kurā darbojas visas 10 

Strūves ģeodēziskā loka valstis. (Igaunija, Krievija, Lietuva, Latvija, Somija, Norvēģija, Baltkrievija, 

Moldova, Zviedrija, Ukraina). Strūves ģeodēziskais loks, kā triangulācijas mērījumu ķēde, ir uzmērīta laika 

periodā no 1816. līdz 1855. gadam un stiepjas aptuveni pa 25° meridiānu. No Hammerfestas 

Ziemeļnorvēģijā  caur Tērbatu līdz Izmailas pilsētai netālu no Donavas grīvas pie Melnās jūras.142  

Lai saglabātu Strūves ģeodēzisko loku Latvijā un attīstītu ar to saistīto infrastruktūru un mantojuma 

interpretāciju, ir izveidota Strūves ģeodēziskā loka saglabāšanas un attīstības padome, kuru veido Latvijas 

Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas, Nacionālā Kultūras 

mantojuma pārvalde un 11 pašvaldību pārstāvji, kuru teritorijās atrodas Strūves ģeodēziskā loka punkti.143 

Līdz ar to Latvijā ir institucionalizētas Strūves ģeodēziskā loka punktu attīstības iniciatīvas. Papildus 

Strūves ģeodēziskā loka punktu attīstība paver plašas iespējas starpdisciplinārai sadarbībai projektos - 

starp zinātnes institūcijām, tūrisma nozari, izglītības organizācijām u.c. 

Latvijā uzmērīti 16 ģeodēziskā loka punkti, no kuriem divi – Jacobstadt (mūsdienās Jēkabpils) un 

Sestukalns Ērgļu novadā – iekļauti UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.  

                                                             
140 Europäische Route der Backsteingotik (2018). The Association. Pieejams: http://www.eurob.org/association/?lang=en (aplūkots 

14.12.2018.) 

141 Kaminskaitė, R. & Maack, S. (2018). European Route of Brick Gothic: Attractive heritage of regions and cities. Interreg Baltic Sea 
Region Managing Authority /Joint Secretariat. Pieejams:  

https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/european-route-of-brick-gothic-attractive-heritage-of-regions-and-cities.html 
(aplūkots 15.12.2018.) 

142 UNESCO World Heritage Centre (1992-2018). Struve Geodetic Arc. Pieejams: https://whc.unesco.org/en/list/1187 (aplūkots 
12.12.2018.) 

143 Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (2018). Pārvaldības plāns 2018.-2023.gadam Strūves ģeodēziskā 

loka punktiem Latvijā. Pieejams: http://jaunjelgava.lv/wp-content/uploads/2018/10/04_1_Struves_parvaldibas_plans_2018_2023.pdf 
(aplūkots 12.12.2018.) 

http://www.eurob.org/association/?lang=en
https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/european-route-of-brick-gothic-attractive-heritage-of-regions-and-cities.html
https://whc.unesco.org/en/list/1187
http://jaunjelgava.lv/wp-content/uploads/2018/10/04_1_Struves_parvaldibas_plans_2018_2023.pdf
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Strūves ģeodēziskā loka punktu Pārvaldības plānā 2018. – 2023. gadam definētie  attīstības  mērķi Latvijā 

paredz:  

- izcelt un noformēt Strūves ģeodēziskā loka punktus tā, lai tie būtu publiski pieejami (vietās, kur tas 

iespējams); 

- īstenot dažādas mantojuma izglītības un interpretācijas iniciatīvas, lai nodrošinātu izpratnes 

veicināšanu par Strūves ģeodēzisko loku un tā vērtību, īpašu uzmanību pievēršot tieši vietējo 

kopienu izglītošanai; 

- sekmēt starpinstitucionālu sadarbību un iniciatīvas vienotai koordinētai Strūves ģeodēziskā loka 

tūrisma un atpazīstamības veicināšanai.144 

 

Papildus Vidzemes reģionā ar atsevišķu Strūves ģeodēziskā loka punktu interpretāciju tūrismā un iesaisti 

kultūras ceļos tiek strādāts projektu ietvaros. 2018.gadā uzsākts ES Cosme programmas finansētais 

projekts “Development and promotion of a transnational cultural tourism product linked to greenways and 

UNESCO cultural sites” (latviski – “Ar zaļajiem ceļiem un UNESCO mantojuma objektiem saistītu 

starptautisku tūrisma produktu attīstība un veicināšana”, saīsinājumā “Greenways Heritage” jeb tulkojumā 

“Zaļo ceļu mantojums”), kurā kā partneris piedalās “Latvian Greenways Association” (Latvijas Zaļo Ceļu 

asociācija). Attīstot jaunus tūrisma produktus un piesaistot vairāk tūristu UNESCO mantojuma objektiem 

un zaļo ceļu mantojumam, tiek veicināta šo tūristu piesaistes vietu starptautiskā atpazīstamība.145 Latvijas 

teritorijā  tiks attīstīti zaļie ceļi  kādreizējās dzelzceļa līnijas posmā Rīga (Cekule) – Ērgļi, tādējādi savienojot 

divus UNESCO Pasaules mantojuma objektus - Rīgas vecpilsētu un Strūves ģeodēziskā loka punktu 

Ērgļos.  Projektā iesaistījušās Ropažu, Ogres un Ērgļu novada pašvaldības.146 

 

Pasta ceļi 

 

Vidzemē saglabājušās labi dokumentētas liecības par regulāriem starptautiskiem pasta pārvadājumiem 

kopš 17.gs., kad Zviedru Vidzemē regulārus starptautiskus pasta sakarus nodrošināja trīs līnijas: Rīga – 

Rēvele, Rīga – Amsterdama, Rīga – Venēcija. Savukārt 18.-19.gs. Vidzemes guberņas nozīmes pasta 

maršruti bija: Rīga – Tērbata – Sanktpēterburga; Rīga – Pērnava – Tallina; Rīga – Koknese – Daugavpils.147  

Tēmas attīstības iespējas Vidzemē ierobežo tas, ka materiālais mantojums vai nu zudis, vai netiek 

piedāvāts apskatei, kā arī trūkst ekspozīciju un interpretācijas, tomēr kā pozitīvu piemēru var minēt 

Straupes Zirgu pasta stacijas revitalizāciju. Pasta ceļu vēstures interpretāciju iespējams saistīt ar muižu 

vēsturi, krogiem, zirgu izjādēm.  

                                                             
144 Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (2018). Pārvaldības plāns 2018.-2023.gadam Strūves ģeodēziskā 

loka punktiem Latvijā. Pieejams: http://jaunjelgava.lv/wp-content/uploads/2018/10/04_1_Struves_parvaldibas_plans_2018_2023.pdf 
(aplūkots 12.12.2018.) 

145 Association européenne des Voies vertes Aisbl (2018). Projects. Pieejams: http://www.aevv-egwa.org/projects/greenways-
heritage/ (aplūkots 30.12.2018.) 

146 Latvian Greenways Association (2018). Project Greenways Heritage. Pieejams: http://greenways.lv/project-greenways-heritage/ 

(aplūkots 30.12.2018.) 

147 Pētersone, P. (1998). Vidzemes pasta vēsture 17.-19.gs., promocijas darbs. Rīga: Latvijas Universitāte. Pieejams: 
https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2755 (aplūkots 30.11.2018.) 

http://jaunjelgava.lv/wp-content/uploads/2018/10/04_1_Struves_parvaldibas_plans_2018_2023.pdf
http://www.aevv-egwa.org/projects/greenways-heritage/
http://www.aevv-egwa.org/projects/greenways-heritage/
http://greenways.lv/project-greenways-heritage/
https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2755
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Par tēmas attīstības iespējām starptautiskā mērogā ļauj domāt labi dokumentētā pasta vēsture un tai veltīti 

muzeji vairākās Eiropas pilsētās (piem., Stokholmā, Berlīnē, Budapeštā, Londonā).  

 

Ņemot vērā iepriekš minētajā “Routes4U” projekta pētījumā ietverto rekomendāciju jaunu Kultūras ceļu 

attīstības projektus Baltijas jūras reģionā saistīt ar jūru un jūrniecības mantojumu148, starptautisks 

potenciāls ir arī kuģniecības mantojuma tēmai, kā arī dzintara ceļam.  

 

2.    Rīcības 

 

Rīcības vērstas uz dažādas nozīmības kultūras ceļu ideju izpēti un virzīšanu, kā arī izpratnes par EP 

Kultūras ceļu programmas nozīmes veicināšanu: 

1) jaunu kultūras ceļu potenciāla izvērtēšana (resursi, interpretācija) un ieinteresēto pušu apzināšana  

Baltijas valstu / starptautiskā līmenī: Strūves ģeodēziskais loks; Pasta ceļi; Viduslaiku sarkano 

ķieģeļu arhitektūra, Kuģniecības mantojums; Dzintara ceļš;  

2) jaunu vietēja mēroga  kultūras ceļu potenciāla izvērtēšana (resursi, interpretācija) un ieinteresēto 

pušu apzināšana: koka arhitektūra; muižas, to parki un alejas; vēsturiskie dārzi; Piebalgas ainavu 

ceļš; alus kultūra Latvijā un krogi; plostnieku tradīcija; laupītāji; Dziesmu svētku tradīcija; dievnami 

un to ērģeles. 

3) Izpratnes veicināšana par kultūras ceļu potenciālu tūrismā un EP Kultūras ceļiem kā kvalitātes zīmi: 

pētniecība, publicitāte, apmācības. 

 

3.    Iesaistītās puses 

 

Iesaistītās puses definē konkrētā ceļa attīstības specifika, bet sākotnēji svarīga šādu dalībnieku iesaiste:  

- konkrētā ceļa tēmai atbilstošās Vidzemes pašvaldības, tūrisma un kultūras organizācijas (valsts un 

pašvaldību, nevalstiskajā, privātajā sektorā);  

- izglītības iestādes, zinātniskas institūcijas, muzeji – tēmas izpēte un sabiedrības iesaiste;  

- reģionālās plānošanas un tūrisma koordinējošās organizācijas – Vidzemes plānošanas reģions, 

Rīgas plānošanas reģions, Vidzemes Tūrisma asociācija, kā arī sadarbība ar citu reģionu 

organizācijām atbilstoši konkrētā ceļa tēmai; 

- sadarbības partneri ārpus Latvijas atbilstoši kultūras ceļa tēmai.  

 

4.       Laika ietvars 

 

Pastāvīgi. 

                                                             
148 Routes4U (2018). Feasibility Study. The Cultural Routes of the Council of Europe and the Baltic Sea Region. Pieejams: 

https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/publications (aplūkots 29.11.2018.) 

https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/publications
https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/publications
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5.       Izmaksas  

 

Tēmas attīstības sākumā galvenās izmaksas saistītas ar: izpēti; plānošanu; apmācību; sabiedrības 

informēšanu un iesaisti, reģionāla / nacionāla / starptautiska sadarbības tīkla veidošanu. Iesaistītajām 

pusēm jārēķinās ar administratīvām, personāla, komandējumu un publicitātes pasākumu izmaksām.  

 

6.      Finansējuma avoti 

 

Jaunu tēmu gadījumā sākotnēji nozīmīgs finansējuma avots ir pašvaldību / citu iesaistīto pušu budžeta 

līdzekļi. Lai gan jaunām tēmām ES fondu vai citu atbalsta programmu līdzekļu piesaiste var būt sarežģīta, 

tomēr jāseko līdzi ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda un citu atbalsta programmu finansējuma 

piesaistes iespējām. 
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Rīcības plāna ieviešanas uzraudzība un novērtēšana 

 

Nosakot rezultatīvos rādītājus rīcības plāna ieviešanas uzraudzīšanai un novērtēšanai (sk. 2.tabulu), ņemts 

vērā “Cult-RInG” projekta pieteikuma formā norādītais galvenais rezultatīvais rādītājs – kultūras ceļu 

attīstības ietvaros ilgtspējīga tūrisma aktivitātēs iesaistīto dabas un kultūras resursu skaits; 

papildus tam noteikti specifiski rezultatīvie rādītāji katrai aktivitātei.  

 

2.tabula. Rīcības plāna aktivitāšu un rezultatīvo rādītāju apkopojums. 

Aktivitāte Rezultatīvais rādītājs  

RĪCĪBA I Hanza - sertificētais EP Kultūras ceļš Vidzemē 

Vietējās sabiedrības (iedzīvotāji, uzņēmēji, NVO)  informēšana un 
iesaistīšana 

Dalībnieku skaits informatīvos u.c. 
pasākumos  

Produktu veidošana dažādām mērķa grupām Piedāvājumu (maršrutu, komplekso 
ceļojumu) skaits 

Projektu pieteikumu izstrāde un projektu īstenošana Projektu pieteikumu skaits; 
Īstenoto projektu skaits 

Infrastruktūras uzturēšana un attīstīšana Uzlaboto / izveidoto infrastruktūras 
objektu skaits  

Tēmas izpēte Zinātnisku un populārzinātnisku 
publikāciju un ziņojumu skaits  

Jaunatnes kultūras un izglītības apmaiņa Jauniešu skaits kultūras un izglītības 
pasākumos, tai skaitā starptautiskos 

RĪCĪBA II.1.  Pievienošanās sertificētiem EP Kultūras ceļiem: Vikingu ceļš, Eiropas kapsētu ceļš, Santjago 
de Kompostela svētceļnieku maršruti 
 
RĪCĪBA II.2. Pievienošanās kandidātceļiem pēc to sertificēšanas: Industriālā mantojuma Eiropas ceļš, 
Reformācijas ceļi un turpmākie pieteikumi EP Kultūras ceļu programmā  

Tēmu izpēte Zinātnisku un populārzinātnisku 
publikāciju un ziņojumu skaits  

Kultūras ceļam atbilstošu resursu un iesaistīto pušu apzināšana un 
izpēte  

Dalībnieku skaits izpētes un plānošanas 
aktivitātēs 

Kultūras ceļam atbilstošu tūrisma piedāvājumu stiprināšana un 
infrastruktūras attīstīšana  

Tūrisma piedāvājumu / infrastruktūras 
objektu skaits  

Sadarbības tīkla veidošana Iesaistīto institūciju skaits  

RĪCĪBA III Jaunu EP kultūras ceļu pieteikumi: Dzelzs priekškara ceļš 

Tēmas izpēte Zinātnisku un populārzinātnisku 
publikāciju un ziņojumu skaits, 
apsekojumu skaits  
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Aktivitāte Rezultatīvais rādītājs  

Jaunatnes kultūras un izglītības apmaiņa Jauniešu skaits kultūras un izglītības 
pasākumos, tai skaitā starptautiskos 

Produktu veidošana dažādām mērķa grupām Piedāvājumu (maršrutu, komplekso 
ceļojumu) skaits 

Projektu pieteikumu izstrāde un projektu īstenošana, tai skaitā 
infrastruktūras projekti 

Projektu pieteikumu skaits; 
Īstenoto projektu skaits; 
Uzlaboto / izveidoto infrastruktūras 
objektu skaits  

Vietējās sabiedrības (iedzīvotāji, uzņēmēji, NVO)  informēšana un 
iesaistīšana 

Dalībnieku skaits informatīvos u.c. 
pasākumos  

RĪCĪBA IV.1. Perspektīvas kultūras ceļu tēmas: Ceļš uz neatkarības atjaunošanu 

Nodibināt/vienoties par  kultūras ceļu koordinējošu organizāciju; 
 

Viena organizācija iniciē un koordinē  ar 
kultūras ceļa attīstību saistītas aktivitātes 

Apzināt tematā ieinteresētos starptautiskos sadarbības partnerus un 
veidot sadarbības tīklu tēmas attīstībai, un ceļa plānošanai 

Starptautisko sadarbības partneru skaits, 
sanāksmju un semināru skaits, dalībnieku 
skaits pasākumos  

Apzināt iesaistītās puses un veidot sadarbības tīklu vietējā līmenī 
tēmas attīstībai un ceļa plānošanai 

Partneru skaits Latvijā, iesaistīto 
pretošanās kustības laikabiedru skaits, 
sanāksmju un semināru skaits, dalībnieku 
skaits pasākumos 

Identificēt un izvērtēt resursu atbilstību pievilcīga kultūras ceļa 
satura izveidei 

Pētījums par resursu atbilstību 

Kultūras ceļa mērķa definēšana Komunikācijā ar partneriem un 
nevardarbīgās pretošanās kustības 
laikabiedriem  definēts kultūras ceļa 
mērķis 

RĪCĪBA IV.2. Perspektīvas kultūras ceļu tēmas starptautiskā, nacionālā un vietējā mērogā  

Jaunu kultūras ceļu potenciāla izvērtēšana  Pētījumos, plānošanas dokumentos, 
semināros, konferencēs u.c. pētniecības, 
plānošanas un publicitātes aktivitāšu 
ietvaros skatīto kultūras ceļu tēmu skaits  

Izpratnes veicināšana par kultūras ceļu potenciālu tūrismā un EP 
Kultūras ceļiem kā kvalitātes zīmi: pētniecība; publicitāte; apmācības. 

Zinātnisku un populārzinātnisku 
publikāciju un ziņojumu skaits; 
Publicitātes aktivitāšu skaits; 
Apmācību skaits;   
Dalībnieku skaits publicitātes un 
apmācību pasākumos. 
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Secinājumi un priekšlikumi 

  

1. EP Kultūras ceļu kritēriji paredz ciešu kultūras un tūrisma sasaisti, atbildīgu, izpētē balstītu vēstures 

un kultūras interpretāciju, vietējās sabiedrības dzīves līmeņa uzlabošanu, mērķtiecīgu jaunatnes 

iesaisti starptautiskās kultūras aktivitātēs un svarīgu Eiropas vērtību popularizēšanu ar kultūras un 

tūrisma aktivitāšu palīdzību. Līdz ar to Vidzemes kultūras maršrutu attīstības rīcības plānā 

ietveramas kompleksas aktivitātes, kas tūrismu integrē ar kultūru, pētniecību u.c. EP Kultūras ceļu 

kritērijos ietvertajiem elementiem.  

 

2. Tēmas izpēte un sadarbība ar zinātniskām institūcijām ir viens no sertificēto EP Kultūras ceļu 

kritērijiem. Tas veido pamatu kvalitatīvai tēmas interpretācijai, oriģinālam un pievilcīgam 

piedāvājumu saturam. Zinātniskās institūcijas var piedāvāt jaunas kultūras mantojuma 

izmantošanas funkcijas, lai veicinātu tā saglabāšanu. Tāpat zinātniskās institūcijas var tikt 

iesaistītas kultūras ceļu sociālekonomiskās ietekmes mērīšanā un izvērtēšanā.  

 

3. Kultūras mantojuma saglabāšanas priekšnoteikums ir izpratne par kultūras mantojuma vērtību. 

Skolu jaunatne ir pateicīgākā auditorija, kurai veicināt šīs izpratnes rašanos, līdz ar to jāparedz 

aktivitātes, kas ļautu jauniešiem iepazīt un skaidrot mantojuma vērtību. Jauniešu iesaiste arī būtu 

vērtīga kultūras ceļu attīstībā, plānojot jauniešu mērķa grupai paredzētos tūrisma produktus.  

 

4. Sertificēto EP Kultūras ceļu pieredze liecina, ka būtisks sekmīgu kultūras ceļu priekšnoteikums ir 

vietējās sabiedrības iesaiste, līdz ar to jāparedz aktivitātes, kas vērstas uz dažādu sabiedrības 

grupu iesaisti.  

 

5. Līdz šim EP kultūras ceļu tīklā aktīvāk iesaistījušās valsts un pašvaldību institūcijas, NVO, mazāk 

privātā sektora uzņēmumi tūrismā, līdz ar to privātā sektora pārstāvjiem būtu aktīvāk jāskaidro 

ieguvumi no pievienošanās kultūras ceļiem, tai skaitā EP kultūras ceļiem. 

 

6. Ņemot vērā, ka viens no sertificēto EP Kultūras ceļu komponentiem ir tūrisma piedāvājumu 

veidošana, būtiska ir tūrisma informācijas centru iesaiste tēmu attīstīšanā un kultūras ceļu 

aktivitāšu īstenošanā. 

 

7. Pozitīva ietekme uz jaunu EP sertificētu kultūras ceļu veidošanu ar Latvijas dalību būtu skaidram 

valsts politiskajam atbalstam, kas primāri izpaustos kā Latvijas Republikas dalība Paplašinātajā 

pušu līgumā par Kultūras ceļiem.  

 

8. Pievienošanās kandidātceļiem un perspektīvo kultūras ceļu tēmu attīstīšana atkarīga no dažādiem 

faktoriem (sertifikātu piešķiršana kandidātceļiem, jaunu tēmu pieteikumi sertificēšanai, sabiedrības 

iniciatīvas saistībā ar jaunām kultūras ceļu tēmām), tāpēc pastāvīgi jāseko līdzi aktualitātēm un 

tendencēm tematiskajā tūrisma specializācijā Eiropā un Vidzemē un jāveic atbilstoši pielāgojumi 

rīcības plānā.  
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Pielikumi 

 

1.tabula. “Cult-RInG” projekta partneru pieredzes pārņemšana Vidzemes kultūras maršrutu 
attīstības rīcības plānā 2019.-2025.gadam  

 

Rīcība I. Hanza – sertificētais EP Kultūras ceļš Vidzemē 

“Cult-RInG” projekta ietvaros Vesterjētlandes (Västra Götaland) reģionā, Zviedrijā plānots attīstīt dalību Sv. Olava 

ceļā, Lacio reģionā Itālijā – “Via Francigena” kultūras ceļā, bet Pafosas reģionā Kiprā – Feniķiešu kultūras ceļā. 

Līdzīgi kā Hanzas kultūras ceļš Vidzemē, arī Sv. Olava ceļš Vesterjētlandē, Via Francigena Lacio reģionā un 

Feniķiešu kultūras ceļš Pafosas reģionā saistīts gan ar iespējām, gan izaicinājumiem, ko nosaka sertificēta EP 

Kultūras ceļa statuss. Pieredzes apmaiņa notikusi vairākos “Cult-RInG” darba semināros: 2017.gada 20.-21.jūnijā 

Salonikos Grieķijā; 2017.gada 16.-17.novembrī Rīgā, Latvijā; 2018.gada 18.-19.aprīlī Vesterjētlandē, Zviedrijā; 

2018.gada 18.-19.septembrī Vjana du Kaštelu (Viana do Castelo), Portugālē; 2018.gada 25.-26.oktobrī Pafosā, 

Kiprā. Plānojot Hanzas kultūras ceļa attīstību Vidzemē, vērtīga bijusi projekta partnera ECTN (angl. – European 

Cultural Tourism Network) prezentācija 2017.gada 16.novembrī Rīgā par esošo kultūras ceļu izvērtēšanu un jaunu 

attīstīšanu. “Cult-RInG” projekta darba semināri, kā arī mācību ekskursija Lacio reģionā 2018.gada 21.-23.maijā 

devuši iespēju klātienē iepazīties ar Sv. Olava, “Via Francigena” un Feniķiešu kultūras ceļa organizatoriskajiem 

izaicinājumiem un risinājumiem.  

2018.gada novembrī Hanzas savienības pilsētu asociācija iesniegusi “Cult-RInG” pilotaktivitātes pieteikumu, kas 

balstīts 2018.gada 25.-27.oktobrī Kiprā 11. Starptautiskās Eiropas kultūras tūrisma konferences (angl.– 11th 

International Conference for Cultural Tourism in Europe) ietvaros prezentētajā “Cult-RInG” projekta partnera 

Centrālās Maķedonijas Reģionālā attīstības fonda (Grieķija) sadarbības pieredzē ar Eiropas mantojuma 

interpretācijas asociāciju “Interpret Europe”.  

Rīcība II.1. Pievienošanās sertificētiem EP Kultūras ceļiem: Vikingu ceļš, Eiropas kapsētu ceļš, Santjago 
de Kompostela svētceļnieku maršruti 

“Cult-RInG” projekta ietvaros Miņu reģionā (Alto Minho) Portugālē plānots attīstīt Santjago de Kompostela 

svētceļnieku maršrutus, savukārt Centrālās Maķedonijas Reģionālais attīstības fonds (Grieķija) izvērtējis iespējas 

iesaistīties “Iter Vitis” kultūras ceļā. Partneru pieredze apgūta vairākos “Cult-RInG” darba semināros: 2017.gada 20.-

21.jūnijā Salonikos Grieķijā; 2017.gada 16.-17.novembrī Rīgā, Latvijā; 2018.gada 18.-19.aprīlī Vesterjētlandē, 

Zviedrijā; 2018.gada 18.-19.septembrī Vjana du Kaštelu, Portugālē; 2018.gada 25.-26.oktobrī Pafosā, Kiprā.  

Svarīga bijusi pieredzes apmaiņa ar Miņu reģionu Portugālē, no kā aizgūtas idejas rīcības plāna aktivitātēm saistībā 

ar resursu, iesaistīto pušu un socioekonomiskās ietekmes izvērtēšanu, it īpaši prezentācijas un diskusijas semināru 

laikā Rīgā un Vjana du Kaštelu. “Cult-RInG” projekta darba seminārs Vjana du Kaštelu, Miņu reģionā devis iespēju 

klātienē iepazīties ar Santjago de Kompostela svētceļnieku maršrutu attīstīšanas procesu.  

Saistībā ar reģionā pārstāvēto kultūras ceļu skaita palielināšanu īpaši jāizceļ Centrālās Maķedonijas Reģionālā 

attīstības fonda (Grieķija) rīcības plānā (prezentēts 18.09.2018. Vjana du Kaštelu) ietvertais mērķis – diversificētu 

tūrisma produktu radīšana un tematisko tūrisma specializāciju attīstīšana, kur būtisks faktors ir iesaistīto pušu 

sadarbība tūrisma produktu veidošanā. Balstoties partneru pieredzē, Vidzemes rīcības plānā ir iekļautas 

rekomendācijas, kas vērstas uz vispārēju tematisko specializāciju produktu veidošanā un zīmolvedībā. 

Rīcība II.2. Pievienošanās kandidātceļiem pēc to sertificēšanas: Industriālā mantojuma Eiropas ceļš, 
Reformācijas ceļi un turpmākie pieteikumi EP Kultūras ceļu programmā 

Saistībā ar reģionā pārstāvēto kultūras ceļu skaita palielināšanu īpaši jāizceļ Centrālās Maķedonijas Reģionālā 

attīstības fonda (Grieķija) rīcības plānā (prezentēts 18.09.2018. Vjana du Kaštelu) ietvertais mērķis – diversificētu 

tūrisma produktu radīšana un tematisko tūrisma specializāciju attīstīšana, kur būtisks faktors ir iesaistīto pušu 
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sadarbība tūrisma produktu veidošanā. Balstoties partneru pieredzē, Vidzemes rīcības plānā ir iekļautas 

rekomendācijas, kas vērstas uz vispārēju tematisko specializāciju produktu veidošanā un zīmolvedībā. 

Rīcība III. Jaunu EP kultūras ceļu pieteikumi: Dzelzs priekškara ceļš 

“Cult-RInG” ietvaros jauna kultūras ceļa pieteikumu sertificēšanai EP Kultūras ceļu programmā izstrādājis arī 

projekta vadošais partneris Centrālās Maķedonijas Reģionālais attīstības fonds (Grieķija) sadarbībā ar Pafosas 

reģionu (Kipra) un Lacio reģionu (Itālija). Pieredzes apmaiņa notikusi vairākos “Cult-RInG” darba semināros: 

2017.gada 20.-21.jūnijā Salonikos Grieķijā; 2017.gada 16.-17.novembrī Rīgā, Latvijā; 2018.gada 18.-19.aprīlī 

Vesterjētlandē, Zviedrijā; 2018.gada 18.-19.septembrī Vjana du Kaštelu, Portugālē; 2018.gada 25.-26.oktobrī 

Pafosā, Kiprā. Plānojot Dzelzs priekškara ceļa attīstību Vidzemē, vērtīga bijusi projekta partnera ECTN (angl. – 

European Cultural Tourism Network) prezentācija 2017.gada 16.novembrī Rīgā par esošo kultūras ceļu izvērtēšanu 

un jaunu attīstīšanu. 

Rīcība IV.1. Perspektīvas kultūras ceļu tēmas: Ceļš uz neatkarības atjaunošanu 

“Cult-RInG” projekts devis iespēju iepazīt trīs partneru – Centrālās Maķedonijas Reģionālā attīstības fonda (Grieķija), 

Pafosas reģiona (Kipra) un Lacio reģiona (Itālija) – pieredzi saistībā ar jauna kultūras ceļa attīstīšanu un virzīšanu 

sertificēšanai.  Lai gan tēmas ir atšķirīgas, no partneriem aizgūta pieredze par galvenajiem soļiem jauna kultūras 

ceļa veidošanā. Partneru pieredze apgūta vairākos “Cult-RInG” darba semināros: 2017.gada 20.-21.jūnijā Salonikos 

Grieķijā; 2017.gada 16.-17.novembrī Rīgā, Latvijā; 2018.gada 18.-19.aprīlī Vesterjētlandē, Zviedrijā; 2018.gada 18.-

19.septembrī Vjana du Kaštelu, Portugālē; 2018.gada 25.-26.oktobrī Pafosā, Kiprā.   

“Baltijas ceļa” vai plašākā starptautiskā perspektīvā – “Ceļa uz neatkarību” nepieciešamības pamatojums saistīts ar 

mērķi nodot jaunākajām paaudzēm informāciju par demokrātijas vērtībām un pilsoņu nevardarbīgās pretošanās 

lomu ceļā uz neatkarības atjaunošanu. Jauniešu piesaiste projektam nodrošinātu, ka kultūras ceļa elementi ir 

jauniešu mērķa auditorijai pievilcīgā formā. Idejas par jauniešu iesaistīšanos projekta aktivitātēs un ideju radīšanā 

aizgūtas no Lacio reģiona (Itālija) pārstāvju prezentācijas 2017.gada 16.novembrī Rīgā, kā arī apgūtas mācību 

ekskursijas ietvaros uz Lacio reģionu 2018.gada 21.-23.maijā. 

Rīcība IV.2. Perspektīvas kultūras ceļu tēmas starptautiskā, nacionālā un vietējā mērogā 

“Cult-RInG” projekta ietvaros Pafosas reģions Kiprā kā perspektīvu (sākotnēji – reģionālu) tēmu izvirzījis Afrodītes 

ceļu. Partnera pieredze jaunas kultūras ceļa tēmas attīstīšanā reģionālā līmenī iepazīta vairākos “Cult-RInG” darba 

semināros: 2017.gada 20.-21.jūnijā Salonikos Grieķijā; 2017.gada 16.-17.novembrī Rīgā, Latvijā; 2018.gada 18.-

19.aprīlī Vesterjētlandē, Zviedrijā; 2018.gada 18.-19.septembrī Vjana du Kaštelu, Portugālē; 2018.gada 25.-

26.oktobrī Pafosā, Kiprā. Savukārt Centrālās Maķedonijas Reģionālais attīstības fonds (Grieķija) gan seminārā 

Salonikos, gan Rīgā prezentējis citu reģionālu iniciatīvu – Ziemeļgrieķijas vīna ceļus, kas ir labs piemērs tēmas 

attīstīšanai reģionālā līmenī, izstrādājot piedāvājumu pietiekamā līmenī, lai tas varētu pretendēt uz pievienošanos 

sertificētiem EP Kultūras ceļiem (konkrētajā gadījumā – “Iter Vitis” ceļam). Tāpat izpratni par būtiskākajām rīcības 

plāna aktivitātēm saistībā ar jaunu kultūras ceļu tēmu attīstīšanu vairojušas prezentācijas un diskusijas 2018.gada 

18.aprīlī Vesterjētlandē Zviedrijā par CHARTS un CERTESS projektu pieredzi.  
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2.tabula. “Cult-RInG” Hanzas kultūras ceļa pilotaktivitātes budžets  

(pieteikums iesniegts 2018.gada novembrī) 

 

Izmaksu pozīcija Izmaksas EUR 

Pētījums par sabiedrisko dzīvi viduslaikos Vidzemē (darbs arhīvos Lībekā, Berlīnē, 

Rostokā, Tallinā) 

6000 

Gidu apmācības - 20 dalībnieki, 5 dienas  6980 

Viduslaiku pasākumu koordinēšana (4 pasākumi; norises vietas - Limbaži, Straupe, 

Cēsis, Valmiera) 

2000 

Pētījums par Lielstraupes pili un izstāde par pētījuma rezultātiem  7020 

Viduslaiku vēstures interpretācija - piedāvājumi tūroperatoriem un žurnālistiem 

(drukātā un elektroniskā veidā) angļu, vācu, krievu, latviešu valodā (izmaksās 

iekļauta tulkošana un maketēšana)  

4000 

Apģērbs un materiāli vēstures interpretācijas darbnīcām (8 darbnīcas, 20 dalībnieki 

katrā) 

3040 

Tūristu plūsmas skaitītājs  5000 

Projekta publicitātes speciālists  1500 

Personāla izmaksas 24000 

Komandējumu izmaksas 6000 

Administratīvās izmaksas  3600 

Kopā 69140 

 



 

1.attēls. Hanzas pilsētas Vidzemē un tūristu plūsmas attīstības iespējas. 

Kartes dizaina autore Iveta Druva-Druvaskalne, 2018 
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2.attēls. Vikingu laika mantojuma un tā mūsdienu interpretācijas areāls Vidzemē. 

Kartes dizaina autore Iveta Druva-Druvaskalne, 2018  
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3.attēls. Svētā Jēkaba ceļa maršrutu iespējas Latvijā. 

Kartes dizaina autore Iveta Druva-Druvaskalne, 2018 
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4.attēls. Vidzemes reģiona atpazīstamākie tūrismā izmantotie industriālā kultūras mantojuma objekti un industriālā mantojuma objekti, kuri tiek attīstīti iesaistei 

tūrismā.  

Kartes dizaina autore: Iveta Druva-Druvaskalne, 2018 



 

5.attēls. Dzelzs priekškara maršruts.149

                                                             
149 Cramer, M. The official brochure of the Iron Curtain Trail. Pieejams: 

http://www2.ironcurtaintrail.eu/uploads/brochure_iron_curtain_trail.pdf (aplūkots 28.12.2018.) 

http://www2.ironcurtaintrail.eu/uploads/brochure_iron_curtain_trail.pdf
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Interreg Europe Programme 
 
Interreg Europe Programme of interregional cooperation helps regional and local 
governments across Europe to develop and deliver better policy. By creating an 
environment and opportunities for sharing solutions, the aim is to ensure that government 
investment, innovation and implementation efforts all lead to integrated and sustainable 
impact for people and place. 
 
By building on its forerunner, INTERREG IVC (2007-2013), Interreg Europe aims to get 
maximum return from the EUR 359 million financed by the European Regional Development 
Fund (ERDF) for 2014-2020. 
 
Solutions exist that can help European regions become the best that they can be. Today, 
the EU’s emphasis is very much on paving the way for regions to realise their full potential – 
by helping them to capitalise on their innate strengths while tapping into opportunities that 
offer possibilities for economic, social and environmental progress. 
To achieve this goal, Interreg Europe offers opportunities for regional and local public 
authorities across Europe to share ideas and experience on public policy in practice, 
therefore improving strategies for their citizens and communities. 
 
Cult-RInG Project 
 
Cultural Routes (CRs) of the Council of Europe (CoE) have been established since 1987, 
stressing the importance of European identities. The CoE’s Enlarged Partial Agreement 
(EPA) on CRs currently comprises 33 routes contributing to protection and development of 
natural and cultural heritage. CRs are used as powerful tools to promote and preserve EU’s 
shared and diverse cultural identities. CRs provide a better understanding of the history of 
Europe through interregional exchanges of people, ideas and cultures. 
 
The impacts of CRs on SMEs’ innovation and competitiveness have showed that CRs are at 
the heart of cultural tourism development; they have achieved a noteworthy impact and 
progress, and shown remarkable potential for SME generation, networking, social cohesion, 
intercultural dialogue, and for promoting the image of Europe. CRs represent a source of 
innovation, creativity, small-business creation, and cultural tourism products and services 
development. There is a common challenge, in terms of evaluating and exploiting the 
benefits of existing CRs and deploy them in the development of new CRs, so that Growth & 
Jobs targets can be met faster. 
 
The overall objective of the Cult-RInG project is to highlight the value of 
investments in European Cultural Routes, in terms of their contribution to Growth 
& Jobs, with capitalization of good practices, policy learning, policy 
implementation, development of new Cultural Routes, monitoring and capacity 
building. 
 
Main outputs are action plans on CR development and upgrading, with implementation and 
monitoring of improved policy instruments in 6 regions, communication and dissemination 
tools for policy learning and capacity building, contribution to EU policies and EU2020 
targets. The beneficiaries are regional authorities looking for capturing the benefits of CRs, 
both existing ones with greater visibility and new ones, NGOs, European Networks, EU 
institutions, international organizations and stakeholders. 
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Cult-RInG Project Partnership 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cult-RInG highlights the value of investment in European 
Cultural Routes in terms of their contribution to growth and 

jobs and the development of new cultural routes 
 
 
 
 

www.interregeurope.eu/cult-ring 
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FOREWORD 
 
 

 
 

Various hiking routes, short and long-distance, are getting more and more popular in Latvia. Sometimes we 
can notice different marking signs at these routes, such as clams, crosses, sticks. Various local hiking routes 
have already been established in Latvia, and the longest hiking route – 560 km along the coastline of Latvia is 
currently under development with the support of INTERREG EUROPE Programme. In addition, there are on-
going works on the non-motorized routes called „Greenways” using old narrow-gauge railway lines. Greenways 
will be available for hiking, cycling, cross-country skiing, and in the future accessible also to people with 
disabilities.  

It is possible to meet Latvian cyclists and hikers all over the Europe, especially in Spain, Portugal and France. 
The main reason for visiting these countries is the famous and one of the oldest officially certified "Cultural 
Route of the Council of Europe"– The Way of Saint James (The Santiago de Compostela). Even though it is a 
Pilgrim Route, people are visiting it for the cultural heritage and natural diversity.  

In Europe, the demand for high-quality and new cultural routes is growing rapidly. Although cultural routes 
have long existed in Europe, during the last twenty years they have been recognised as an important driver of 
European tourism. The routes provide a possibility to attract new solvent cultural tourists from different 
countries.  

In Vidzeme, we can be proud of the Hansa Route that has been successfully developed and promoted in recent 
years. Thus, cultural pathways not only help to discover the local culture and traditions, but also encourage 
travelling slowly. 

In 2018, Vidzeme University of Applied Sciences and the European Cyclists’ Federation have prepared and 
submitted an application for a new European cultural route called “Iron Curtain route”; it is approximately 
10400km long and involves 20 countries. Vidzeme Tourism Association has been the coordinating body for the 
international Iron Curtain cycling route in Latvia for 8 years. The application for the cultural route certification 
shows how the international experience, successful cooperation and knowledge helps in the successful 
development of new tourism offers and cultural tourism products in Vidzeme region.  

As a result of the action plan of the project „Cult-RInG”, which is based on the analysis of cultural tourism 
trends, the European Parliament Culture Road Programme and Vidzeme cultural tourism resources, further 
actions for cultural route development opportunities in Vidzeme from 2019 to 2025 have been evaluated. The 
action plan focuses on the thematic tourism specialisation, which will contribute to the variety of offers with 
high added value for the years 2019-2025. The actions have been inspired by the “Cult-RInG” project partners 
who have shared their experience in several project meetings: Thessaloniki, Greece, June 20-21, 2017; Riga, 
Latvia, November 16-17, 2017; Västra Götaland, Sweden, April 18-19, 2018; Lazio Region, Italy, May 21-23, 
2018 (study tour), Viana do Castelo, Portugal, September 18-19, 2018; Pafos, Cyprus, October 25-26, 2018. 

The strength of Vidzeme region is successful cooperation and readiness for new challenges. The success 
depends on whether the opportunities will be used to develop Vidzeme as even more recognizable, interesting 
and competitive cultural tourism destination. 

Raitis Sijāts,  

Vidzeme Tourism Association, Chairman of the Board  
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Executive Summary 
 

Introduction 
The Action Plan for Cultural Route Development in Vidzeme for 2019-2025 is divided in four 
parts: (1) development of the existing certified Cultural Route of the Council of Europe 
(CoE) in the region; (2) assessment of joining new certified Cultural Routes of the CoE; (3) 
development and certification of a new Cultural Route; (4) assessing development of 
prospective themes of cultural routes.   

 

Cultural Routes General Description and Requirements 
Cultural Routes of the CoE put into practice the values of the CoE: human rights, cultural 
diversity, intercultural dialogue and mutual exchanges across borders. Within the Cultural 
Routes Programme five main priority fields of action are: cooperation in research and 
development; enhancement of memory, history and European heritage; cultural and 
educational exchanges for young Europeans; contemporary cultural and artistic practice; 
cultural tourism and sustainable cultural development. Latvia is yet to sign Enlarged Partial 
Agreement (EPA) on Cultural Routes to fully embrace the potential of cultural routes on a 
political level. The support of the government (Ministry of Culture, Ministry of Economy and 
other related institutions) is needed to extend Latvia’s presence on the map of the Cultural 
Routes of CoE. Only two (out of 33) of routes involve Latvian partners - Réseau Art 
Nouveau and the Hansa, therefore awareness should be raised in Latvia and Vidzeme to 
inform about the positive impacts of CoE Cultural Routes on strengthening the knowledge of 
Europe’s common heritage, tourism, experience exchange and development in many areas. 
From the tourism perspective, the stakeholders in Vidzeme should more actively engage in 
partner networks of cultural routes to increase their role and visibility in European cultural 
tourism and on the map of cultural networks. 

 

Vision and Goals 
Vidzeme Tourism Development Strategy for 2018-2020 defines cultural heritage among the 
most competitive tourism resources in the region. Meanwhile, the tourism vision for 2030 
included in the Vidzeme Region Sustainable Development Strategy emphasizes the diverse 
services with high added value, therefore this action plan focuses on the thematic tourism 
specialization, which promotes the diversity of offers. The action plan aims to increase 
Vidzeme`s potential to establish and strengthen cultural routes by explaining the benefits 
and criteria of the Cultural Routes of the CoE as a quality standard in line with high added 
value principles, by engaging a higher number of partners and indicating to the potential 
themes according to the regional resources and following the best partner practices.  

 

Actions 
The actions are aimed to improving policy instruments - change in the management of 
the policy instrument (action 1, 2, 4), as well as implementing new projects (Action 
3) Improved governance instruments in the action plan are related to introduction of new 
methodologies for evaluating social and economical impacts of recently introduced 
cultural routes on the basis of expierence transfer, as well as it suggest 
methodology how to evaluate prospects to develope new cultural routes on the 
basis of partner expierence.  
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Action 1. The Hansa – the Certified Cultural Route in Vidzeme – a focus on the 
change in the management of the policy instrument (improved governance) - by 
introducing partners`  expierence in new methodologies how Hansa route partners 
assess the performance of cultural route (indicators related to engagement of local 
community, purposeful cooperation in the framework of already existing structures, 
economical impact). 

Action 2. Assessment of accession to Certified Cultural Routes of the Council of 
Europe - a focus on the change in the management of the policy instrument 
(improved governance) - by introducing partners` experience in new methodologies how 
to evaluate prospects to develop new cultural routes on the basis of partners 
expierence and CoE guidlines. (indicators related to theme related resources, 
international partnership, local community activity, resources,  previous theme 
related activities in research, education etc.) 
Action 3. New Application for the Cultural Route Certificate - The Iron Curtain Trail 
– introduction of new cultural route has draw attention on the importance of Cultural Routes 
of the CoE for Latvia. Cabinet of Ministers of Republic of Latvia has made the decision to 
join the programme and consequently improved governance will result in implementation 
of new projects as official participation in CoE and recognition of the role of cultural routes 
will open new funding possibilities on national level. 

Action 4. Assessment of prospective themes of cultural routes – a focus on the 
change in the management of the policy instrument (improved governance) - by 
introducing partners` experience in new methodologies how to evaluate prospects to 
develop new cultural routes on the basis of partners expierence and CoE guidlines. 
(indicators related to theme related resources, international partnership, local 
community activity, resources,  previous theme related activities in research, 
education etc.) 
Specific indicators for monitoring the action plan implementation are defined in respect of 
the general indicator stated in the approved “Cult-RInG” project Application Form, i.e. - the 
number of cultural and natural heritage assets included in sustainable tourism 
initiatives through the promotion of existing and development of new Cultural 
Routes.  

 

Experience Transfer from the Project Partners 
The action plan as such is inspired by partners`s expierence that is adapted to local 
context. Partners have shared their experience in several project meetings: Thessaloniki, 
Greece, June 20-21, 2017; Riga, Latvia, November 16-17, 2017; Västra Götaland, Sweden, 
April 18-19, 2018; Lacio Region, Italy, May 21-23, 2018 (study tour), Viana do Castelo, 
Portugal, September 18-19, 2018; Pafos, Cyprus, October 25-26, 2018. In the table below 
experience transfer from the project partners is specified for each action.  

 

Table 1. Experience transfer from project partners 

Action 1. The Hansa – the Certified Cultural Route in Vidzeme 

In the framework of the Cult-RInG project, it is planned to become a member in St. 
Olav way (Västra Götaland, Sweden), "Via Francigena" (Lacio region,Italy),  Phoenician 
culture route (Paphos, Cyprus). Hanseatic Culture Route in Vidzeme folloes the practice 
of partnershow  to overcome the challenges to be partner in international cultural 
route. Exchanges of experience took place at several Cult-RInG workshops: 
Thessaloniki Greece, 20-21 June 2017; November 16-17, 2017 in Riga, Latvia; April 
18-19, 2018 in Västra Götaland, Sweden; September 18-19, 2018 Viana do Castelo, 
Portugal; October 25-26, 2018 in Paphos, Cyprus. Specifically, important for Hanseatic 
Cultural Route partners in Vidzeme has been the presentation given by the project 
partner ECTN (European Cultural Tourism Network) on November 16, 2017 in Riga on 
the evaluation of the existing cultural routes and the development of new routes. Both 
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Cult-RInG project workshops and a training tour in Lacio region on May 21-28, 2018, 
have made it possible to get acquainted with organizational challenges and solutions 
for the St. Olava, Via Francigena, and Phoenician cultural routes. In November 2018, 
Hanseatic League submitted an application for the "Cult-RInG" pilot activity. It was 
based on experience of cooperation to the Central Macedonia Regional Development 
Fund (Greece) and association “Interpret Europe”. The Cult-RInG project partner from 
Macedonia presented this experience in the 11th International Conference on Cultural 
Tourism in Europe (11th International Conference on Cultural Tourism) on 25th-27th 
October 2018 in Cyprus.  

Action 2. Assesment of accession to Certified Cultural Route of the Council of 
Europe: Viking Routes, European Cemeteries Route 

Cult-RInG project partner in Central Macedonia Regional Development Fund (Greece) 
has assessed the possibilities to join Iter Vitis route. Useful experience by partners was 
delivered in several Cult-RInG workshops: Thessaloniki, Greece, June 20-21, 2017; 
November 16-17, 2017 in Riga, Latvia; April 18-19, 2018 in Västra Götaland, Sweden; 
October 25-26, 2018 in Paphos, Cyprus. Experience by Alto Minho in Portugal were 
inspiring for better understanding of criteria of culture route performance – in terms of 
evaluating resources, social and economic impact, stakeholders.  This experience was 
shared during presentations and discussion seminars in Riga. Central Macedonia 
Regional Development Fund (Greece) has prepared action plan suggesting an 
increasing number of cultural routes in the region. The objective of the partner is to 
diversify tourism products and to develop thematic tourism specialties, and focusing to 
the cooperation between different stakeholders in the development of new tourism 
products. On the basis if this experience, Vidzeme Action Plan includes 
recommendations to strengthen thematic specialization in product development and 
branding. 

Action 3. New Applications for the Cultural Route Certificate: The Iron Curtain 
Trail 

Within the framework of the Cult-RInG, a new cultural route for  CoE Cultural Routes 
program has  been developed by the project's leading partner - Regional Development 
Fund of Central Macedonia (Greece) in cooperation with the Paphos Region (Cyprus) 
and the Lacio Region (Italy). Exchange of experience took place at several Cult-RInG 
workshops: Thessaloniki, Greece, 20-21 June 2017; November 16-17, 2017, Riga, 
Latvia; April 18-19, 2018 in Västra Götaland, Sweden; October 25-26, 2018 in Paphos, 
Cyprus. The experience shared by project partner ECTN (European Cultural Tourism 
Network) on November 16, 2017 in Riga has been valuable to understand the 
processes of  evaluation and development of new cultural routes. 

Action 4.  Assessment of prospective themes of cultural routes 

In the framework of Cult-RInG project, the Paphos region in Cyprus, as a perspective 
(initially - regional) theme defined Aphrodite route. The partner's experience how to 
develop a new cultural theme at regional level has been introduced at several Cult-
RInG workshops: Thessaloniki, Greece, June 20-21, 2017; November 16-17, 2017 in 
Riga, Latvia; April 18-19, 2018 in Västra Götaland, Sweden; October 25-26, 2018 in 
Paphos, Cyprus. Meanwhile, the Central Macedonia Regional Development Fund 
(Greece), both in Thessaloniki and in Riga, presented another regional initiative, the 
North Greek Wine Routes, which is a good example how to develop the theme step-by-
step at regional level to the point where the tourism offer is enough developed to 
qualify for accession to certified CoE Cultural Route (in the case of Iter Vitis). Similarly, 
project partners experience in CHARTS and CERTESS projects has increased awareness 
of the important activities in the process of developing new themes for routes.  
Presentations and discussions on 18 April 2018 in Västerjö, Sweden shared useful 
experience from CHARTS and CERTESS projects. 
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Conclusions and Recommendations 
1. The criteria for the Cultural Routes of the CoE maintain a close link between culture and 
tourism. Attention is paid to the research-based interpretation of history and culture, 
improvement of the standard of living of local communities, purposeful involvement of 
young people and promotion of important European values through cultural and tourism 
activities. Thus, the Action Plan includes complex activities that integrate tourism with 
culture, research, etc.  

2. Scientific and memory institutions should be involved in consulting to explore the 
potential on development of the cultural routes in the future. 

3. Awareness of heritage should be increased, specifically among school age youngsters.  

4. The experience of the certified Cultural Routes of the CoE shows that the involvement of 
local communities is a prerequisite for successful cultural route development, and that 
activities aimed at engaging different groups of society should be envisaged. 

5. The engagement of the private sector should be encouraged by explaining them the 
benefits of joining cultural routes, including the CoE Cultural Routes. 

6. The involvement of tourism information centres in the development of cultural routes’ 
activities is essential for developing the tourism offer. 

7. Political support on national level would have a positive influence on the development of 
new CoE certified Cultural Routes, most significantly by arranging the participation of the 
Republic of Latvia in the Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes. 

8. The accession to cultural routes and development of prospective cultural tourism themes 
depend on various factors, therefore, the trends in the thematic tourism specialization in 
Europe and Vidzeme should be constantly monitored. 
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Action Plan 
 
Produced by each region, the action plan is a document providing details on how the 
lessons learnt from the cooperation will be exploited in order to improve the policy 
instrument tackled within that region. It specifies the nature of the actions to be 
implemented, their timeframe, the players involved, the costs (if any) and funding sources 
(if any). If the same policy instrument is addressed by several partners, only one action 
plan is required. 

 

Part I – General Information 

Project: Cult-RInG 

Partner organisation: Vidzeme Tourism Association 

Other partner organisations involved (if relevant): n/a 

Country: Latvia  

NUTS2 region: LV00 

Contact person: Mr. Raitis Sijats 

email address: raitis.sijats@gmail.com 

phone number: +371 29175314 

 

Part II – Policy Context 

 

The Action Plan aims to impact:   � Investment for Growth and Jobs programme 

     � European Territorial Cooperation programme 

  X Other regional development policy instrument 

 

Name of the policy instrument addressed: Vidzeme Tourism Development Strategy 2018-2025 
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Part III – Details of the Actions Envisaged 

 

ACTION 1 The Hansa – the Certified Cultural Route in 
Vidzeme  
 

1. The background (please describe the lessons learnt from the project that constitute 
the basis for the development of the present Action Plan) 

The Hansa has been a Certified Cultural Route since 1991. It is managed by DIE HANSE 
association, which aims to maintain the spirit of the Hansa as a social and cultural alliance. 
With the aim of maintaining economic, cultural and national ties, the Hanseatic Days are 
held, which is an annual international event in one of the Hanseatic cities. 

DIE HANSE association currently involves 192 cities in 16 countries. Only the municipalities 
of the historic Hanseatic cities can join the association. In Vidzeme the Hansa is represented 
by Cesis, Koknese, Limbazi, Riga, Straupe, and Valmiera. 

The Hanseatic cities in Vidzeme have been actively involved in projects related to the 
Hansa: Interreg Central Baltic project "Explore HANSA", Interreg Estonia Latvia - Russia 
project "Via Hanseatica", and some others.  

As recognized by the Route Manager of the Hansa Cultural Route, Vice-President of DIE 
HANSE association Inger Harlevi, the Cultural Route Certificate has promoted the 
international recognition of the Hanseatic brand; that requires maintaining quality and 
protecting the brand, avoiding inappropriate use. In future projects, one of the priorities will 
be the further involvement of the local community as well as the promotion of international 
awareness. 

Within the Cult-RInG project several partners have planned to develop the existing Certified 
Cultural Routes: Route of Saint Olav Ways in Västra Götaland, Sweden; Via Francigena in 
Lazio, Italy; Phoenicians’ Route in Pafos, Cyprus. Like the Hansa in Vidzeme, also the Saint 
Olav Ways in Västra Götaland, Via Francigena in Lazio and Phoenicians’ Route in Pafos meet 
both opportunities and challenges related to the status of the Cultural Route of the Council 
of Europe. Partners have shared their experience in several project meetings: Thessaloniki, 
Greece, June 20-21, 2017; Riga, Latvia, November 16-17, 2017; Västra Götaland, Sweden, 
April 18-19, 2018; Viana do Castelo, Portugal, September 18-19, 2018; Pafos, Cyprus, 
October 25-26, 2018. When planning the development of the Hansa Cultural Route in 
Vidzeme, the presentation about the assessment of the existing cultural routes and lessons 
for the development of new routes by the project partner European Cultural Tourism 
Network in Riga on November 16, 2017 has been of great value. Cult-RInG workshops as 
well as the study tour to the Lacio Region on May 21-23, 2018, have given opportunity of 
on-site learning about the management challenges and opportunities of the Saint Olav 
Ways, Via Francigena and Phoenicians’ Route. 

 

2. Action (please list and describe the actions to be implemented) 

- Valorisation of Hansa Cultural Route, informing & involving the local society (general 
public, entrepreneurs, NGOs); 

- Product development for various target groups in cooperation of the Hanseatic cities 
in Vidzeme; 

- Project elaboration and implementation (current opportunities - “Routes4U” grant 
programme); 

- Maintenance of related infrastructure;  

- Ongoing achievement of the Cultural Route Criteria:  

- research, publications, cooperation with scientific institutions;  
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- cultural and educational exchange for youth;  

- tourism product development in cooperation with tour operators;  

- marketing activities. 

 

3. Players involved (please indicate the organisations in the region who are involved 
in the development and implementation of the action and explain their role) 

The members of DIE HANSE association are only the cities of the historic Hanseatic League 
(in Vidzeme – Cesis, Koknese, Limbazi, Riga, Straupe, Valmiera), but there is a wider range 
of actors involved in the implementation and support of activities. This includes tourism and 
cultural organizations (in the public, non-governmental, private sector) in Hanseatic cities 
and their areas of cooperation. The involvement of tourist information centres and local 
communities is of great importance. 

Considering that the Cultural Routes criteria includes research on the topic as well as 
cultural and educational exchange of youth, important parties are: educational institutions, 
scientific institutions, museums.  

Also, according to the Cultural Routes criteria, cooperation with tour operators should be 
implemented. 

The project experience confirms the role of the Vidzeme Planning Region and Vidzeme 
Tourism Association in promoting the Hanseatic brand. 

In the context of an international cultural route, cooperation with partners from other 
countries – DIE HANSE association and the Hanseatic cities outside of Latvia is important.  

Finally, the status of the certified Cultural Route establishes close cooperation with the 
European Institute of the Cultural Routes.  

 

4. Timeframe 

- Interreg Central Baltic project “Explore HANSA” concludes in 2018; 

- New project opportunities in 2019-2020: Routes4U grant programme;   

- Ongoing activities according to the Cultural Routes criteria.  

 

5. Costs (if relevant) 

The main costs in relation to the Cultural Route management and projects are:  

- Co-financing for DIE HANSE association operational activities (such as the website 
and salary of the secretary general);  

- Maintenance of the infrastructure;  

- Marketing costs;   

- Staff costs;  

- Travel costs.  

 

6. Funding sources (if relevant): 

- Routes4U grant programme;  

- Self-financing. 
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ACTION 2 Assesment of accession to Certified Cultural 
Routes of the Council of Europe: Viking Routes, European 
Cemeteries Route 
 

1. The background (please describe the lessons learnt from the project that constitute 
the basis for the development of the present Action Plan) 

The thematic tourism is currently an increasing trend in Europe and has become a strategic 
approach to destination marketing. It provides the basis to form a destination identity – 
themes highlight the main features, characteristics or uniqueness of the destination, thus 
attributing the character and identity to tourism resources or activities. This action is 
directed to explore and asses the opportunities to access cultural routes of CoE. 

The development and certification of a new Cultural Route of the Council of Europe is a time 
consuming and costly activity; therefore, the possibilities to join already certified cultural 
routes should be considered in the first place. 

Two out of the 33 Cultural Routes potentially could be extended in Vidzeme in nearest 
future as there are theme related resources available in the region, or historical evidence 
related to the theme, or the geographical conditions are favourable for the involvement of 
Vidzeme region. These routes are - the Viking Routes and the European Cemeteries Route 
Routes.  

To join a cultural route, one need to join the coordinating association (Destination Viking, 
Association of Significant Cemeteries of Europe) and meet the entry criteria. A prerequisite 
for joining the certified Cultural Routes of the Council of Europe is scientifically confirmed 
connection with the theme of the cultural route.  

The argumentation for the entry in the Viking Routes is the historical fact that the Daugava 
River was part of the historical Trade route from the Varangians to the Greeks. Nowadays, 
imitations of Viking ships operate on the Daugava for recreational purposes.  

The opportunities of joining the European Cemeteries Route are related to the well-
developed cemetery culture in Vidzeme.  

Being part of an internationally recognizable cultural route may increase the region’s 
visibility in international tourism, help to attract more visitors and expand partnership 
networks.  

Within the Cult-RInG project, further development of the Santjago de Compostela Pilgrim 
Routes is planned in Alto Minho, Portugal. The opportunities of joining the Iter Vitis Route 
have been evaluated by the Regional Development Fund of Central Macedonia, Greece. The 
partners have shared their experience in several project meetings: Thessaloniki, Greece, 
June 20-21, 2017; Riga, Latvia, November 16-17, 2017; Västra Götaland, Sweden, April 18-
19, 2018; Viana do Castelo, Portugal, September 18-19, 2018; Pafos, Cyprus, October 25-
26, 2018. Experience exchange with Alto Minho has been of great importance, resulting in 
the introduction of several ideas in Vidzeme action plan related to the evaluation of 
resources, stakeholders and socio-economic impact. Especially the presentations and 
discussions in Riga and Viana do Castelo have been significant.  

Regarding the extension of the cultural routes in the region, the action plan of Central 
Macedonia (presented at Viana do Castelo on September 18, 2018) should be especially 
highlighted, where one of the aims is the development of diversified tourism products and 
thematic tourism specializations; the importance of cooperation in tourism product 
development is also stressed. Based on this, the Action 2 recommends to increase the role 
of general thematic specialization in the product development and branding of Vidzeme by 
exploring the potential to become a part of certified international cultural route in the 
future. 
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2. Action (please list and describe the actions to be implemented) 

- To clarify the terms of admission in the most appropriate certified Cultural Routes 
of the Council of Europe; 

- To raise awareness on cultural heritage and cultural routes potential among 
tourism stakeholders in the region; 

-   To assess if cultural route theme is historically rooted within the region and the 
prospective socio-economic benefits from its development; 

- To increase the possibilities of joining the cultural route by expanding theme-
related networking.  

- To establish a stakeholder group as advisory forum meeting to discuss and 
promote cultural routes development in region. 

 

3. Players involved (please indicate the organisations in the region who are involved 
in the development and implementation of the action and explain their role) 

- Theme-related municipalities in Vidzeme – coordinating activities, initiating 
assessment of potential in their territories; 

- Theme-related tourism and cultural organizations (public, non-governmental, 
private);  

- Educational institutions, scientific institutions, museums – theme-related 
consultations 

- Regional planning and tourism organisations – Vidzeme Planning Region, Riga 
Planning Region, Vidzeme Tourism Association – coordinating and planning activities. 

 

4. Timeframe 

September 2019 – November 2020  

- To clarify the terms of admission in the most appropriate certified Cultural Routes 
of the Council of Europe; 

- To raise awareness on cultural heritage and cultural routes potential among 
tourism stakeholders in region; 

- To assess how well the cultural route theme is historically rooted within the region 
and the prospective socio-economic benefits from its development; 

- To increase the possibilities of joining the cultural route by expanding theme-
related networking.  

October 2020 

- To establish a stakeholder group as advisory forum meeting to discuss and 
promote cultural routes development in region. 

 

5. Costs (if relevant) 

- Staff costs (for assessment of potential, communication activities) 

- Travel 

 

6. Funding sources (if relevant): 

- Self-financing. 
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ACTION 3 New Applications for the Cultural Route 
Certificate: The Iron Curtain Trail  
 

1. The background (please describe the lessons learnt from the project that constitute 
the basis for the development of the present Action Plan) 

The Iron Curtain Trail was submitted for the Cultural Route Certification in 2018/2019. The 
application is based on the long-standing experience and activities of the European Cyclists' 
Federation and its members with regard to the introduction and maintenance of the 
EuroVelo 13 - Iron Curtain Trail. 

The European Cyclists’ Federation promotes cycling as a sustainable and healthy way of 
traveling. It brings together over 60 members and associate members in nearly 50 
countries – both in Europe and beyond. Vidzeme Tourism Association is the national 
coordinator of the EuroVelo 13 – Iron Curtain Trail in Latvia.  

EuroVelo is a project of the European Cyclists’ Federation aiming to develop a network of 
high-quality cycling routes that connect the whole Europe. The routes can be used by long-
distance cycle tourists, as well as by local people making daily journeys. The national 
EuroVelo Coordination Centres and Coordinators are involved in the implementation of 
EuroVelo. 

The 10,400 km long Iron Curtain Trail includes 20 countries: Norway, Finland, Russia, 
Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Germany, the Czech Republic, Austria, Slovakia, 
Hungary, Slovenia, Croatia, Serbia, Romania, Bulgaria, the former Yugoslav Republic of 
Macedonia, Greece and Turkey. The route in Latvia runs through coastal municipalities, 
including in Vidzeme region. The purpose of the route is to keep a memory of the "Iron 
Curtain", which for almost half a century divided Europe's west and east, from Barents to 
the Black Sea. The route explains the history and maintains the values of peace and 
solidarity in Europe. 

The development of the EuroVelo 13 Iron Curtain Trail in Latvia is defined within the State 
Long-Term Thematic Plan for the Development of Public Infrastructure of the Baltic Sea 
Coast. Although significant development projects have been implemented in some sections 
of the route in recent years, wider opportunities for the development of EuroVelo 13 Iron 
Curtain Trail infrastructure in Latvia would be granted by gaining the status of a nationally 
important object, which would allow attracting funding from the TEN-T programme. 

In 2018, a joint project of the Council of Europe and the European Union "Routes4U", aimed 
at promoting the development of the Cultural Route Program, has elaborated an overview of 
the operation and development opportunities of the Cultural Route Programme in the Baltic 
Sea Region, including the recommendations for the Iron Curtain Trail: in addition to the 
well-developed tourism offers, it is recommended to strengthen other areas in line with the 
Cultural Routes criteria. It is also recommended to strengthen the organizational structure 
of the network by defining the role of existing members and the criteria for admitting new 
members. 

The application for certification of a new cultural route within the Cultural Routes 
Programme of the European Council was also developed by the Cult-RInG Lead Partner – 
Regional Development Fund of Central Macedonia (Greece) in cooperation with two other 
project partners – Pafos in Cyprus and Lacio in Italy. Partners have shared their experience 
in several project meetings: Thessaloniki, Greece, June 20-21, 2017; Riga, Latvia, 
November 16-17, 2017; Västra Götaland, Sweden, April 18-19, 2018; Viana do Castelo, 
Portugal, September 18-19, 2018; Pafos, Cyprus, October 25-26, 2018. When planning the 
development of the Iron Curtain Trail in Vidzeme, the presentation about the assessment of 
the existing cultural routes and lessons for the development of new routes by the project 
partner European Cultural Tourism Network in Riga on November 16, 2017, has been of 
great value. 
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2. Action (please list and describe the actions to be implemented) 

Achievement of the Cultural Route criteria:  

- cooperation with scientific institutions;  

- cultural and educational exchange for youth;  

- tourism product development for various target groups;  

- marketing activities;  

- project elaboration and implementation, including and especially – infrastructure 
projects; 

- evaluation of the socio-economic impact of the Cultural Route.  

Based on the experience of other cultural routes, besides the above mentioned, the 
involvement of the local community (general public, entrepreneurs, NGOs) is also an 
important aspect of the activities.  

3. Players involved (please indicate the organisations in the region who are involved 
in the development and implementation of the action and explain their role) 

- European Cyclists’ Federation; 
- Vidzeme Tourism Association; 
- Coastal municipalities in Latvia, tourism and cultural institutions (in the public, non-

governmental, private sector);  
- Educational and scientific institutions, museums – research, cultural and educational 

exchange of youth according to the Cultural Routes Criteria;  
- Tour operators – product development according to the Cultural Routes Criteria;  
- Local community, including youth; 
- European Institute of the Cultural Routes.  

 

4. Timeframe 

2018 – preparation and submission of an application for the Certification of the Cultural 
Route; 

January / February 2019 – route evaluation and inspection within the certification process of 
the Cultural Route; 

March 2019 – announcement of the evaluation conclusions;  

2019-2020 – certification process of the Cultural Route (clarifications etc.); 

Both in the certification process and during the regular evaluations every 3 years, the 
compliance with the Cultural Routes criteria as well as the organizational capacity should be 
affirmed, therefore the following are considered to be permanent activities: (1) research of 
the topic, related scientific publications, cooperation with scientific institutions; (2) cultural 
and educational exchange of youth; (3) development of tourism products in cooperation 
with tour operators; (4) marketing activities; (5) attraction of project financing; (6) 
evaluation of the socio-economic impact of the Cultural Route. 

 

5. Costs (if relevant) 

The main costs in relation to the management and projects of the Iron Curtain Trail are: 
- Marketing costs;  
- Staff costs;  
- Travel costs.  

 

6. Funding sources (if relevant): 

- Self-financing.  
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ACTION 4 Assessment of prospective themes of cultural 
routes 
 

- The background (please describe the lessons learnt from the project that constitute 
the basis for the development of the present Action Plan) 

The thematic tourism is an increasing trend on the landscape of European tourism, and in 
the context of changing behaviour of travellers, themes are widely used as an approach in 
destination marketing - the themes have a potential to highlight the main features, 
characteristics, or uniqueness of a destination, thus attributing the identity to destination`s 
tourism resources or activities. 

Taking into account the trends of tourism development and the potential of cultural routes, 
Vidzeme region should strengthen the thematic tourism, also in the form of cultural routes. 

The CoE themed routes in the Baltic Sea region are represented by religious heritage, 
prominent personalities, art and architecture, human mobility (Hansa, Viking route, Via 
Regia). The joint project by the Council of Europe and the European Union "Routes4U" 
recommends establishing new cultural routes in future on less represented themes such as 
maritime, industrial and contemporary heritage.  

The ideas to asses and reconsider among stakeholders for the further development of 
regional, national and international cultural routes are based on: (1) Vidzeme Tourism 
Associations members` perspective to the region's tangible and intangible cultural heritage 
resources with a development potential in tourism (expressed in workshops on November 1, 
2018, and December 3, 2018); (2) previous projects to develop theme related tourist sites; 
(3) potential of internationalization of a theme. According to these criteria, few themes 
might have a development potential at the Baltic / international level: Medieval red brick 
architecture; Struve Geodetic Arc; Old Postal roads; Baltic Way. Routes4U project suggests 
linking the new cultural routes in the Baltic Sea region with the sea and maritime heritage, 
therefore themes of shipping heritage and an amber road have an international potential as 
well.  

Within the Cult-RInG project in Pafos (Cyprus), a prospective regional cultural route theme 
dedicated to Aphrodite has been developed. The partner’s experience about the 
development of this regional theme has been shared in several project meetings: 
Thessaloniki, Greece, June 20-21, 2017; Riga, Latvia, November 16-17, 2017; Västra 
Götaland, Sweden, April 18-19, 2018; Viana do Castelo, Portugal, September 18-19, 2018; 
Pafos, Cyprus, October 25-26, 2018. Another regional initiative has been demonstrated by 
the representatives of Central Macedonia (Greece), where Wine Routes of Northern Greece 
is a good example of a regional cultural route developed to a stage when joining to a 
certified Cultural Route of the Council of Europe, i.e. – Iter Vitis Route can be considered. 
The presentations and discussions about the experience of CHARTS and CERTESS projects 
during the workshop in Västra Götaland on April 18, 2018, have also contributed to the 
elaboration of actions related to the development of new cultural route themes.   

 

- Action (please list and describe the actions to be implemented) 

The actions recommend the exploration and assessment of new culture routes` themes and 
to raise the overall understanding of the CoE Cultural Routes programme: 

- to assess the potential of the prospective cultural routes (resources, interpretation) 
at the Baltic / international level for any of the themes stakeholders are interested 
in: Struve Geodetic Arc; Baltic Way; Old postal roads; Medieval red brick 
architecture; maritime heritage; amber. 

- to assess the potential of the prospective local-scale cultural routes (resources, 
interpretation) for any of the themes stakeholders are interested in: wooden 
architecture; manors, their parks and alleys; historic gardens; scenic roads of 
Piebalga; beer and inn culture; pilgrims; traditions of Song Festival; churches and 
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their organs; 

- to raise awareness on cultural heritage and cultural routes potential among tourism 
stakeholders in region;  

- to establish a stakeholder group as advisory forum meeting to discuss and promote 
cultural routes development in region. 

 

Players involved (please indicate the organisations in the region who are involved 
in the development and implementation of the action and explain their role) 

The players for each of the potential routes are defined by the specifics of the prospective 
route, but initially the involvement of different actors is important to understand the interest 
of potential stakeholders and available resources:  

- Municipalities in Vidzeme region, tourism and culture organizations (public, non-
governmental, private) according to the theme of the route that are interested to 
assess potential development of new sites 

- Educational institutions, scientific institutions, museums – to consult and/or research 
the topic; 

- Development planning organizations and tourism coordination organizations - 
Vidzeme Planning Region, Riga Planning Region, Vidzeme Tourism Association, other 
regional organizations according to the theme of a particular route; 

- Stakeholders abroad according to the theme of a particular route. 

 

- Timeframe 

September 2019 – November 2020  

- to assess the potential of the prospective cultural routes (resources, interpretation) 
at the Baltic / international level for any of the themes stakeholders are interested 
in: Struve Geodetic Arc; Baltic Way; Old postal roads; Medieval red brick 
architecture; maritime heritage; amber. 

- to assess the potential of the prospective local-scale cultural routes (resources, 
interpretation) for any of the themes stakeholders are interested in: wooden 
architecture; manors, their parks and alleys; historic gardens; scenic roads of 
Piebalga; beer and inn culture; pilgrims; traditions of Song Festival; churches and 
their organs; 

- to raise awareness on cultural heritage and cultural routes potential among tourism 
stakeholders in region;  

October 2020 

- To establish a stakeholder group as advisory forum meeting to discuss and 
promote cultural routes development in region. 

 

 

- Costs (if relevant) 

The categories of costs related to assessment of available resources and engagement the 
potential stakeholders are as follows: administrative, personnel, travel, communication and 
publicity. 

 

- Funding sources (if relevant): 

- Self-financing provided by stakeholders interested in development of new cultural 
routes.  
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Monitoring Process 
 

Specific indicators for monitoring are defined in respect of the general indicator stated in the 
approved “Cult-RInG” project Application Form, i.e. - the number of cultural and natural 
heritage assets included in sustainable tourism initiatives through the promotion 
of existing and development of new Cultural Routes. The specific indicators for each 
action are briefly described below. 

Action 1. The Hansa – the Certified Cultural Route in Vidzeme is monitored by the 
number of: tourism products developed; informative articles and presentations; participants 
in the events; young people in the cultural and educational events.  

Action 2. Assessment of accession to Certified Cultural Routes of the Council of 
Europe is monitored by the number of: informative articles and presentations; involved 
institutions; participants in the events rising awareness on cultural routes; advisory forum 
meetings held. 

Action 3. New Applications for the Cultural Route Certificate - The Iron Curtain 
Trail is monitored by the number of: objects with improved infrastructure; projects initiated 
and accomplished; tourism products developed; scientific and informative articles and 
presentations; participants in the events related to the action; young people in the cultural 
and educational events.  

Action 4. Assessment of prospective themes of cultural routes - is monitored by the 
number of: cultural tourism themes discussed within reports; informative articles and 
presentations related to the thematic cultural routes; publicity events; participants in the 
events rising awareness on cultural routes; advisory forum meetings held. 

 

 

 

 

Date: December 28, 2018 

 

Signature:  

 

Stamp of the organisation (if available): ____________________________________ 
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SKAIDROJOŠS APRAKSTS

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS PAR APSEKOTAJIEM SLĒGTO DZELZCEĻU POSMIEM VIDZEMĒ 

IZMANTOTO AVOTU SARAKSTS

VIDZEMES UN DIENVIDIGAUNIJAS DZELZCEĻU TĪKLA IZVEIDOŠANĀS

VĒSTURISKS APSKATS PAR PĒRNAVAS VIRZIENA DZELZCEĻIEM  UN APSEKOŠANAS REZULTĀTI

Šaursliežu dzelzceļš Valka/Valga-Pērnava

RŪJIENA-VALKA-ŽULDIŅAS. Šaursliežu dzelzceļa trases apsekošanas rezultāti

Šaursliežu dzelzceļš Riisselja-Ikla 

IKLA-RIISSELJA. Šaursliežu dzelzceļa trases apsekošanas rezultāti

Platsliežu dzelzceļš Rīga-Rūjiena (Rīga-Rūjiena-Pērnava-Tallina) 

SKULTE-LĀDE-LIMBAŽI. Platsliežu dzelzceļa trases  apsekošanas rezultāti

MAZSALACA-RŪJIENA. Platsliežu dzelzceļa trases apsekošanas rezultāti  

Platsliežu dzelzceļa posms Rūjiena-Môisaküla ( Valka-Pērnava un Rīga-Rūjiena-Pērnava-Tallina)

RŪJIENA-MÔISAKÜLA. Platsliežu dzelzceļa trases apsekošanas rezultāti 

MÔISAKÜLA-KILINGI/NÕMME-PĒRNAVA. Platsliežu dzelzceļa trases apsekošanas rezultāti  

VĒSTURISKS APSKATS PAR PĻAVIŅU-GULBENES-VALKAS LĪNIJU UN APSEKOŠANAS REZULTĀTI

Šaursliežu dzelzceļa posms Valga-Koikküla 

VALGA-KOIKKÜLA. Šaursliežu dzelzceļa trases apsekošanas rezultāti

ALŪKSNE-APE. Šaursliežu dzelzceļa trases apsekošanas rezultāti

VĒSTURISKS APSKATS PAR SMILTENES-AINAŽU LĪNIJU UN APSEKOŠANAS REZULTĀTI

SMILTENE-VALMIERA. Šaursliežu dzelzceļa trases apsekošanas rezultāti

VĒSTURISKS APSKATS PAR PITALOVAS VIRZIENA DZELZCEĻIEM UN APSEKOŠANAS REZULTĀTI

Platsliežu dzelzceļi Ieriķi-Gulbene-Sita un Pitalova-Sita

GULBENE-SITA-VECUMI. Platsliežu dzelzceļa trases apsekošanas rezultāti

KOPSAVILKUMS UN IETEIKUMI  

SĒJUMA SATURS

4.-5. lpp.

6. lpp.

7.-9. lpp.

10.-16. lpp.

17.-18. lpp.

19.-38. lpp.

39.-40. lpp.

41.-61. lpp.

62.-65. lpp.

66.-82. lpp.

83.-92. lpp.

93.-96. lpp.

97.-123. lpp.

124.-145. lpp.

146.-149. lpp.

150.-151. lpp.

152.-160. lpp.

161.-177. lpp.

178.-180. lpp.

181.-194. lpp.

195.-197. lpp.

198.-233. lpp.

234.-235. lpp.

1.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.

3.1.

4.

5.

5.1.
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Kopš 20. gs. sešdesmitajiem un septiņdesmitajiem 

gadiem Latvijas un Igaunijas teritorijā (tāpat kā citviet 

Eiropā) tika slēgtas šaursliežu dzelzceļa līnijas, bet sākot no 

20. gs. beigām — arī vairāki platsliežu dzelzceļi. Vilcienu 

kustībai slēgto dzelzceļa līniju sliežu ceļi lielākoties ir pil-

nībā demontēti, ēkas un būves pamestas vai privatizētas. 

Savukārt dzelzceļu uzbērumi daudzviet saglabājušies visai 

labā stāvoklī un daudzviet tiek izmantoti kā vietējie lauku 

ceļi.  Dažās no slēgtajām dzelzceļa līnijām ir saglabājušies 

kultūrvēsturiski nozīmīgi dzelzceļa industriālā mantojuma 

objekti  – staciju ēkas, būves un sliežu ceļu infrastruktūras 

daļas.  Šie objekti un slēgto dzelzceļu trases ir potenciāls 

“Zaļo ceļu” izveidošanai un atraktīva ceļošanas veida 

piedāvājumam.

Lai pilnīgāk apzinātu un novērtētu šo tūrisma po-

tenciālu 2018. gada vasarā un rudenī Vidzemes un Dien-

vidigaunijas teritorijā tika veikta vairāku šaursliežu un 

platsliežu dzelzceļu slēgto posmu apsekošana dabā, kā arī 

vēsturiskā un kartogrāfiskā  materiāla izpēte.

Šajā izpētes materiālā apskatīti  deviņi apsekotie slēg-

to  dzelzceļu trases posmi. Pirmie seši no apsekotajiem 

posmiem attiecas uz dzelzceļa līnijām Valka-Pērnava un 

Rīga-Rūjiena, uz kuru bāzes 1981. gadā tika uzbūvēts 

platsliežu dzelzceļš Rīga-Rūjiena-Pērnava-Tallina:

1. Skulte-Lāde (Rīga-Rūjiena)

2. Mazsalaca-Rūjiena(Rīga-Rūjiena)

3. Rūjiena-Môisaküla (Valka-Pērnava)

4. Žuldiņas-Valka-Rūjiena (Valka-Pērnava)

5. Killingi/Nõmme -Pērnava (Valka-Pērnava)

6. Riisselja-Ikla (atzarojums no līnijas Valka-Pērnava)

Nākamie divi apsekotie dzelzceļa trases posmi attie-

cas uz šaursliežu/platsliežu dzelzceļa līniju Pļaviņas-Gul-

bene-Valka/Valga:

7. Alūksne-Ape

8. Valga-Koikküla

Savukārt pārējie divi dzelzceļa trases posmi  attiecas 

uz šaursliežu dzelzceļa līniju Smiltene-Valmiera-Ainaži  

un platsliežu līniju Ieriķi-Gulbene-Sita-Pitalova:

9. Valmiera-Smiltene

10. Gulbene-Vecumi

Šo darbu izstrādājis vēsturnieks, industriālā mantoju-

ma pētnieks Andris Biedriņš sadarbībā ar tūrisma organizāci-

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

jas un vadības speciālistu Jāni Siliņu (nodibinājums Latvijas 

industriālā mantojuma fonds) un Eiropas Zaļo ceļu asociācijas 
(EGWA) vadītāja Mercedes Munoza pēc biedrības Latvijas Zaļo 

ceļu asociācija pasūtījuma Interreg EstLat-24 programmas 

projekta Zaļie Dzelzceļi  jeb Green Railways ietvaros.

Projekts Green Railways paredz slēgto dzelzceļa līniju 

infrastruktūras sakārtošanu Vidzemē un Dienvidigauni-

jā, kopumā izveidojot aptuveni 750 km garu kopīgu ve-

lobraucēju un kājāmgājēju maršrutu.  Projekta ietvaros 

paredzētas un jau uzsāktas aktivitātes slēgto dzelzceļa līni-

ju uzbērumu pārizmantošanai, atjaunojot un pielāgojot to 

segumu nemotorizētajam transportam.  Vienlaikus, daļēji 

izmantojot saglabājušos dzelzceļa infrastruktūras objek-

tus, tiek veikta atpūtas vietu izveide, kā arī kājāmgājēju un 

velobraucēju skaitītāju uzstādīšana. Tāpat paredzēta Zaļo 

Dzelzceļu maršruta marķēšana dabā, kā arī aktivitātes šo 

maršrutu un aktīvā dzīves veida popularizēšanai. 

Tādējādi pamatojoties uz projekta Green Railways 

pamatnostādnēm, šī darba mērķis ir apkopot vēsturisko, 

kartogrāfisko un apsekošanas materiālu par Vidzemes un 

Dienvidigaunijas slēgtajām dzelzceļa līnijām, analizējot to 

izmantošanas iespējas tūrismā. 

Šī darba ietvaros jēdziena Zaļais Dzelzceļš  jeb Green 

Railway izpratnē lietots būtību precīzāk atspoguļojošais 

un Latvijā plašāk izmantotais nosaukums “Zaļais ceļš”.

Dzelzceļa līniju apsekošana un raksturīgāko vietu 

fotofiksācija veikta 2018. gada maijā-novembrī. Papildus 

tam līnijas Rūjiena-Môisaküla  pārlūkošana dabā un iz-

vērtēšana tika veikta 2019. gada aprīlī. 

Turklāt šajā darbā izmantoti arī atsevišķi iepriekšējo 

gadu pētījumi, galvenokārt J. Siliņa 2014. gadā apkopotais 

vairāku slēgto dzelzceļa posmu apsekošanas materiāls. 

Darba izstrādē izmantota sekojoša metodika:

• vēstures avotu un literatūras izpētes darbs, tostarp 

peridodisko izdevumu un kartogrāfiskā materiāla 

caurskatīšana; 

• kartogrāfiskā materiāla apstrāde un apsekojumu 

plānošana;

• objektu pārlūkošana dabā un fotofiksācija, lielāko 

daļu no maršrutiem izstaigājot vai izbraucot ar ve-

losipēdu; 
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• fotoattēlu atlase, anotēšana, koordinātu pievie- 

nošana un strukturēšana;

• vēsturiskā un analītiskā apraksta sastādīšana, 

izmantojot topogrāfisko materiālu un zemes kadas-

tra informāciju;

• esošā stāvokļa novērtējums attiecībā uz trases 

izmantošanas iespējām (iespējas, šķēršļi, alter-

natīvas) un secinājumi;

• kartogrāfiskā materiāla sagatavošana un darba no-

formēšana.

Pirms objektu apzināšanas dabā jeb “lauku darbiem”  

tika veikta vēsturiskā materiāla izpēte  un apkopošana no 

dažādiem avotiem. Līdz ar vēsturiskās literatūras un pe-

riodisko izdevumu caurskatīšanu tika veikts pētniecības 

darbs Latvijas valsts arhīvā, Latvijas valsts vēstures arhīvā 

un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Pieminekļu 

dokumentācijas centra krātuvē. Darbā izmantoti arī atse-

višķi VAS Latvijas dzelzceļš  arhīva materiāli, fotoattēli no 

Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja krājuma, kā arī no Lat-

vijas industriālā mantojuma fonda arhīva, Rīgas vēstures 

un kuģniecības muzeja krājuma un privātajām kolekcijām. 

Izmantoti arī internetā pieejamie resursi — galvenokārt 

vēsturiskais un mūsdienu kartogrāfiskais materiāls. 

Praktiskajā dzelzceļa līniju apsekošanas darbā un 

izpētes rezultātu noformēšanā izmantota publiski piee-

jamā  karšu izdevniecības Jāņa sēta digitālā Balticmaps 

interneta versija. Darbā lietoti divējādi GPS koordinātu 

pierakstīšanas formāti  — piemēram, DD MM.MMMM (56 

55.1636; 24 23.3295) vai 57.860518, 25.039997.  

Slēgto dzelzceļa posmu īpašuma tiesību precizēšanai 

izmantotas interneta vietnes https://www.kadastrs.lv pub-

liski pieejamās kartes.

Šī darba ievada skaidrojošajā aprakstā un nodaļā 

par Vidzemes un Dienvidigaunijas dzelzceļu tīkla  izvei-

došanos uzskatāmības labad izcelti šajā darbā apskatāmo 

dzelzceļa līniju nosaukumi.

Visi šajā darbā izmantotie attēli, tajā skaitā kopētie 

plāni, shēmas un zīmējumi, ir numurēti pēc kārtas. Vēs-

turisko aprakstu ilustrējošiem attēliem ir pievienota īsa 

anotācija un avots, no kura attēls ņemts, iekavās norādot 

konkrētā attēla faila numuru, ar kādu tas saglabāts LIMF 

foto arhīvā (piem. IMG_6753, DCS_4824, AB4_3344) vai J. 

Siliņa personīgajā arhīvā (piem. JS_092435). Ar šo pašu nu-

merāciju attēlu faili pilnā izšķirtspējā atrodami šim darbam 

pievienotajā digitālo datu nesējā. Jāatzīmē, ka LDzVM un 

VRVM krājuma fotoattēliem, kuri izmantoti šajā izpētes 

materiālā, ir saglabāts faila nosaukumā iekodētais muzeja 

krājumā piešķirtais inventāra numurs (piem. LDzVM_5635 

vai VRVM_131493).  

Objektu fotofiksācijas attēlu anotācijā  līdzās attēla 

kārtas numuram pievienoti arī  fotokameras automātis-

ki piešķirtie faila numuri (piem. AB4_2648, IMG_34547 

vai JS_00112) un iekavās norādītas fotografēšanas vietas 

GPS koordinātas, kur tās fiksējusi fotokamera. Šie faili, līdz 

ar citiem šī pētījuma nolūkos veiktajiem fotofiksācijas vai 

kopēto vēsturisko materiālu failiem, ir atrodami šim dar-

bam pievienotajā datu nesējā.

Šī pētījuma tekstā lietotie saīsinājumi:

EGWA – Eiropas Zaļo ceļu asociācija 

IM – industriālais mantojums

KVVA – Krievijas Valsts vēstures arhīvs

VAS LDZ – valsts akciju sabiedrība Latvijas dzelzceļš

LDZA – valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš  arhīvs

LDzM – Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs (apzīmējums 

krājuma vienībām)

LIMF – nodibinājums Latvijas Industriālā mantojuma fonds

LR KM – Latvijas Republikas Kultūras ministrija

LVVA – Latvijas valsts vēstures arhīvs

RKPAN – Rīgas pilsētas būvvaldes Rīgas pilsētas kultūras 

pieminekļu aizsardzības nodaļa

NKMP PDC – Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes 

Pieminekļu dokumentācijas centrs

VRVM – Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs (apzīmē-

jums krājuma vienībām).
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KOPĒJAIS KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS PAR APSEKOTAJIEM SLĒGTO DZELZCEĻU POSMIEM VIDZEMĒ
Latvijas-Igaunijas  “Zaļo Dzelzceļu” projekta kartē

1.

10.

5.

6.

4.
2.

7.

8.

9.

Zaļie Dzelzceļi

Maršruta savienojošais posms

Šaursliežu dzelzceļš

Dzelzceļš

Eiro Velo 13

Kādreizējās dzelzceļa līnijas

Zaļā Dzelzceļa stacija

Atpūtas vieta

Tilts

Ainažu Ziemeļu mols

Stacija

Vēsturiskā dzelzceļa stacija

3.

Apsekotie dzelzceļa trases posmi ar numerāciju  no 1 līdz 10 (skat. 4. lpp.)1
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js, 2017. 247 lpp.

Attālumu rādītājs. Rīga: S.M. Latvijas valsts dzelzceļi, 1938.

Biedriņš, A., Liepiņš, E. Latvijas industriālā mantojuma ceļvedis. Rīga: Apgāds Mantojums, 2002. 107 lpp.

Chester K. East European Narrow Gauge. Trackside Publications, 1994. 116 p.

Cukurs, R. Burtnieku ezers un tā upes. Rīga: Valters un Rapa,1930.

Gottwaldt A.B. Heeres Feldbahnen. Stuttgart: Motorbuch Verlag, 1998. 

Grīnfelde, I., Klepers, A., Smaļinskis, J. Tūrisma maršrutu veidi un plānošanas specifika. Valmiera: Vidzemes augstsko-

la,  2010. 117 lpp.

Helme M. Narrow-gauge Suply Railways in Estonia (1895-1975). B.v.: M. Helme, 2010, 270 p.

Helme M. Eesti kitsarööpmelised raudteed 1896-1996. Tallinn: M. Helme,  1996. 299 P. 

Klētnieks J., Salcevičs R. Tilti Latvijā. Rīga: V-elements, 2004. 119 lpp.

Hesselink G.H., Tempel N. Eisenbahnen im Baltikum. Munster:  LOK Report 1996. 144 s.

Latvijas ceļu karte. Rīga: Šoseju un zemesceļu departaments, 1940. 60 lpp.

Valsts dzelzceļi pirmos 10 darbības gados 1918-1928. Rīga: Dzelzceļu virsvalde, 1928.

Latvijas dzelzceļi. 1918-1938. Rīga: Valsts dzelzceļu izdevniecība, 1938.

Latvijas pilsētas valsts 20 gados. Rīga: Latvijas pilsētu, savienība, 1938.

Latvijas valsts dzelzceļu darbības pārskats. 1923./1924. Rīga: 1925.

Latvijas valsts dzelzceļu darbības pārskats. 1924./1925. Rīga: 1926.

Latvijas valsts dzelzceļu darbības pārskats. 1925./1926. Rīga:  1927.

Latvijas valsts dzelzceļu darbības pārskats. 1926./1927. Rīga:  1928.

Latvijas valsts dzelzceļu darbības pārskats. 1927./1928. Rīga: 1929.

Latvijas valsts dzelzceļu darbības pārskats. 1933./1934. Rīga: 1935.

Latvijas valsts dzelzceļu darbības pārskats. 1936./1937. Rīga: 1938.

Latvijas valsts dzelzceļu darbības pārskats. 1938./1939. Rīga: 1940.

Latvijas zemju robežas 1000 gados. Rīga:  Latvijas vēstures institūta apgāds, 1999. 283 lpp.

Malahovska L. Latvijas transporta vēsture 19. gs. otrā puse – 20. gs. sākums. Rīga: LV Fonds, 1998. 266 lpp.

Putiķis G. Dzelzceļa transporta attīstība Latvijā 1918-1940: problēmas un risinājumi. Promocijas darbs. Rīga: 2012. 

1940.g. vasaras vilcienu, autobusu, tramvaju un kuģu līniju saraksts no 1940. g. 19. maija. Rīga: LETA, 1940

Атлас железных дорог СССР. Пассажирское сообщение. Москва: Главное управление геодезии и картографии при 

Совете Министров СССР, 1982.

Верховской, В. М. Исторический очерк развития железных дорог в России с их основания по 1897 г. 

включительно. Спб.: М-ва Путей Сообщения, 1898, 176 с.

Гонзаль. Обзор сети железных дорог Северного фронта. В книге: Военно-исторический сборник. 

Москва: 1920, с. 132-172

Гусарова, В. Карма, О. Лукин, Г. 100 лет железных дорог Эстонии. Таллин: Ээсти раамат

1970, 244 с.

Павлов, Б.Ф. К вопросу о частных подъездных путях. Петроград: 1915, 39 с.

Путеводитель по России “ФРУМЪ”. Выпуск 218-й. Летн. движ.1909.



8

Vidzemes un Dienvidigaunijas slēgto dzelzceļu izpēte un tūrisma potenciāla novērtējums

Rīga: Latvijas Industriālā mantojuma fonds, 2018-2019

Служебное расписание движения пассажирских поездов с 31 мая 1981 г. Рига: Транспорт, 1981, с. 230

Схема железных дорог государств-участников СНГ, Латвии, Литвы, Эстонии. 1999

Схематические карты сети железных дорог Российской Империи во 2-ой половине XIX века. Спб.: 

Картографическое заведение А. Ильина, 1903.

Устав Общества Лифляндских Подъездных Путей. Рига: 1899

Periodiskie izdevumi

Atpūta, 1925, Nr. 18

Auseklis, 2002, 13. augusts, 6. lpp.

Austrālijas Latvietis, 1997, 29. augusts-5. septembris, Nr. 2380, 2. lpp.

Baltijas Dzelzceļnieks, 1954. Nr. 138

Balvu Taisnība, 1960, 26. marts,  6. augusts un 13. oktobris

Brīvā Latvija, 1999, 8.-14. maijs, Nr. 18, 10. lpp.

Die Museums-Eisenbahn, 2015, No 1, s. 15

Diena, 1992, 9. spetembris, Nr.168, 4. lpp.

Dzelzceļnieks, 1926, Nr. 8, 7.-8. lpp.

Dzelzceļnieks, 1927, Nr. 4, 12. lpp.

Dzelzceļnieks, 1929, Nr. 17, 11.-12. lpp.

Dzelzceļnieks, 1929, Nr. 18, 14. lpp.

Dzelzceļnieks, 1932, Nr. 14, 12. lpp

Dzelzceļnieks, 1933, Nr. 11, 13. lpp.

Dzelzceļu Vēstnesis, 1928, Nr. 22, 733.-746. lpp.

Dzelzceļu Vēstnesis, 1935, Nr. 44, 501. lpp.

Ekonomists, 1923, 15. novembris, Nr. 22, 869.-874. lpp.

Ekonomists, 1923, 15. decembris, Nr. 24, 1017.-1020. lpp.

Ekonomists, 1937, 15. maijs, Nr. 9, 354.-358. lpp.

Jaunā Dienas Lapa, 1912, Nr. 203 un 213

Jaunais Vārds, 1921, Nr. 34

Laiks, 1966, 15. jūnijs, Nr. 48, 3. lpp.

Laiks, 1981, 12. septembris

Laiks, 2001, 23. jūnijs, Nr. 25

Latvijas Dzelzceļnieks, 1952, 15. maijs, Nr. 59

Latvijas Kareivis, 1937, 12. jūnijs, Nr. 129, 3. lpp., 11. decembris, Nr. 282, 2. lpp.

Latvijas Vēstnesis, 1996, 11. decembris, Nr. 215-216, 11. lpp. 

Latvis, 1924, 24. augusts, Nr. 876, 6. lpp., 9. septembris, Nr. 889, 6. lpp.

Liesma, 1977, 24. maijs, Nr. 81, 1. lpp.

Liesma, 1986, 6. decembris, Nr. 191.

Mākslas Vēsture un Teorija, 2013, Nr. 16, 37.-48. lpp..

Nedēļa, 1924, 25. oktobris, Nr. 47

Rīts, 1937, 13. decembris, Nr. 3342, 2. lpp.

Rīts,  1939, 27. februāris, Nr. 58, 2. lpp.

Rūjienas Vēstnesis, 1937, 10. decembris, Nr. 311, 3. lpp.

Senatne un Māksla, 1939, 1. janvāris, Nr. 1, 144. lpp.

Tehnikas Apskats, 1959, 1. aprīlis, Nr. 22, 10.-11. lpp.

Tehnikas Apskats, 1962, 1. oktobris, Nr. 36, 15.-21. lpp.



9

Vidzemes un Dienvidigaunijas slēgto dzelzceļu izpēte un tūrisma potenciāla novērtējums

Rīga: Latvijas Industriālā mantojuma fonds, 2018-2019

Valdības Vēstnesis, 1930, 5. aprīlis, Nr. 79, 1. lpp.

Valdības Vēstnesis, 1934, 30. oktobris, Nr. 246, 2. lpp.

Zinātne un tehnika, 1984. Nr. 10, 18.-19. lpp.

Zvaigzne, 1981, 15. septembris,  Nr.18,  ..... lpp.

Arhīva materiāli

KVVA 274. fonds, 2. apraksts, 41. lieta

KVVA 350. fonds, 62. apraksts, 1093., 1094., 1099., 1111. lieta. Vidzemes pievedceļu sabiedrības valde

LDZA 50. fonds; 8-T apraksts; 42. lieta

LDzA 50. fonds; 2-A apraksts; 40. lieta

LVA  93. fonds. Baltijas dzelzceļu pārvalde un tai pakļautās nodaļas

LVVA 1684. fonds, 1. apraksts, 711. lieta

LVVA 1749. fonds, 1. apraksts 160.-163, 200.-203., 725. lieta. Valmieras šaursliežu pievedceļa akciju sabiedrība

LVVA 1770. fonds, 2. apraksts 116. lieta

LVVA 2724. fonds, 1. apraksts, 1968. lieta 

LVVA 2724. fonds, 2. apraksts, 948. lieta. Rīgas-Moizekiles dzelzceļš. 1911.

LVVA 2761. fonds, 3. apraksts, 1016., 4734., 4743. lieta

LVVA 3143. fonds, 11. apraksts, 569. lieta. Rīgas-Rūjienas dzelzceļa projekts. 1924.

LVVA 4592. fonds, 1. apraksts, 605. lieta. Dzelzceļu Virsvalde

LVVA 4592. fonds, 3. apraksts, 96. lieta. Dzelzceļu Virsvalde 

LVVA 6828. fonds, 6. apraksts, 952. lieta

LVVA 2751. fonds. Ziemeļlatvijas dzelzceļu sabiedrība.

Privātās kolekcijas 

M. Sproģes kolekcija

T. Altberga kolekcija

M. Helme kolekcija 

Ozoliņa kolekcija

B. Lielkāja kolekcija

Interneta resursi (skatīti: 2018 gada jūlijs-novembris)

https://www.ldz.lv/lv/content/ldz-demontē-sliežu-ceļus-neizmantotajās-līnijās 

https://balticmaps.eu

https://www.kadastrs.lv

http://mantojums.lv/lv/piemineklu-saraksts/

http://эконом-история.рф/russian_empire/railways_maps/

http://riga.mashke.org/Bernsteinkuestebahnen/Maps/maps_eng.htm (Railways of the Ambercoast)

http://www.rideontrack.com/news/rideontrack-signs-contract-with-estonian-rail-operator/

https://company.lursoft.lv/ildc/000347168

http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/dzelzcela-ipiki-skulte-apsaimniekotajs-iesniedz-maksatnespejas-pieteiku-

mu.d?id=3572168

https://www.tvnet.lv/6379447/bez-dzelzcela-ipasnieka-un-nomnieka-zinas-demonte-un-aizved-dzelzcela-sliedes

http://old.vidzeme.com/faili/20180206130109299.pdf

http://gallery.balticrailpics.net/displayimage.php?album=24&pid=23518#top_display_media

https://ritakafija.lv/2017/04/26/cetri-jauni-velomarsruti-ziemellatgale/

https://m.likumi.lv/doc.php?id=15312



10

Vidzemes un Dienvidigaunijas slēgto dzelzceļu izpēte un tūrisma potenciāla novērtējums

Rīga: Latvijas Industriālā mantojuma fonds, 2018-2019

1.  VIDZEMES UN DIENVIDIGAUNIJAS DZELZCEĻU TĪKLA IZVEIDOŠANĀS

Dzelzceļu būvniecība Krievijas impērijā, kuras sas-

tāvā kopš 18. gs. bija arī Vidzemes un Igaunijas guberņas, 

plašākā mērogā izvērtās 19. gs. otrajā pusē. Abas šīs gu-

berņas atradās Baltijas ģenerālgubernatora pārziņā.

Shēmā (1. att.) redzams, ka Igaunijas valsts dienvidu 

teritorija – Pērnavas, Veru, Valgas, Viljan-

di, Pelvas, Jegevas un Tartu apriņķi  19. 

gs. otrajā pusē ietilpa Vidzemes guberņas 

sastāvā. 

Dzelzceļu būvniecība, tostarp arī 

Baltijas guberņās, bija pakārtota Krievijas 

impērijas ekonomiskajām un stratēģis-

kajām interesēm. Tādējādi svarīgākās 

maģistrālās dzelzceļa līnijas tika būvētas 

no Iekškrievijas rūpnieciskajiem rajoniem 

Baltijas jūras ostu virzienā, bet šaursliežu 

jeb pieveddzelzceļi kalpoja vietējam 

transportam un savienojumam ar plat-

sliežu dzelzceļu līnijām. 

Platsliežu dzelzceļiem Krievijā 

pieņemtais platums bija 1524 mm, ko 

atšķirībā no Rietumeiropas jeb normālpla-

tuma (1435 mm) dzelzceļiem mēdz dēvēt arī par “krievu 

platuma” dzelzceļiem. Līdz pat 19. gs. deviņdesmitajiem 

gadiem visi vispārējās lietošanas dzelzceļi Krievijā tika 

būvēti  1524 mm platumā.

Ja pirmais dzelzceļš Baltijā bija 1860. gadā uzbūvētā 

maģistrālā dzelzceļa līnija Sanktpēterburga-Varšava, kas 

šķērsoja tagadējo Lietuvas un Latvijas teritoriju, tad senākā 

dzelzceļa līnija Latvijā ir 1861. gadā uzbūvētais Rīgas-Dau-

gavpils dzelzceļš, bet par senāko dzelzceļa līni-

ju Vidzemes guberņā uzskatāms 1872. gadā 

uzbūvētais Rīgas-Mīlgrāvja dzelzceļš. Savukārt 

Igaunijas teritorijā pirmo dzelzceļa līniju Paldis-

ki-Tallina-Narva atklāja 1870. gadā. 1889. gadā 

tika atklāta Rīgas-Valkas-Pleskavas dzelzceļa līni-

ja, no kuras vēlākajos gados atzarojās vairākas 

citas platsliežu un šaursliežu līnijas.

Vispārējās lietošanas šaursliežu (750 mm) 

dzelzceļa līniju  būvniecība Krievijā aizsākās 

19. gs. deviņdesmitajos gados. Vispirms, 1895. 

gadā Pirmā pieveddzelzceļu sabiedrība (Первое 

общество подъездных железных дорог) node-

va lietošanā pieveddzelzceļu  no Švenčioneles 

stacijas (Sanktpēterburgas-Varšavas līnijā) līdz 

Postavu stacijai Baltkrievijā. Kā nākamo Pirmā 

pieveddzelzceļu sabiedrība Vidzemes guberņā 

1897. gadā uzbūvēja Valkas(Valgas)-Pērnavas šaurs-

liežu dzelzceļu ar atzarojumu Môisaküla-Viljandi.

Lai arī privāto šaursliežu dzelzceļu būvniecība Krievi-

1. att. Vidzemes guberņas teritorija 19. gs. otrajā pusē.  
Latvijas zemju robežas 1000 gados. Rīga: LU Latvijas vēstures institūts, 1999, 149.lpp.

2. att. Krievijas Eiropas daļas dzelzceļu shemas fragments. 1894. gada  beigas. 
Схематические карты сети железных дорог Российской Империи во 2-ой половине XIX 

века. Спб: Картографическое заведение А. Ильина, 1903 
http://эконом-история.рф/russian_empire/railways_maps/
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jas impērijas rietumu guberņās gadsimtu mijā paplašinā-

jās, tomēr valstiskā mērogā tiem bija otršķirīga nozīme, un 

šie dzelzceļi gandrīz vienmēr tika savienoti ar platsliežu 

dzelzceļiem. Tāpēc arī jaunbūvētā Valkas-Pērnavas šaurs-

liežu dzelzceļa līnija sākās Valkas (Valgas) stacijā pie maģis-

trālā Rīgas-Pleskavas dzelzceļa, kurš savukārt Pleskavā sav-

ienojās ar Sanktpēterburgas virziena dzelzceļu.

 Vidzemes guberņas teritorijā līdz Pirmā pasaules kara 

sākumam uzbūvēja vēl divas 750 mm šaursliežu līnijas. 

1903. gadā Vidzemes pievedceļu sabiedrība (Общество 

Лифляндских Подъездных путей) nodeva lietošanā 

jaunbūvēto Stukmaņu(Pļaviņu)-Vecgulbenes-Alūk-

snes-Valkas) dzelzceļu (turpmāk tekstā: Pļaviņu-Valkas 

līnija), bet Valmieras šaursliežu pievedceļu sabiedrība 1912. 

gadā uzbūvēja    Smiltenes-Valmieras-Ainažu dzelzceļa 

līniju. 

Pļaviņu-Valkas dzelzceļa galapunktā 1901. gadā tika 

uzbūvēta jauna Valkas stacija, kas vēlāk tika nosaukta par 

Walk II.   Pēc vienošanās ar Pirmo pieveddzelzceļu sabie-

drību šo staciju uzbūvēja līdzās Valkas-Pērnavas dzelzceļa 

līnijai 3. verstē no Valkas(Valgas) stacijas, kas pēcāk ieguva 

nosaukumu Walk I.   

Vidzemes pievedceļu sabiedrības uzbūvētās stacijas 

Walk II  ēkas vienā pusē tika pieņemti Pļaviņu-Valkas līnijas  

vilcieni, bet otrā pusē – Valkas-Pērnavas līnijas vilcieni. Tas 

deva iespēju bez pārkraušanas Vidzemes lauksaimnieku 

ražojumus un kokmateriālus nogādāt Pērnavas ostā.

Savukārt Smiltenes-Ainažu līnija (ar atzarojumiem uz 

Staiceles papīrfabriku un Ainažu ostas molu) pieslēdzās  

Rīgas-Pleskavas platsliežu dzelzceļam Valmieras stacijā.

Dzelzceļu būvniecība stimulēja mazpilsētu saimnie-

cisko rosību un un pat jaunu apdzīvotu vietu rašanos.   Šajā 

procesā Vidzemes guberņā vislielāko ieguldījumu deva 

tieši šaursliežu dzelzceļi.  Liela nozīme dzelzceļa attīstībā 

bija ostu darbībai. Dzelzceļi pārsvarā tika būvēti virzienā 

uz ostas pilsētām, lai tās savienotu ar iekšzemes lauksaim-

niecības rajoniem. 

Latvijas teritorijā, galvenokārt Vidzemē, līdz Pirma-

3. att. Krievijas Eiropas daļas dzelzceļu shemas fragments. 1915. 
http://эконом-история.рф/russian_empire/railways_maps/
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jam pasaules karam tika uzbūvēti vispārējās lietošanas 

šaursliežu dzelzceļi 406 km kopgarumā. Situācija strau-

ji mainījās Pirmā pasaules kara gados, kad  militārajām 

vajadzībām vien Latvijas teritorijā tika ierīkoti šaursliežu 

dzelzceļi aptuveni 1000 km garumā. Šaursliežu dzelzceļu 

būvniecība notika abās frontes līnijas pusēs, bet it  īpaši 

vāciešu okupētajā Kurzemē un Zemgalē (Sēlijā).  Tur armi-

jas apgādes un vietējo ražojumu izvešanai vācu armija 

būvēja 600 mm platuma dzelzceļus jeb tā saucamos Feld-

bahn, lielākā daļa no kuriem pēc kara tika pielāgoti vietē-

jo pasažieru un kravu pārvadājumu vajadzībām. Savukārt 

Vidzemē, it īpaši pie frontes līnijas gar Daugavu Krievijas 

armija līdzīgā veidā būvēja pagaidu 750 mm platuma 

šaursliežu dzelzceļus, taču tie pēc kara netika izmantoti.

Pirmā pasaules kara gados tika uzbūvēti arī vairāki 

platsliežu dzelzceļi. Piemēram, 1915.-1916. gadā par plat-

sliežu dzelceļu tika pārbūvēts Pļaviņu-Valkas 98 km garš 

dzelzceļa posms no Pļaviņām līdz Gulbenei. 

Tajā pat laikā Krievijas armijas vajadzībām uzbūvēja 

platsliežu dzelzceļu Ieriķi-Gulbene-Sita, kurš atzarojās no 

Rīgas-Pleskavas dzelzceļa līnijas pie Ieriķu stacijas un virzī-

jās cauri Gulbenei līdz Sitai, kur savienojās ar 1902. gadā 

būvēto Sitas-Abrenes (Pitalovas) līniju.  Pēdējā bija būvēta 

kā  atzars no Sanktpēterburgas-Varšavas dzelzceļa. Tādē-

jādi savienojot divus dzelzceļus izveidojās dzelzceļa līnija 

Ieriķi-Gulbene-Abrene(Pitalova), kā arī Gulbenes plat-

sliežu/šaursliežu dzelzceļa mezgls, kuram bija liela nozīme 

vilcienu kustības nodrošināšanā austrumu virzienā.

Pēc tam, kad 1918. gadā izveidojās neatkarīga Latvi-

jas un Igaunijas valsts,  Vidzemes guberņas dzelzceļa līni-

jas, kuras šķērsoja šo valstu robežas tika sadalītas. Laikā 

no 1918. līdz 1940. gadam Igaunijas dienvidu daļā  tika 

paplašināts 750 mm šaursliežu dzelzceļu tīkls. Môisakü-

la-Viljandi šaursliežu dzelzceļš tika pagarināts līdz Talli-

nai.  Savukārt no Valgas-Pērnavas dzelzceļa  līnijas Riissel-

ja stacijas uzbūvēja dzelzceļu Riisselja-Ikla, kā arī jaunu 

dzelzceļa posmu  Valga-Koikküla Igaunijas teritorijā. 

Pēdējais bija nepieciešams tālab, ka pēc valstu robežu no-

spraušanas Gulbenes-Apes-Valkas dzelzceļa līnijas posms 

no Mõniste stacijas līdz Valgai nonāca Igaunijas teritorijā, 

 4. att. Latvijas dzelzceļu šematiska karte. Stāvoklis uz 1. X 1925. g. Fragments. 
Latvijas dzelzceļu tehniskā direkcija, 1925.  LIMF arhīvs 
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gas-Rūjienas līniju, kuru nodeva lietošanā 1937. gada 

nogalē. 

Otrā pasaules kara laikā Vidzemes dzelzceļa līnijas 

cieta lielākus vai mazākus postījumus, daļu no kuriem jau 

tūdaļ pēc kara novērsa un atjaunoja vilcienu kustību. Vis-

lielākie postījumi bija Rīgas-Rūjienas līnijā un Valkas-Pēr-

navas dzelzceļa posmā Valka-Rūjiena-Môisaküla. 1952. 

gada dzelzceļa shēmā šo nopostīto dzelzceļa līniju posmi 

attēloti ar raustītu līniju (7. att.). Kara postījumi pilnībā 

tika novērsti tikai 1981. gadā, kad izmantojot abu iepriekš 

minēto dzelzceļu trases uzbūvēja platsliežu dzelzceļu Rī-

ga-Rūjiena-Pērnava-Tallina.  

Pirmajos pēckara gados Latvijā un Igaunijā šaursliežu 

dzelzceļiem bija ievērojama nozīme transporta pakalpo-

jumu nodrošināšanā, tāpēc 1950. gadu beigās notika pat 

pievedceļu platuma (750 mm) dzelzceļu modernizācija. 

Tās ietvaros daudzviet ievērojami uzlaboja sliežu ceļus, 

veicot papildus balastēšanu un koka gulšņu nomaiņu 

pret dzelzsbetona. Taču šaursliežu dzelzceļu uzlabošana 

izņemot dzelzceļa trasi 17 km garumā pirms Valgas, kura 

šķērsoja Latvijas valsts teritoriju. Savukārt 1919. gadā Lat-

vijas valsts pārņēma 68 km garo Pērnavas-Valkas dzelzceļa 

līnijas posmu no Igaunijas robežas pie Valkas stacijas līdz 

Igaunijas robežai pie Môisaküla stacijas, izveidojot atse-

višķu dzelzceļa līniju Valka-Ipiķi. 

Starpkaru periodā Latvijā līdzīgi kā Igaunijā plaši iz-

vērtās jaunu dzelzceļu būvniecība.  Piemēram, pateicoties 

Pļaviņu-Gulbenes posma pārbūvei 1520 mm platumā, kā 

arī  Pirmā pasaules kara gados cariskās Krievijas armijas iz-

būvētajām platsliežu līnijām Ieriķi-Gulbene un Gulbene-Si-

ta (ar izeju uz Sanktpēterburgas-Varšavas dzelzceļu),  Gul-

bene ieguva četru virzienu starptautiskas tranzīta stacijas 

statusu un kļuva par vienu no nozīmīgākajiem dzelzceļa 

mezgliem valstī. Turklāt Vidzemē 1934. gadā uzbūvēja Si-

tas-Rēzeknes šaursliežu dzelzceļu, kā arī platsliežu atza-

rojumu Pakalnieši-Kūdupe no Ieriķu-Gulbenes-Abrenes 

līnijas.  Laikā no 1930. līdz 1937. gadam Vidzemē uzbūvē-

ja Rīgas-Ērgļu un Madonas-Lubānas dzelzceļus, kā arī Rī-

5. att. S.M. Latvijas dzelzceļu karte. Fragments. 1939. 
Rīga: Valsts dzelzceļu tipogrāfija, 1939. 
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drīz vien beidzās — jau 1960.-1970. gados, attīstoties au-

totransportam, pamazām vispārējās lietošanas šaursliežu 

dzelzceļus likvidēja, sliežu ceļus demontēja un lielāko daļu 

no ritošā sastāva nodeva lūžņos. 

Šaursliežu dzelzceļa līniju slēgšanai, pārbūvei par 

platsliežu līnijām vai aizvietošanai ar autotransportu kopš 

20. gs. otrās puses bija vispārējs raksturs. 

1967. gadā Igaunijas PSR valdība pieņēma lēmumu 

likvidēt šaursliežu dzelzceļus, bet dzelzceļa līnijas Talli-

na-Pērnava-Môisaküla-Rūjiena un Lelle-Viljandi pārbūvēt 

1520 mm platumā. Balstoties uz šo lēmumu Igaunijā 

masveidā tika slēgtas šaursliežu dzelzceļa līnijas un maģis-

trālajās līnijās tika uzsākta rekonstrukcija. 1975. gada 30. 

septembrī pēdējais šaursliežu vilciens devās savā pēdē-

jā reisā no stacijas Môisaküla uz Iklu un no turienes cauri  

Ainažiem uz Valmieru. 

Latvijas šaursliežu dzelzceļu likvidācija tika uzsāk-

ta 1960. gadu sākuma, slēdzot 600 mm dzelzceļa līnijas 

Kurzemē un kopš 1970. gadiem — 750 mm dzelzceļus Vid-

zemē. Tikai apstākļu sakritības dēļ līdz mūsdienām ir sagla-

bājies 33 km garš vispārējās lietošanas dzelzceļa posms 

starp Alūksni un Gulbeni, kurš  joprojām tiek izmantots 

pasažieru pārvadājumiem. 

Savukārt kopš 1990. gadu vidus pa posmiem tika 

slēgtas arī vairākas platsliežu dzelzceļu līnijas vai to posmi,  

piemēram, Ieriķi-Gulbene-Vecumi, Skulte-Limbaži-Rūjie-

na-Pērnava, Rīga-Ērgļi u.c.

Slēgtajos dzelzceļos ir noņemti sliežu ceļi un vietās, 

kur dzelzceļu uzbērumi netiek izmantoti vietējai satiksm-

mei, tie arvien vairāk aizaug, bet  staciju ēkas, tilti un citas 

būves pamazām sabrūk vai tiek nojaukti.  

Pamatīgi būvētie un šobrīd neizmantotie dzelzceļu 

trases posmi ir labs pamats jaunu ceļu jeb tā saucamo 

“Zaļo ceļu” infrastruktūras veidošanai tūristiem.

Eiropas pārrobežu programmas Interreg EstLat-24 

projekta Zaļie Dzelzceļi  jeb Green Railway ietvaros jau 

vairākus gadus turpinās darbs pie slēgto dzelzceļa līniju 

apzināšanas un pielāgošanas jaunajai funkcijai, bet 2014. 

gada 27. septembrī vietējā LEADER projekta ietvaros bi-

jušajā dzelzceļa posmā Limbaži – Katvari tika atklāts viens 

no pirmajiem “Zaļajiem ceļiem” Latvijā. 

6. att. Igaunijas dzelzceļu shēmas fragments. 1940. 
Railways of the Ambercoast.  http://riga.mashke.org/Bernsteinkuestebahnen/Maps/1940/1940_Estland.jpg
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8. att. Baltijas dzelzceļu shēmas fragments.1955. 
Railways of the Ambercoast. 

http://riga.mashke.org/Bernsteinkuestebahnen/Maps/1955/1955_Baltische_Bahn.jpg

7. att. Latvijas PSR 1952. gada dzelzceļu shēmas fragments, kurā ar raustītu līniju iezīmē-
ti pēc kara neatjaunotie posmi.

9. att. NVS, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
dzelzceļu shēmas fragments. 1999. 

http://эконом-история.рф/russian_empire/railways_maps/
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10. att. Latvijas dzelzceļa shēmas fragments. Situāciju uz 2018. gadu. 
Ar sarkanu marķēta topošā Rai Baltica dzelzceļa trase. VAS LDZ materiāli
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2.  VĒSTURISKS APSKATS PAR PĒRNAVAS VIRZIENA DZELZCEĻIEM  UN APSEKOŠANAS REZULTĀTI

Šaursliežu dzelzceļu būvniecībai 1892. gadā Sankt-

pēterburgā privātuzņēmēji nodibināja Pirmo pieved-

dzelzceļu sabiedrību Krievijā.  Tā Krievijas impērijā uzbūvēja 

vairākus šaursliežu (750 mm) dzelzceļus. Pirmais no tiem 

— Švenčioneles-Postavu dzelzceļš, kurš bija arī pirmais 

šaursliežu dzelzceļš Baltijas guberņās tika uzbūvēts Lietu-

vas teritorijā un tika nodots ekspluatācijā 1895. gadā.

Vienlaikus ar iepriekš minētā dzelzceļa būvdarbiem 

Pirmā pieveddzelzceļu sabiedrība, izmantojot Vidzemes 

ģenerālgubernatora starpniecību,  iesniedza lūgumu 

Krievijas valdībai, lai saņemtu atļauju šaursliežu dzelzceļa 

būvniecībai Vidzemes guberņas ziemeļu daļā. 1894. gadā 

23. decembrī Krievijas Ministru komiteja ar īpašu nolēmu-

mu apstiprināja atļauja būvēt šaursliežu dzelzceļu no Rī-

gas-Pleskavas dzelzceļa līnijas Valkas(Valgas) stacijas līdz 

Pērnavai ar atzarojumu uz Vīlandi. Taču nolēmumam bija 

pievienots nosacījums, ka uz šī dzelzceļa jaunbūvi neat-

tiecis noteikumi par zemju piespiedu atsavināšanu un arī 

valsts zeme izmantojama tikai par samaksu.

Tūdaļ pēc atļaujas saņemšanas 1895. gada pavasarī 

tika uzsākti dzelzceļa līnijas projektēšanas un  būvniecības 

darbi. Projektu izstrādāja un būvdarbus vadīja civilinžen-

ieris Kaspars Krzižanovskis, kurš vienlaicīgi veica arī pro-

jektēšanas darbus, saskaņojot tos ar sabiedrības  vadību 

Pēterburgā. Jaunbūvējamā dzelzceļa būvniecības birojs 

un vēlāk arī direkcija izvietojās Pērnavā, kur tika veikti arī 

visi projektēšanas darbi.  

Līdz ar K. Krzižanovski būvdarbu vadībā un uz-

raudzībā bija iesaistīti arī inženieri Zīverts un Hakels, kuri 

bija atbildīgi par būvniecību attiecīgi posmā  Môisakü-

la-Valka un Môisaküla-Viljandi. Savukārt no Vidzemes gu-

berņas puses būvdarbus uzraudzīja cara valdības algotais 

inspektors barons Karls fon Taube. 

Zemes darbus, arī tiltu, staciju ēku un noliktavu 

celtniecību veica vietējie būvuzņēmēji. Celtniecības va-

jadzībām tika izveidotas pagaidu dzelzceļa darbnīcas un 

noliktavas materiālu uzglabāšanai. Tās atradās netālu no 

Pērnavas — Papinidā bijušajā aušanas un vērpšanas fab-

rikā. 

Dzelzceļa celtniecību īpaši atbalstīja Pērnavas pilsē-

tas galva Oskars Brakmans (Oscar Brackmann, 1841-1927). 

Tālab dzelzceļa stacijai tika atvēlēta vieta pilsētas centrā, 

teritorijā, kur kādreiz atradās pilsētas nocietinājumi.

Ar svinīgu ceremoniju 1895. gada 19. maijā tika ievadī-

ta Pērnavas stacijas un dzelzceļa līnijas būvdarbi. Dzelzceļa 

būvētāji bija noskaņoti ļoti optimistiski un solīja pabeigt 

būvniecības darbus jau līdz rudenim. Liels atbalsts bija arī 

no vietējiem iedzīvotājiem. Pat tāds kutelīgs jautājums kā 

zemju atsavināšana dzelzceļa līnijas vajadzībām notika uz 

savstarpējās vienošanās pamata bez jebkādas pretestības 

no zemju īpašnieku puses.

2.1.  Šaursliežu dzelzceļš Valka/Valga-Pērnava

12. att. Valkas /Valgas-Pērnavas šaursliežu dzelzceļa līnija.  
1930. gadu beigas

Izkopējums no Eesti Raudteede Kart  

Raugoties no mūsdienu pozīcijām šajā nodaļā apskatītie šaursliežu un platsliežu dzelzceļi, lielākā daļa no kuriem ir 
slēgti , savstarpēji bija saistīti. No 1895.-1896. gadā uzbūvētās Valkas-Pērnavas šaursliežu līnijas atzarojās tāda paša 
platuma dzelzceļi uz Vilandi un Tallinu, kā arī Riiselja-Ikla līnija. Savukārt Rīgas-Rūjienas platsliežu dzelzceļš pēc at-
jaunošanas un šaursliežu līniju pārbūves par platsliežu dzelzceļiem 1981. gadā caur Ipiķiem, Môisaküla, Pērnavu tika 
pagarināts līdz Tallinai.

2.1.  Šaursliežu dzelzceļš Valka/Valga-Pērnava
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Taču jau rudenī kļuva skaidrs, ka neizdosies pabeigt 

dzelzceļa būvniecību līdz gada beigām (kā bija plānots). 

Darbi ievilkās, izraisījās domstarpības starp projektētājiem 

un dzelzceļa vadību Pēterburgā par atsevišķiem detaļu 

projekta jautājumiem, arī no Krievijas rūpnīcām pasūtītie 

materiāli kavējās.  1895. gada rudenī Pērnavā tika saņemtas 

pasūtītās sliedes un pirmās tvaika lokomotīves no Beļģi-

jas. Ziemā darbi pavisam pierima,  bet 1896. gada pavasarī 

sliežu ceļa būvniecība atsākās ar jaunu sparu.  Trūkstot 

darbaspēkam būvniecībā tika iesaistīti darbā lietuviešu 

būvstrādnieki un pat karavīri no Rīgas.

Tādejādi 1896. gada septembrī pirmie darba vilcie-

ni jau varēja kursēt no Pērnavas līdz Valkai, bet 5. oktobrī 

Pērnavas-Valkas līnijā atklāja regulāro vilcienu satiksmi. 

Tostarp būvdarbi atzarojumā Môisaküla-Viljandi turpinājā.

Interesanti atzīmēt, ka Valkas-Pērnavas šaursliežu dz-

elzceļa līnija Pērnavas robežās virzījās tieši pa pilsētu. 125 

kilometru garajā līnijā bija sekojošas stacijas un pieturas 

punkti: Pärnu (Pērnava), Vaskrääma, Surju, Sigaste, Voltve-

ti, Laatre/Môisaküla, Kirbla (Ķirbeļi), Rūja (Rūjiena) Nauksi 

(Naukšēni), Piksaare, Talli, Härgmäe (Ērģeme) un Valka I. 

Vēlāk pievienojās Waldhoff/Papiniidu un Valka II. 

Laatre/Môisaküla-Viljandi dzelzceļa atzara būvniecī-

bu uzsāka vienlaicīgi ar galvenās Valkas-Pērnavas līnijas 

būvniecību, tomēr tā ievilkās ilgāk nekā bija paredzēts — 

līdz 1897. gada sākumam. Kavēšanos izraisīja neparedzē-

ti lieli zemes darbi paugurainajā Karistes apkārtnē, kā arī 

tiltu būvniecība Vīlandes virzienā, kas izrādījās daudz dar-

bietilpīgāka nekā bija plānots. 

Tādejādi pagaidu vilcienu kustība Môisaküla-Viljandi 

45 km garajā atzarojumā tika izsākta 1897. gada 2. janvāri, 

bet oficiālā atklāšanas ceremonija notika 31. janvārī Vīlan-

des stacijā.  Šajā dzelzceļa posmā bija septiņas stacijas 

Laatre/Môisaküla, Abja, Halliste, Õisu, Loodi, Sinialliku un 

Viljandi.

Jaunbūvētās šaursliežu dzelzceļa līnijas Valka-Pērna-

va ieskaitot atzarojumu uz Vīlandi kopējais garums bija 

170 km. Interesanti atzīmēt, ka 1 versts (ap 1,0668 km) 

būvniecības izmaksas bija 13 000 rubļu. 1900. gadā šaurs-

liežu dzelzceļš no Vīlandes tika pagarināts līdz Tallinai. 

Pēc neatkarīgu Baltijas valstu izveidošanas Latvijas 

valsts pārņēma Pērnavas-Valkas dzelzceļa līnijas posmu no 

Igaunijas robežas pie Valkas stacijas līdz Igaunijas robežai 

pie Môisaküla stacijas, kas kļuva par atsevišķu dzelzceļa 

līniju Valka-Ipiķi.  

Pie dzelzceļa pārņemšanas 1919. gadā tika fiksēts šī 

Pirmās Pieveddzelzceļu sabiedrības dzelzceļa posma man-

tas novērtējums sekojošās pozīcijās: “... līnijas garums pēc 

profila — no Igaunijas robežas  pie Valkas stacijas līdz Ig-

aunijas robežai pie Moizekiles stacijas 64.1 versts = 68 km 

vai 40% no visa Pērnavas ceļa pirmatnējā garuma un bez 

tam vēl 7 km stacijas ceļu. Galvenā un stacijas ceļu kopē-

jais garums 75 km = 69 verstis. Šinī ceļa gabalā atrodas 

stacijas: Valkas stacija, izmaiņas punkts Ērģeme, pieturas 

punkts Omuļi, izm. punkts Pilsari, piet. punkts Naukšēni, 

Rūjienas stacija, izm. punkts Ķirbeļi, pieturas punkts Ipiķi. 

Pavisam 2 stacijas 3 izmaiņas punkti un 3 pieturas punk-

ti.” Vēl uzskaitītas 128. pārbrauktuves, 52 tilti un caurtekas 

(neskaitot nodegušo tiltu pār Rūjas upi) 2 viadukti, 4 ūdens 

pumpētavas ar iekārtu un mūra noliktava Rūjienā (LVVA, 

4592-3-96 1.-8. lp)

1924. gadā bijušais Latvijas Valsts dzelzceļu galvenais 

inspektors — satiksmes ceļu inženieris T. Šmidts novērtēja 

Pirmās Pieveddzelzceļu sabiedrības īpašumu, kas bija pali-

cis Latvijā par 2 625 000 latu. Saskaņā ar šo novērtējumu 

tika noteikts akciju kapitāls par iepriekš minēto summu un 

1924. gadā tika nodibināta ZiemeļLatvijas dzelzceļu akciju 

sabiedrība.  Tādejādi par šo summu, kas tika samaksāta 

akcijās, Pirmā Pieveddzelzceļu sabiedrība Krievijā pārdeva 

līniju Valka-Môisaküla ZiemeļLatvijas dzelzceļu sabiedrībai 

un pārdošanas - pirkšanas aktu apstiprināja Latvijas satiks-

mes un finanšu ministrs. 1930. gadu beigās ZiemeļLatvi-

jas dzelzceļu sabiedrība tika likvidēta un Valkas-Ipiķu līniju 

nopirka Latvijas valsts.

Savukārt Igaunija valsts dzelzceļu uzņēmums 

turpināja eksluatēt  dzezceļu posmā no Môisaküla-Pērna-

va, no kura 1923. gadā uzbūveja vēl vienu atzarojumu Ri-

iselja-Orajõe, kuru vēlāk pagarināja līdz Iklai (skat. 19. lpp.).

Pēc otrā Otrā pasaules kara starp Latviju un Igauni-

ju sadalītā Valkas-Pērnavas dzelzceļa līnija atkal tika apvi-

enota vienotā Vidzemes un Igaunijas šaursliežu dzelzceļu 

tīklā, bet vēlāk 20. gs. septiņdesmitajos gados posms Môi-

saküla-Pērnava tika pārbūvēts par platsliežu dzelzceļu un 

kopš 1981. gada bija daļa no Rīgas-Rūjienas-Pērnavas-Talli-

nas dzelzceļa līnijas.
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RŪJIENA-VALKA-ŽULDIŅAS
Šaursliežu dzelzceļa trases apsekošanas rezultāti  (apsekojumu veica J. Siliņš 03. 05. 2018.)

 Dzelzceļa trases posma Žuldiņas-Valka-Rūjiena 

(Valkas un Naukšēnu novada teritorijās) pārlūkošana dabā 

veikta braucot ar automašīnu. Šajā slēgtās šaursliežu dz-

elzceļa līnijas posmā autors bija veicis apsekojumu arī 

2014. gadā, tāpēc dots arī salīdzinājums par izmaiņām 

pēdējo 4 gadu laikā. 

 Dzelzceļa posms Žuldiņas (agrāk: Žuldiņi)-Val-

ka bija daļa no Gulbenes-Alūksnes-Valkas dzelzceļa, bet 

posms Valka-Rūjiena bija  Valkas-Pērnavas šausliežu dz-

elzceļa līnijas sastāvdaļa, kas tika smagi izpostīta Otrā pas-

aules kara beigās. Dzelzceļa satiksme šajā posmā nenotiek 

jau kopš 1944. gada. 

 Rūjienas platsliežu dzelzceļa stacijas vieta aprak-

stīta nodaļā par Mazsalacas-Rūjienas posmu. No šīs staci-

jas vietas apmēram 200 m garumā platsliežu līnija pārklā-

jas ar agrāko šaursliežu dzelzceļa līniju. Pēc 200 m agrākā 

šaursliežu dzelzceļa līnija atzarojas DA virzienā uz Rūjie-

nas pilsētas pusi gar “Ežām”. Šajā posmā dzelzceļa trase ir 

diezgan aizaugusi, virzienā uz Rūjienu trases vietā parādās 

dzelzceļa uzbērums, kas arī ir aizaudzis. Uzbērums izteikti 

redzams pie Ternejas ielas, kur šī iela šķērso agrāko šaurs-

liežu dzelzceļa trasi. Ir redzams, ka uzbērums šeit ir nor-

akts, lai varētu izveidot Ternejas ielu kā savienojumu Rūjie-

nas pilsētai ar Rūjienas platsliežu dzelzceļa stacijas vietu. 

Līdz Rūjienai šī dzezlceļa trase ir grūti pamanāma, tā virzās 

gar Ternejas ielu un gar “Jaunroziņām” un “Mārām”. 

 Posms no krustošanās vietas ar Ternejas ielu līdz 

Rūjienas pilsētas apbūvētajai daļai, kas sākas pie Dārza 

ielas, ir 1,5 km garš. Rūjienas pilsētā dzelzceļa trase ir atra-

dusies līdzās Ternejas ielai, un līdz par Rūjienas šaursliežu 

stacijas peronam 900 m garumā gandrīz nekas no šīs tras-

es vairs nav konstatējams. 

 Rūjienas šaursliežu dzelzceļa stacijas perons 

ir mainījies kopš autora pēdējās vizītes šeit 2014. gadā. 

Tagad uz perona ir uzbūvētas skeitborda un BMX rampas, 

kā arī blakus iekārtoti soliņi. Pašas dzelzceļa trases vietā ir 

iebūvēts neliels sliežu posms. Pēc agrāk saņemtām ziņām 

autors secina, ka šeit drīzumā varētu tikt novietots šaurs-

liežu dzelzceļa vagons kā brīvdabas ekspozīcija (līdzīgi tas 

ir izdarīts pie Meizakilas stacijas, Dienvidigaunijā). 

 600 m no Rūjienas stacijas vietas uz Valkas pusi 

ir saglabājusies agrākā dzelzceļa griezuļa bedre. Šī bedre 

daudzus pēdējos gadus ir pilna ar ūdeni. 

 Par agrāko dzelzceļa trasi šajā teritorijā liecina 

tikai pavisam nelielas uzbēruma atliekas. Tālāk Pērnavas 

ielas apkārtnē no dzelzceļa saglabājies ar krūmiem un 

zāli aizaudzis uzbērums, kuram beidzoties dzelzceļa trase 

iestiepjas Cūkaušu purvā un turpinās kā ļoti mitrs zemes-

ceļš 1 km garumā. Cūkaušu purva A pusē sākas lauksaim-

niecības zemes, kur dzelzceļa trase grūti konstatējama. 

 Aiz Cūkaušu purva no Pentes un Purva ielu krus-

tojuma līdz “Saulēm” (1,1 km) dzelzceļa trase turpinās pa 

lauksaimniecības zemēm kā zemesceļš. 

 Starp “Saulēm” un “Pakuļiem” dzelzceļa trases 

vietā ir lauksaimniecības zemes. Aiz “Rakuļiem” dzelzceļa 

trase turpinās kā zemesceļš 1,7 km garumā. 

 Naukšēnos pie noliktavām dzelzceļa trases vietā 

ir grants ceļš, kas turpinās līdz pat “Klajumiem” pie au-

toceļa V180 (2,3 km), bet pie tilta pār Rūju blakus grants 

ceļam konstatējamas dzelzceļa uzbēruma paliekas, taču 

no agrākā dzelzceļa tilta gan nekas vairs nav saglabājies. 

 Aiz “Klajumiem” dzelzceļa trase savulaik ir virzī-

jusies gar “Aijām” un “Bollītēm”, bet tagad trases vietā ir 

tikai lauksaimniecības zemes. Dzelzceļa trase pēc 900 m 

atsākas mežā, kur tā turpinās kā aizaudzis meža ceļš 4,6 

km garumā līdz pat “Priežkalniem” pie Piksāriem. 

 Savukārt “Priežkalnu” un “Kalnapiksāru” tuvumā 

dzelzceļa trases vietā ir lauksaimniecības zeme un dzelzceļa 

trase atsākas aiz autoceļa V257. Pirmos 900 m metrus šeit 

ir zemesceļš, bet tālāk gandrīz līdz pat tiltam pār Acupīti ir 

izveidots AS “Latvijas Valsts Meži” grants seguma ceļš 4,5 

km garumā. Īsi pirms tilta pār Acupīti ceļa segums ir slikts 

izbraukātā ceļa dēļ (1,1 km). Pats tilts ir šķērsojams, bet au-

toram nav pārliecības par to, cik droši šo tiltu šķērsot ar au-

tomašīnu. Spriežot pēc autora pirms vairāk nekā 4 gadiem 

šajā vietā izvietotā slēpņa (geocache) ierakstiem geocach-

ing.com mājas lapā, vairāki slēpņa atradēji ir braukuši pāri 

šim tiltam un atzinuši to par drošu, kamēr citi izteikuši dia-

metrāli pretēju viedokli. 

 Dzelzceļa trase no Acupītes tilta līdz Šķirmetu 

purvam pie “Dzelzītēm” un “Krastiņiem” ir grants ceļš 9,4 

km garumā. Pār upītēm un grāvjiem ir vēlāka laika izbūvē
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tas caurtekas.

 Dzelzceļa trase no Šķirmetu purva stiepjas tālāk 

Valkas virzienā līdz “Laidēm” un šajā posmā  dzelzceļa       

trases vietā ir daļēji aizaudzis meža ceļš 2,6 km garumā.  

 Tālāk no “Laidēm” līdz “Jaunkaņepēm” dzelzceļa 

trase atrodas mežā un ir attīrīta no krūmiem. “Bundu” un 

“Kalnbundu” apkārtnē dzelzceļa trases vietā ir ierīkota 

elektrolīnija un lauksaimniecības zemes. Pie “Jaunārēm” 

dzelzceļa trases vieta ir vēl vairāk deformēta un to no tās 

turpinājuma uz Valkas pusi šķir saimniecības sēta. Tālāk 

aiz “Jaunārēm” 1,5 km garumā līdz “Gaidām” Pedeles cie-

mata apkārtnē dzelzceļa trases vietā ir zemesceļš. Posmā 

starp “Gaidām” un “Mazsproģiem” dzelzceļa trase virzās 

pa aizauguša meža joslu gar lauksaimniecības zemēm 0,9 

km garumā. 

 No “Gaidu” saimniecības teritorijas līdz 

“Lūķernieku” iebraucamajam ceļam 0,6 km garumā ir daļē-

ji aizaudzis dzelzceļa uzbērums. Posmā starp “Lūķernieku” 

ceļu un “Dzirnavniekiem” 2,3 km garumā trase atrodas 

mežā, turklāt daudzviet tā ir uzarta. Šajā posmā saglabā-

jušās divas liela izmēra caurtekas, kas apšutas ar kaltajiem 

akmeņiem un sarkano ķieģeļi. Tās domājams  ir saglabā-

jušās no dzelzceļa būvniecības cariskās Krievijas laikā. Šajā 

posmā ir uzstādītas VAS “Latvijas valsts meži” zīmes. 

 Tuvāk Valkai, pie “Dzirnavniekiem” trase turpinās 

pa relatīvi augstu dzelzceļa uzbērumu. Pie Valkas pilsētas 

robežas zemē saglabājušies atsevišķi koka gulšņi.

 No “Dzirnavniekiem” līdz pat Parka ielai Valkas 

pilsētā dzelzceļa trases vietā atrodas apbūvēta teritorija, 

kur darbojas uzņēmums “PEPI RER SIA”. Posmā starp Parka 

ielu un Tālavas ielu trases vietā sākumā ir Brīvzemnieka 

ielas sākums, bet tālāk ir smilšains zemesceļš. 

 Sākot no Tālavas ielas sākas platsliežu dzelzceļa 

atzars ar sliedēm (autors uz šīm sliedēm dažkārt ir redzējis 

stāvam cisternas un citas kravas), kas turpinās cauri visai 

Valkai līdz pat Valgai, kur šis atzars savienojas ar Rīgas-Val-

gas platsliežu dzelzceļa līniju. Starp Tālavas un Raiņa ielām 

atrodas bijusī Valkas šaursliežu/platsliežu dzelzceļa staci-

jas ēka un palīgēkas. Pati stacijas ēka ir slēgta, logi ir aizsisti 

ar skaidu plāksnēm. Var redzēt, ka daļa stacijas ēkas iekš-

puses savulaik ir degusi. 

 Līdzās pamestajai Valkas stacijas ēkai, Izmantojot 

saglabāto sliežu ceļu posmu, Eiropas pārrobežu program

mas Interreg EstLat-24 projekta Zaļie Dzelzceļi  ietvaros iz-

veidota trase sliežu velosipēdiem un vasaras sezonā tiek 

organizēta vizināšanās ar šiem braucamrīkiem.  

 

 

  Šķēsojot Rīgas-Valgas dzelzceļa līniju Žuldiņu vir-

zienā dzelzceļa trase vairs nav konstatējama. Tā atsākas 

tikai pie “Nagliņām” netālu no šosejas P24, kur dzelzceļa 

trases vietā ierīkots grants seguma ceļš. Tas turpinās 700 

m līdz “Planču” iebraucamajam ceļam. 

 Tālāk 2,8 km garumā dzelzceļa trases vietā ir slik-

tas kvalitātes zemesceļš. Pēc tam 1,5 km garumā līdz P23 

šosejai labāks zemesceļš, pie kura ir izvietotas privātīpašu-

ma zīmes. Tālāk 1,8 km garumā šis ceļš ir ļoti sliktā stāvoklī 

un ir traktoru izbraukāts. Pēc šiem 1,8 km sākas purvaina 

teritorija, kas turpinās līdz P23 šosejai. 

 Pie Žuldiņām tajā vietā, kur atradās dzelzceļa 

stacija “Žuldiņi” ir saglabājies dzelzceļa uzbērums un 

līdzās tam ierīkota elektrolīnija.

14. att.  Sliežu velosipēda apgriešana braukšanai pretējā virzienā.
Foto: A. Biedriņš 15.09.2018.  LIMF_DCS_4824

13. att.  Vizināšanās ar sliežu velosipēdu pa Valkas stacijas sliežu ceļu.
Foto: A. Biedriņš 15.09.2018.  LIMF_DCS_4813
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Secinājumi un ieteikumi

Apsekošanas rezultātā konstatēts:

• Rūjienas-Valkas-Žuldiņu šaursliežu dzelzceļa trases 

posma kopējais garums no Rūjienas platsliežu dz-

elzceļa stacijas vietas līdz agrākajam dzelzceļa pietu-

ras punktam Žuldiņās ir 58,6 km;

• “Zaļo ceļu” infrastruktūras izveidošanai potenciāli 

izmantojami ir aptuveni 35 km no kopējā trases garu-

ma;

• Daļa no dzelzceļa trases ir pārveidota un tiek izmanto-

ta par vietējiem koplietošanas ceļiem;

• Dzelceļa trases vietā Rūjienā un Naukšēnos ir izveido-

tas asfaltētas ielas, kas paredzētas motorizēta trans-

porta satiksmei;

• Daļa no dzelzceļa trases un tai pieguļošajiem ceļiem 

tiek izmantota VAS “Latvijas valsts meži” smagajam 

autotransportam;

• Atsevišķi dzelzceļa trases posmi ir likvidēti un to vietā 

atrodas lauksaimniecībā izmantojama zeme;

• Dzelceļa trases posmiem ir dažādi īpašnieki - juridiskas 

un fiziskas personas.

 Pamatojoties uz iepriekš minēto, jautājums par 

Rūjienas-Valkas-Žuldiņu šaursliežu dzelzceļa trases posma 

izmantošanu “Zaļo ceļu” infrastruktūras izveidei, ir disku-

tabls. Piemēram, Rūjienā un Naukšēnos dzelzceļa trases 

vietā lielākoties ir ielas, kas paredzētas motorizētai satiks-

mei, bet  “Zaļā ceļa” koncepts paredz to, ka tas paredzēts 

nemotorizētai satiksmei kā alternatīvs ceļš ielām un citiem 

automašīnu un motociklu satiksmei paredzētiem ceļiem. 

Tādejādi posmu drīzāk varētu pielāgot kāda maršruta iz-

veidei, kur atļauts pārvietoties arī motorizētiem trans-

portlīdzekļiem, jo vairākām pilsētas un lauku mājām tie ir 

vienīgie pievedceļi. 

 Posmā starp “Klajumiem” (Naukšēni) un “Up-

maļiem” (Piksāri) dzelceļa trasē ir lauksaimniecības zemes 

vai tā aizaugusi ar mežu. Turklāt šeit nav labu pievedceļu, 

tālab  šis posms nav izmantojams “Zaļā ceļa” infrastruk-

tūras izveidošanai.

 Savukārt starp Piksāriem un “Dzelzītēm” Ērģemes 

pagastā ir 16 km grants un zemesceļa posms, ko ikdienā 

izmanto VAS “Latvijas valsts meži” mašīnas,  kā arī vietē-

jo saimniecību īpašnieki ar savu tehniku. Ceļš šajā posmā 

lielākoties ir labs un tam ir atrodamas alternatīvas tuvāka-

jā apkārtnē. Pie Omuļiem (Staļiem) ir pāris saimniecības, 

kurām bijusī dzelzceļa trase ir vienīgais pievedceļš. Tālab 

arī šī posma pielāgošana “Zaļā ceļa” vajadzībām, varētu 

būt problemātiska. 

 Posms starp “Dzelzītēm” un “Kalnbundām” atro-

das lielākoties mežā, kur saglabājies gan dzelzceļa uz-

bērums, gan pāris tiltiņi un attīrītas stigas un elektrotrase. 

Šis posms tehniski ir piemērots “Zaļā ceļa” izveidei, bet tas 

ir atrauts no pārējās dzelzceļa trases, jo atrodas tās vidū un 

tuvumā nav lielākas apdzīvotas vietas. Turklāt, lai izkļūtu 

no šī posma un tiktu uz nākamo izmantojamo posmu, ir 

jāšķērso privātās saimniecības zeme un pagalms, kur ir 

suņi un zeme pieder fiziskai personai.

 Starp “Kalnbundām” un “Jaunārēm” atrodas no-

robežota lauksaimniecības teritorija, kur saimnieki nav 

pārāk atsaucīgi pret ciemiņiem viņu teritorijā. 

 Posms starp “Jaunārēm” un “Dzirnavniekiem” 

(Valkas pagasts)  atrodas mežā, bet ir ļoti ainavisks un 

dzelzceļa trasei daudzviet vajadzētu nelielu uzlabošanu. 

Lielākās problēmas ir tajās daļās, kur šī trase ir uzarta. Šajā 

posmā ir redzami vairāki saglabājušies dzelzceļa elementi 

– liela izmēra caurtekas (piemēram, Kailā sila caurteka) un 

stabiņi ar Latvijas ģerboni. Kopumā gan šeit būtu jāiegul-

da liels darbs, bet rezultāts varētu būt labs.

 Valkas pilsētā ir labas iespējas veidot “Zaļo ceļu” 

no Parka ielas līdz Rīgas ielai. Tālāk no Rīgas ielas līdz plat-

sliežu dzelzceļa līnijai ir atzars, kurš reizēm tiek izman-

tots cisternu novietošanai pie Valkas stacijas. Atšķirībā no 

posma starp Parka un Rīgas ielām, šeit dzelzceļš ir uz uz-

bēruma un var nepietikt vietas zaļajam ceļam, jo sliedes 

joprojām tiek ekspluatētas + aizbraucot līdz platsliežu dz-

elzceļam, tālāk vairs nav, kur braukt. 

 Starp “Nagliņām” un “Žuldiņām” esošo posmu 

teorētiski varētu izmantot zaļā ceļa izveidei. Tiesa, šeit no 

agrākā dzelzceļa nav saglabājies nekas cits kā tikai tras-

es vieta. Turklāt šie ceļi ved caur privātīpašumiem un ceļi 

slapjā laikā ir ļoti dubļaini. Veicot ceļa uzlabošanu, tas būtu 

pielāgojams zaļā ceļa izveidei. 

Trases posmu uzskaitījums un novērtējums:

• Rūjienas platsliežu dzelzceļa stacijas vieta – Rūjienas 

šaursliežu dzelzceļa perons (3,5 km) – neizmantojams 

posms;

• Rūjienas šaursliežu dzelzceļa perons - “Klajumi” pie 

Naukšēniem (8,7 km) – neizmantojams posms.
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• “Klajumi” - “Upmaļi” pie Piksāriem (6,2 km) – neizman-

tojams posms. 

• “Upmaļi” - “Dzelzītes” (Ērģemes pagasts) (15,9 km) – 

izmantojams posms. 

• “Dzelzītes” - “Kalnbundas” (4,5 km) – izmantojams 

posms. 

• “Kalnbundas” - “Jaunāres” (0,4 km)  - neizmantojams 

posms. 

• “Jaunāres” - “Dzirnavnieki” (Valkas pagasts) (5,2 km) – 

izmantojams posms. 

• “Dzirnavnieki” - Parka iela Valkā (1,5 km) – neizmanto-

jams posms. 

• Parka iela – Valkas stacija (1,2 km) – izmantojams 

posms.

• Valkas stacija – Rīgas iela (0,8 km) – izmantojams 

posms (gar sliedēm). 

• Rīgas iela – Rīgas-Valkas platsliežu dzelzceļa līnija (1,7 

km) – neizmantojams posms. 

• Rīgas-Valkas platsliežu dzelzceļa līnija - “Nagliņas” (1,0 

km) – neizmantojams posms. 

• “Nagliņas” - “Žuldiņas” (8,0 km) – izmantojams posms. 

 Šis atzinums par atsevišķu posmu izmantojamī-

bu/piemērotību “Zaļā ceļa” infrastruktūras izveidoša-

nai  ir sastādīts balstoties uz bijušās dzelzceļa trases in-

frastruktūras tehnisko stāvokli, abstrahējoties no zemes 

īpašumtiesībām. Pēc www.kadastrs.lv mājas lapā piee-

jamās informācijas redzams, ka Rūjienas platsliežu dz-

elzceļa stacijas teritorija ir pašvaldības īpašumā. Vietā, kur 

agrākā šaursliežu līnija atzarojas Rūjienas virzienā, sākas 

privātīpašumi, kur tie pieder fiziskām un juridiskām per-

sonām. Dzelzceļa atzars arī veido robežu starp vairākiem 

īpašumiem. Ternejas iela Rūjienā un šaursliežu dzelzceļa 

perona teritorija ir pašvaldības īpašumā. Dzelzceļa trase 

no perona līdz pat “Straumēniem” aiz Cūkaušu purva pie-

der pašvaldībai. Tālāk jau sākas lauksaimniecības zemes 

un meži, kas turpinās līdz pat Naukšēniem. To īpašnieki 

ir fiziskas un juridiskas personas. Naukšēnos agrākā dz-

elzceļa trase atrodas pašvaldības un fizisku personu īpašu-

mos. 

 Starp Naukšēniem un Piksāriem dzelzceļa trase 

atrodas pārsvarā mežā, kur īpašumi pieder lielākoties 

fiziskām personām, tomēr ir arī pāris lielāki zemes īpašumi, 

kas pieder valstij. 

 No Piksāriem līdz Acupītei Naukšēnu pagastā 

lielākā daļa dzelzceļa trases atrodas valsts īpašumos, 

dažviet arī fizisku un juridisku personu īpašumos. 

 Otrpus Acupītei Ērģemes pagastā ir liels valsts 

īpašums, kuram tālāk seko pašvaldībai piederošs ceļš, kas 

ved līdz “Dzelzītēm”. Tālāk dzelzceļa trase turpinās gar 

Šķirmetu purvu, kur trase līdz pat “Kalnbundām” daudz-

viet ir robeža starp zemes īpašumiem. Šajā posmā piederī-

ba ir ļoti dažāda, jo īpašnieki ir gan fiziskas,  gan juridiskas 

personas, gan valsts.

 Tālāk līdz pat Valkai ir ļoti sadrumstaloti zemes 

īpašumi, kur jau minētajiem īpašumu veidiem pievienojas 

arī tāds zemes īpašnieku veids kā ārvalstnieks. Liela daļa 

īpašumu šajā daļā pieder valstij. 

 Valkā teritorija no Parka ielas līdz stacijas apkārt-

nei pieder valstij, bet Valkas stacijas teritorija ir pašvaldī-

bas īpašums. Tālāk visa dzelzceļa trase līdz pat platsliežu 

dzelzceļa līnijai pieder pašvaldībai. 

 No platsliežu dzelzceļa līnijas līdz pat Žuldiņām ir 

tikai privātīpašumi, kas pieder fiziskām vai juridiskām per-

sonām. 

 Apkopjot  apsekošanas rezultātus secināms, ka 

slēgtās šaursliežu dzelzceļa līnijas posms starp Rūjienas 

platsliežu stacijas vietu un Žuldiņām ir tikai daļēji izman-

tojams un tikai atseviškos ceļa posmos pielāgojams “Zaļo 

ceļu” vajadzībām.  Turklāt, lai to īstenotu būtu nepiecieša-

mi ļoti būtiski slēgtās dzelzceļa trases infrastruktūras 

uzlabojumi. 

 Perspektīvākā vieta “Zaļo ceļu” izveidei ir trases 

posmā starp “Jaunārēm” un “Dzirnavniekiem” Valkas ap-

kārtnē.  
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KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS PAR GULBENES-VALKAS UN VALKAS-PĒRNAVAS SLĒGTO DZELZCEĻU TRASES POSMU
RŪJIENA-VALKA-ŽULDIŅAS

Dzelzceļa trases posma kopskats (58,6 km) 

Riiselja

Apsekotais dzelzceļa trases posms atrodas Naukšēnu un Valkas novadā, kur tas šķērso Ķoņu pa-
gasta, Rūjienas pilsētas, Naukšēnu pagasta, Ērģemes pagasta, Valkas pilsētas un Valkas pagasta 
teritoriju. 

RŪJIENA

VALKA

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=iejqwo&centerx=609624.72395774&centery=6406957.129356963&zoom=7&layer=map&ls=o
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1

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU
RŪJIENA-VALKA-ŽULDIŅAS

Trases posms no Rūjienas platsliežu stacijas vietas pie autoceļa V174 līdz Rūjienas centram (ap 3,7 km)

Dzelzceļa trase/uzbērums aizaudzis ar zālēm un sīkiem krūmiem, šis posms grūti izbraucams

 Dzelzceļa trase pilsētas teritorijā dabā ir konstatējama, taču fiziski nav izbraucama

JS_130142

JS_130104  Fotografēšanas punkti un failu numuri

JS_130104

JS_130206

JS_131055
JS_131011

JS_130937

15. att. Skats  Rūjienas  virzienā
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2

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU
RŪJIENA-VALKA-ŽULDIŅAS

Trases posms Rūjienas pilsētā un apkārtnē (ap 3,2 km)

Dzelzceļa trase/zemesceļš daļēji aizaudzis ar zālēm un sīkiem krūmiem, šis posms grūti izbraucams

 Dzelzceļa trase pilsētas teritorijā dabā ir konstatējama, taču fiziski nav izbraucama

Zemesceļš, labi izbraucams

Mitrs zemesceļš cauri purvam, braucams

JS_130104  Fotografēšanas punkti un failu numuri

JS_131444

JS_131926

JS_135747
JS_135734

16. att. Skats Rūjienas  virzienā

17. att. Bijušais griezulis
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18. att.  Dzelzceļa trase Ipiķu virzienā.
 JS_130104

19. att.  Dzelzceļa trase Rūjienas virzienā.
JS_130142

20. att.  Dzelzceļa trase Rūjienā pie stacijas. Skats Valkas virzienā.
JS_131444

21. att.  Dzelzceļa trase Rūjienas virzienā.
 JS_135747

22. att.  Dzelzceļa uzbērums Rūjienā. Skats Valkas virzienā.
JS_135734
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3

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU
RŪJIENA-VALKA-ŽULDIŅAS

Trases posms apkārtnei (ap 3,1 km)

Dzelzceļa trase/zemesceļš daļēji aizaudzis ar zālēm un sīkiem krūmiem, šis posms vietām grūti izbraucams

Grants ceļš, labi izbraucams

JS_130104  Fotografēšanas punkti un failu numuri

JS_141330

23. att. Skats Valkas  virzienā
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4

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU
RŪJIENA-VALKA-ŽULDIŅAS

Trases posms Naukšēnu apkārtnē (ap 3,3 km)

Nav ceļa, trases vietā lauksaimniecības zemes

Grants ceļš, labi izbraucams

Asfaltēts ceļa posms

JS_130104  Fotografēšanas punkti un failu numuri
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5

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU
RŪJIENA-VALKA-ŽULDIŅAS

Trases posms starp Naukšēniem un Piksāriem (ap 3,2 km)

Nav ceļa, trases vietā lauksaimniecības zemes

Dzelzceļa trase/tagad meža ceļš daļēji aizaudzis ar zālēm un sīkiem krūmiem, šis posms vietām grūti izbraucams
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6

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU
RŪJIENA-VALKA-ŽULDIŅAS

Trases posms Piksāru apkārtnē (ap 3,4 km)

Nav ceļa, trases vietā lauksaimniecības zemes

Dzelzceļa trase/tagad meža ceļš daļēji aizaudzis ar zālēm un sīkiem krūmiem, šis posms vietām grūti izbraucams

Zemesceļš , kas pēc aptuveni kilometra turpinās kā grants ceļš, labi izbraucams

JS_142620

JS_130104  Fotografēšanas punkti un failu numuri

JS_142626

25. att. Skats Valkas virzienā

24. att. Skats Valkas  virzienā
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7

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU
RŪJIENA-VALKA-ŽULDIŅAS

Trases posms Naukšēnu pagastā pa mežu paralēli autoceļam V180 (ap 2,8 km)

Zemesceļš , kas turpinās kā grants ceļš, labi izbraucams
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8

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU
RŪJIENA-VALKA-ŽULDIŅAS

Trases posms Naukšēnu pagastā cauri mežam (ap 3,3 km)

Grants ceļš, labi izbraucams

Mitrs izdangāts zemesceļš, vietām ar grūtībām izbraucams
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9

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU
RŪJIENA-VALKA-ŽULDIŅAS

Trases posms Staļu apkārtnē  līdz autoceļam V256 (ap 6,9 km)

Grants ceļš, labi izbraucams

JS_130104  Fotografēšanas punkti un failu numuri

JS_145426

26. att. Skats Rūjienas  virzienā
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10

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU
RŪJIENA-VALKA-ŽULDIŅAS

Trases posms no autoceļa V256 līdz Bērzezera apkārtnei (ap 7,1 km)

Dzelzceļa trase/tagad meža ceļš daļēji aizaudzis ar zālēm un sīkiem krūmiem, šis posms vietām grūti izbraucams

Zemesceļš, labi izbraucams

JS_130104  Fotografēšanas punkti un failu numuri

JS_145426 ?

JS_145426 ?

27. att. Skats    virzienā, vienādi faila Nr.  ??????
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11

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU
RŪJIENA-VALKA-ŽULDIŅAS

trases posms apkārtnei (ap 3,1 km)

Nav ceļa, trases vietā lauksaimniecības zemes

Dzelzceļa trase/tagad meža ceļš daļēji aizaudzis ar zālēm un sīkiem krūmiem, šis posms vietām grūti izbraucams

Zemesceļš , labi izbraucams

Nav ceļa, trases vietā apbūve

Trases vietā elektrolīnija, nav braucams

JS_130104  Fotografēšanas punkti un failu numuri

JS_154949JS_160123

JS_151349
JS_152900

JS_161227

29. att. Skats Rūjienas  virzienā

28. att. Skats Valkas virzienā
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12

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU
RŪJIENA-VALKA-ŽULDIŅAS

Trases posms Valkas pilsētā (ap 4,5 km)

Platsliežu dzelzceļa posms

Zemesceļš , labi izbraucams

Nav ceļa, trases vieta tikai aptruveni konstatējama

JS_493D

JS_130104  Fotografēšanas punkti un failu numuri

JS_994D
JS_839D JS_4C0F

JS_165141
JS_165211

JS_170001

JS_170053

30. att. Skats Rūjienas virzienā
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31. att.  Kailā sila dzelzceļa caurteka pār 
 JS_154949

33. att.  Dzelzceļa trase pie Kailā sila dzelzceļa caurtekas
JS_160123

34. att.  Dzelzceļa trase Valkā starp Raiņa un Rīgas ielu.
 JS_165141

35. att.  Platsliežu dzelzceļa sliežu ceļš pie savienojuma ar Rīgas-Valkas dzelzceļa līniju.
JS_170001

32. att.  Kailā sila dzelzceļa caurteka pār ... upi
JS_161227
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13

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU
RŪJIENA-VALKA-ŽULDIŅAS

Trases posms no Valkas līdz Žuldiņām (ap 6,5 km)

 Aizaudzis purvains posms

Zemesceļš, labi izbraucams

Mitrs un nelīdzens  zemesceļš, braucams

JS_130104  Fotografēšanas punkti un failu numuri

JS_173944

JS_174010

JS_174744

JS_172617
JS_172635

36. att. Skats Igaunijas robežas  virzienā

37. att. Skats  Valkas  virzienā

Trases vietā ierīkota elektrolīnija, nav braucams
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39. att. Riiselja stacijas pasažieru ēka. 1925.
Grām.: Helme M. Narrow-gauge Suply Railways in Estonia (1895-1975). 

B.v.: M. Helme, 2010, p. 93

41. att.  Iklas pagaidu stacijas ēka. 1927.
Grām.: Helme M. Narrow-gauge Suply Railways in Estonia (1895-1975). 

B.v.: M. Helme, 2010, p. 95

Ideja par dzelzceļa atzarojuma Riisselja-Ikla būvniecī-

bu no Valgas-Môisaküla-Pērnavas dzelzceļa līnijas 1919. 

gadā  radās Pērnavas-Tallinas dzelzceļa administrāci-

jai, jo pēdējais bija nopircis kokmateriālu Kilingi, Surju, 

Lodja, Laiksaare un Orajõe apkārtnes mežos. Turpat arī 

citi privātīpašnieki bija ieguvuši koku izstrādes tiesības un 

viņiem vajadzēja transportu kokmateriālu izvešanai. 

Tāpēc 1920. gada 26. maijā Pērnavas-Tallinas dzelzceļa 

administrācija, Ceļu ministrija un Lauksaimniecības minis-

trija vienojās par Riiselja-Surju-Laiksaare-Orajõe dzelzceļa 

būvniecību. Pēc vienošanās parakstīšanas nekavējoties 

tika uzsākta jaunās dzelzceļa līnijas trases nospraušana. Šo 

darbu uzdeva inženierim Maksim Grencam (Max Grenz) un 

jūnija beigās dzelzceļa trases nospraušana viņa vadībā tika 

pabeigta. M. Grencs tika iecelts par projekta tehnisko di-

rektoru un viņa vadībā 1920. gada 17. jūlijā pie Valkas-Môi-

saküla-Pērnavas dzelzceļa līnijas Surju stacijas tika uzsākti 

būvniecības darbi. Tā kā pagaidu dzelzceļš kokmateriālu 

transportēšanai pie Riisselja miesta starp Surju un Sigaste 

stacijām jau bija uzbūvēts 1919. gadā, tad tika nolemts 

sākt būvniecību no Surju.  Vispirms rekonstruēja jau esošo 

aptuveni 2 km garo pagaidu meža dzelzceļu un pēc tam 

no šī pagaidu dzelzceļa tika turpināti jaunā dzelzceļa bū-

vdarbi.  Projekta budžets bija ap 26 miljoniem marku, ne-

skaitot sliežu cenu. Vissarežģītākais posms bija tā saucam-

ajā Kolgi purvā, kur nācās izņemt kūdras slāni un piepildīt 

to ar  balastu.

40. att. Massiaru stacijas pasažieru ēka. 1925.
Grām.: Helme M. Narrow-gauge Suply Railways in Estonia (1895-1975). 

B.v.: M. Helme, 2010, p. 94

38. att. Riiselja-Ikla šaursliežu dzelzceļa līnija.  
1930. gadu beigas

Izkopējums no Eesti Raudteede Kart  

Savukārt lielos celmus un akmeņus šajā trases posmā 

uzspridzināja ar dinamītu. Pēc projekta dzelzceļa uz-

bērums šķērsgriezumā tika veidots līdzīgi kā galvenajā 

Môisaküla-Pērnavas posmā. Būvniecībā piedalījās  jau es-

ošie Pērnavas-Tallinas dzelzceļa administrācijas uzņēmu-

ma dzelzceļnieki. Jaunās līnijas būvniecībā izmantoja lieto-

tas sliedes, kuras bija noņemtas no galvenās līnijas.  

Jaunajā līnijā bija 39 tilti un tie visi bija būvēti koka 

konstrukcijā. Lielākie no tiem bija uzcelti pār Reiu un 

Lemme upi. 

2.2.  Šaursliežu dzelzceļš Riiselja-Ikla
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Pagaidu tvaika lokomotīvju ūdens uzpildīšanas vi-

etas iekārtoja pie Laiksaare stacijas un pie tilta 35 verstī, 

bet pēc tam tika iekārtotas pastāvīgas ūdens uzpildīšanas 

kolonas pie Laiksaare, Massiaru un Orajõe stacijām. Loko-

motīvju apgriešanas trijstūri bija izbūvēti pie Riiselja un 

Massiaru stacijām.

Pērnavas-Tallinas dzelzceļa administrācija saskaņā 

ar vienošanos bija atbildīga par pirmo 15 km sliežu ceļa  

būvniecību, kas tika paveikta līdz 1921. gada augustam.  

Turpmāko būvdarbu vadību nodeva inženierim V. Vidjaki-

nam un viņa vadībā dzelzceļa būvniecību pabeidza. Jaunā 

44 km garās dzelzceļa līnijas svinīgā atklāšana notika 1923. 

gada 24. janvārī. Speciālais vilciens apstājās katrā stacijā, 

kur pūtēju orķestra pavadījumā tika iesvētītas jaunās koka 

konstrukcijas staciju ēkas. 

Pēc dzelzceļa atklāšanas tika uzsākta intensīva tā 

izmantošana — kravas vilcieni ar kokmateriāliem kursē-

ja nepārtraukti katru dienu. Bija paredzēts, ka dzelzceļa 

būvniecība atmaksāsies sešos gados, bet speciālisti lēsi, ka 

tas notiks jau pāris gados, jo daudzām firmām līdzās dz-

elzceļa līnijai jau atradās transportēšanai sagatavoti kok-

materiāli. Savukārt pasažieru satiksme  sākotnēji šajā līnijā 

bija organizēta tikai 3 reizes nedēļā. 

Riiselja-Surju-Laiksaare-Orajõe līnijā izmantoja jau 

esošo Valgas-Môisaküla-Pērnavas-Tallinas dzelzceļa līnijas 

ritošo inventāru.

Jau dzelzceļa projektēšanas laikā bija paredzēts, ka 

to vajadzības gadījumā no jauna uzbūvēto dzelzceļu pa-

garinās līdz Iklai. 1925. gadā šāda vajadzība bija nobriedu-

si un tika pieņemts lēmums pagarināt dzelzceļa līniju no 

Orajõe uz Iklu.  Gala stacija tika iekārtota Iklā un tā atradās 

tikai vienu kilometru no Vidzemes pievedceļu sabiedrības 

dzelzceļa galapunkta Ainažos. Bija iecerēts savienot abus 

šos dzelzceļus, taču tas notika tikai vēlāk — Otrā pasaules 

kara laikā. 

Kopš 1929. gada dzelzceļa līnija Riiselja-Ikla tika 

piemērota vispārējai lietošanai un tajā ik dienas tika uz-

turēta arī regulāra pasažieru satiksme. Līnijā bija piecas 

stacijas un  divi pieturas punkti. Dzelzceļš sākās jeb atza-

rojās no galvenās līnijas Riiselja stacijā, kura bija kopīga ar 

Valgas-Môisaküla-Pērnavas dzelzceļa līniju un atradās 28 

km attālumā no Pērnavas. Sešu kilometru attālumā no Ri-

iselja stacijas uzbūvēja Ristiküla staciju ar izmaiņas sliežu 

ceļu un standarta koka konstrukcijas vienstāva stacijas 

ēku. Laiksaare stacija bija 13 km attālumā no iepriekšējās 

stacijas un pie tās bija trīs izmaiņas sliežu ceļi un atzaro-

jums, kas gāja mežā. Pēc tādas pašas shēmas bija izveidota 

Massiaru un Orajõe stacijas, kura atradās attiecīgi 11 km un 

25 km no Laiksaare. Gala stacija Iklā bija 5 km no Orajõe 

stacijas. 

Mūsdienās nedz staciju ēkas nedz citi dzelzceļa in-

frastruktūras objekti nav saglabājušies. Vietā, kur atradās 

stacija Laiksaare 2018. gadā uzstādīts piemiņas akmens. 

Savukārt pie dzelzceļa trases krustojuma ar vietējo auto-

ceļu, kas ved uz Massiaru, uzstādīta informatīva plāksne 

par Iklas-Riiselja dzelzceļu.  

42. att. Laiksaare stacijas pasažieru ēkas atklāšana. 1923.
Grām.: Helme M. Narrow-gauge Suply Railways in Estonia (1895-1975). 

B.v.: M. Helme, 2010, p. 94

43. att.  Laiksaare stacijas vieta ar piemiņas akmeni. 2018.
Foto: A. Biedriņš 11.10.2018.  LIMF_AB4_4859
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IKLA-RIISSELJA
Šaursliežu dzelzceļa trases apsekošanas rezultāti (apsekojumu veica A. Biedriņš 31.10.2018.)

 Slēgtās šaursliežu dzelzceļa līnijas trases Ikla-Ri-

iselja (Pērnavas apriņķa, Häädemeeste un Saarde pašvaldī-

bu teritorijā) pārlūkošana dabā tika veikta galvenokārt 

braucot ar automašīnu, jo trase, izņemot atsevišķus pos-

mus, ir izbraucama ar autotransportu. 

 Apsekojums uzsākts Iklā pie dzelzceļa trases kru-

stošanās vietas ar vietējo asfaltēto autoceļu un dzelzceļa 

mūra tiltu jeb caurteku pār Iklas upīti (1. karte, 20. att.).   

 Trases pirmais posms  līdz šosejai E67 ir ar zāli 

apaudzis aizaudzis zemesceļš, kuru izmanto tam līdzās 

esošo māju iedzīvotāji (19. att.).  Šis zemesceļš, kas izvei-

dojies dzelzceļa uzbēruma vietā, izbeidzas pie šosejas E67, 

kuras otrā pusē dzelzceļa trases vietā ir lauksaimniecības 

zeme (24. att.). Pēc aptuveni 100 m mežā dzelzceļa trase 

turpinās mežā kā daļēji aizaudzis zemesceļš, kurš Ora-

jõe  stacijas vietas un Treimani kanāla apkārtnē turpinās 

kā motorizētam transportam izmantojams zemes/grants 

seguma ceļš (3. karte, 27.-33. att.). Saglabājies dzelzceļa 

tilts pār Treimani kanālu.

 Nākamais trases posms Orajõe  mežniecības 59. 

kvartāla apkārtnē ir skaists meža ceļš, kurš vairāk nekā 2 

km garumā virzās paralēli Latvijas valsts robežai ap 200 m 

attālumā no tās. Šajā posmā trase krustojas projektēto Rail 

Baltica dzelzceļa līniju, kas pagaidām dabā nav nospraus-

ta(4. karte, 34.-39. att.).

 Teaste apkārtnē trase turpinās pa dzelzceļa uz-

bērumu un šķērso Lemmejõgi upīti (5. karte, 42. att.). Arī 

turpmākais trases posms Massiaru apkārtnē turpinās pa 

dzelzceļa uzbērumu kā salīdzinoši plats grants ceļš , kuru 

izmanto arī meža izstrādei paredzētais smagais autotrans-

ports. Pie trases krustojuma ar vietējo autoceļu izvietots 

informatīvs stends par dzelzceļa Ikla-Riiselja būvniecības 

vēsturi (6. karte, 46.-48. att.).

 Tādas pašas – labas kvalitātes grants ceļš turpinās 

arī nākamajā posmā līdz apdzīvotajai vietai Urissare (7.-8. 

karte, 51.-54. att.), kā arī  visu atlikušo trases posmu līdz pat 

Kilingi/Nõmme-Pērnava šosejai šosejai – Igaunijas valsts 6. 

autoceļam. 

 Īpaši atzīmējams trases posms pie Laiksaare staci-

jas vietas, kurā veikti labiekārtošanas darbi un uzstādīta 

piemiņas zīme (9.-10. karte, 59.-60. att.).

 Pēdējā aptuveni 6 km garajā posmā, kur trase 

šķērso kanālu (Timmkanal), kartē iezīmēta krustošanās 

divās vietās ar projektēto Rail Baltica dzelzceļa līniju (11. 

karte, 63. att.). Dzelzceļa trases vietā izveidotais grantētais 

ceļš izbeidzas pie 6. autoceļa, aiz kura līdz pat Riiselja staci-

jas vietai šaursliežu dzelzceļa trase ir aizaugusi un nav iz-

braucama (12. karte, 69. att.). Tādejādi mūsdienās dzelzceļa 

līnijas Ikla-Riiselja trasei vairs nav savienojuma ar Rīgas-Rū-

jienas-Pērnavas slēgtā dzelzceļa posmu Môisaküla-Kilingi/

Nõmme-Pērnava (67. att.). 

Secinājumi un ieteikumi

 

Ikla-Riiselja šaursliežu dzelzceļa trases posma kopējais gar-

ums līdz Kilingi/Nõmme-Pērnava šosejai šosejai kopumā  

ir piemērota “Zaļā ceļa” izveidošanai.  Savukārt aptuveni 

5 km garais bijušās dzelzceļa trases posms  no minētās 

šosejas līdz Ikla-Riiselja šaursliežu dzelzceļa trases savi-

enojumam ar slēgtā dzelzceļa posmu Môisaküla-Kilingi/

Nõmme-Pērnava praktiski nav izmantojams gājēju un 

nemotorizētā transporta ceļa izveidošanai. 

 Ikla-Riiselja šaursliežu dzelzceļa trase posmā no 

Rīgas-Tallinas  šosejas (E67) līdz pat Kilingi/Nõmme-Pērna-

va šosejai ir ļoti labi izmantojama gājējiem un nemotor-

izētajiem transporta līdzekļiem, jo:

• trases vietā ir izveidots ciets zemes vai smalkas grants 

ceļa segums;

• autotransporta kustības intensitāte pa šo ceļa posmu 

ir neliela (apsekošanas – vairāku stundu laikā  pa šo 

trasi pārvietojās tikai vēl divas automašīnas);

• trasei ir vairāki savienojumi ar vietējiem autoceļiem 

jūrmalas virzienā;

• daudzviet vairāk trase kilometriem virzās cauri skais-

tam un labi koptam jauktu koku mežam. 

 Neskatoties uz trases praktisko piemērotību, grūti 

pamatot “Zaļā ceļa” maršrutu izveidošanas motivāciju. 

 Ieteicams izvērtēt atsevišķu Ikla-Riiselja trases 

posmu izmantošanas iespējas savienojot tos ar jau esoša-

jiem velomaršrutiem un “Zaļo ceļu” attīstības koncepciju 

šajā apvidū kopumā.
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KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI 
IKLA-RIISELJA

Dzelzceļa trases kopskats no Iklas līdz Igaunijas valsts 6. autoceļam (44 km) 
un turpinājums no šī autoceļa līdz savienojumam ar slēgtā dzelzceļa posmu Riiselja apkārtnē

Killingi/Nõmme-Pērnava pie Riiselja stacijas vietas (5 km)

Skat. šo kartes fragmentu 92. att.

IKLA

RIISELJA

Apsekotā dzelzceļa trase atrodas Häädemeeste un Saarde pašvaldību teritorijā

https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=rygzsy&centerx=543840.0671123578&centery=6450830.833531041&zoom=0&layer=map&ls=o
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1

AB4_4752  Fotografēšanas punkti un failu numuri

AB4_4752-53

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI (FOTO: A. BIEDRIŅŠ 11.10.2018.)
IKLA -RIISELJA

 Trases posms Iklā (ap 0,5 km)

AB4_4754

AB4_4755-56

AB4_4762

AB4_4757
AB4_4758, 4761

AB4_4759-60

  Trases posms, ko izmanto kā piebraucamo ceļu mājām

Dzelzceļa trase aizaugusi ar zālēm un sīkiem krūmiem, šis posms vietām vietām grūti izbraucams

45. att. Dzelzceļa trases krustojums ar asfaltētu autoceļu. Skats E67 virzienā

44. att. Dzelzceļa trase Iklā pie Laidla mājām. 
Skats Iklas virzienā.
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46. att.  Dzelzceļa trase Iklā pie vietējā autoceļa Ikla-šoseja E67. Skats 
Riiselja virzienā.

 LIMF_AB4_4754 (57 52.5896;  24 21.9473) 

47. att.  Dzelzceļa trase Iklā pie vietējā autoceļa Ikla-šoseja E67. Skats 
Ainažu virzienā.

 LIMF_AB4_4756 (57 52.5944;  24 21.9628) 

48. att.  Dzelzceļa trase  pie krustošanās ar autoceļu E67. 
Skats no E67 Iklas virzienā.

 LIMF_AB4_4765 (57 53.1344;  24 23.6291)

49. att.  Dzelzceļa trase (dabā nav konstatējama) pie krustošanās ar autoceļu E67. Skats no E67 Riiselja virzienā.
 LIMF_AB4_4768 (57 53.1702;  24 23.7158) 
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2

Kartogrāfisks pārskats ar fotofiksāciju par slēgtā dzelzceļa trasi
IKLA -RIISELJA

trases posms no Iklas līdz krustojumam ar autoceļu E67 (ap 0,65 km)

AB4_4765-66

AB4_4764 AB4_4763

AB4_4767

AB4_4768

51. att. Krustojums ar autoceļu E67. Skats Iklas virzienā

AB4_4752  Fotografēšanas punkti un failu numuri

  Trases vietā pļava, ceļa nav

Dzelzceļa trase aizaugusi ar zālēm un sīkiem krūmiem, šis posms vietām vietām grūti izbraucams

50. att. Krustojums ar autoceļu E67. Skats Riiselja virzienā
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3

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI
IKLA -RIISELJA

Trases posms Orajõe  stacijas un Treimani kanāla apkārtnē (ap 1 km)

AB4_4770

AB4_4778-79

AB4_4769

AB4_4772

AB4_4771

AB4_4773

AB4_4775
AB4_4774

AB4_4776

AB4_4780-81

AB4_4772
AB4_4779

53. att. Skats Riiselja virzienā

AB4_4752  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Trases vietā zemesceļš, vietām dubļains, braucams, izmanto arī motorizētais transports

52. att. Skats Iklas virzienā
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54. att.  Dzelzceļa trase vietā, kur aptuveni atradās Orajõe stacija.  
Skats Iklas virzienā.  LIMF_AB4_4771 (57 53.9892;  24 26.0204)  

55. att.  Dzelzceļa trase vietā, kur aptuveni atradās Orajõe stacija.  
Skats Iklas virzienā.

 LIMF_AB4_4770 (57 53.9724;  24 26.006) 

56. att.  Dzelzceļa trase pie krustojuma ar vietējo ceļu pie  Treimani kanā-
la un Printsi mājām. Skats Iklas virzienā.

 LIMF_AB4_4774 (57 54.1585;  24 26.185) 

57. att.  Dzelzceļa tilts pār Treimani kanālu pie Printsi mājām. Skats no 
vietējā ceļa autoceļa E67 virzienā

 LIMF_AB4_4776 (57 54.1508;  24 26.1866)  

58. att.  Dzelzceļa trase netālu no krustojuma ar vietējo ceļu pie  Treima-
ni kanāla. Skats Riiselja virzienā, labajā pusē Kiviloo mājas

 LIMF_AB4_4779 (57 54.1858;  24 26.2109)  
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4

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI
IKLA -RIISELJA

Trases posms Orajõe  mežniecības 59 kvartāla apkārtnē (ap 2,3 km)

AB4_4789

AB4_4786-87

AB4_4790

AB4_4788

AB4_4793-94

60. att. Skats no meža stigas uz krustojumu ar dzelzceļa trasi

59. att. Skats Riiselja virzienā

AB4_4752  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Trases vietā labs meža ceļš, vietām ar grants segumu, izmanto arī motorizētais transports
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61. att.  Dzelzceļa trase pie krustojuma ar meža stigu/ceļu. 
Skats Riiselja virzienā. LIMF_AB4_4789 (57 56.346;  24 29.9461)

62. att.  Dzelzceļa trase pie krustojuma ar meža stigu/ceļu. 
Skats Iklas virzienā

 LIMF_AB4_4790 (57 56.346;  24 29.9461)

63. att.  Dzelzceļa trase netālu no Biitmani upītes
Skats Riiselja virzienā

 LIMF_AB4_4793 (57 56.9117;  24 31.406) 

64. att.   Dzelzceļa trase netālu no Biitmani upītes
Skats Iklas virzienā

 LIMF_AB4_4794 (57 56.9111;  24 31.4059)  
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5

AB4_4801

AB4_4796-98

AB4_4804

AB4_4799

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI
IKLA -RIISELJA

Trases posms Teaste apkārtnē (ap 1,3 km)

AB4_4793-94

AB4_4800

65. att. Skats Iklas virzienā

66. att. Skats Iklas virzienā

AB4_4752  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Trases vietā labs meža ceļš, vietām ar grants segumu, izmanto arī motorizētais transports
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TEASTE APKĀRTNE

67. att.  Dzelzceļa trase pie tilta/caurtekas pār Lemmejogi upīti.
Skats Riiselja virzienā

 LIMF_AB4_4797 (57 57.4088;  24 31.8464)  (5. karte)

68. att.  Dzelzceļa trase pie krustojuma ar vietējo ceļu
Skats Riiselja virzienā

 LIMF_AB4_4800 (57 57.4483;  24 31.879)  (5. karte)

69. att.  Dzelzceļa trase
Skats Riiselja virzienā

 LIMF_AB4_4806 (57 58.6565;  24 32.9269)  (6. karte)

70. att.  Dzelzceļa trase
Skats Iklas virzienā

 LIMF_AB4_4806 (57 58.6566;  24 32.9275)  (6. karte)

MASSIARU  APKĀRTNE

71. att.  Dzelzceļa trase pie krustošanās ar autoceļu Massiaru-E67. Skats iklas virzienā.
 LIMF_AB4_4813 (57 59.8675;  24 33.6928)  (6. karte)
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72. att.  Dzelzceļa trase pie krustošanās ar autoceļu Massiaru- E67. Skats Riiselja virzienā.
 LIMF_AB4_4811 (57 59.8344;  24 33.6747)  (6. karte)

73. att.  Dzelzceļa trase pie krustošanās ar autoceļu 
Massiaru- E67. 

Informatīvs stends par Ikla-Riiselja dzelzceļa vēsturi. 
(skat arī 71. att.). LIMF_AB4_4815 (57 59.8585;  24 33.6948)
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6

AB4_4811
AB4_4809-10

AB4_4806-08

AB4_4813

74. att. Skats Riiselja virzienā

75. att. Skats Iklas virzienā

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI
IKLA -RIISELJA

Trases posms Massiaru apkārtnē (ap 3,3 km)

AB4_4812-15

AB4_4752  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Trases vietā labs meža ceļš ar grants segumu, izmanto arī motorizētais transports
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7

AB4_4821-24

AB4_4816-19
77. att. Skats Iklas virzienā

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI
IKLA -RIISELJA

Trases posms Massiaru un Urissare  apkārtnē (ap 3,2 km)

AB4_4826-28

AB4_4752  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Trases vietā labs meža ceļš ar grants segumu, izmanto arī motorizētais transports

76. att. Skats Riiselja virzienā
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8

AB4_4834

78. att. Skats Riiselja virzienā

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI
IKLA -RIISELJA

Trases posms Massiaru un Urissare  apkārtnē (ap 3,2 km)

AB4_4836

79. att. Skats Riiselja virzienā

AB4_4752  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Trases vietā labs meža ceļš ar grants segumu, izmanto arī motorizētais transports
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AB4_4839

80. att. Skats Iklas virzienā

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI
IKLA -RIISELJA

Trases posms Nepste un Laiksaare  apkārtnē (ap 3,5 km)

AB4_4849-53

AB4_4842-46

AB4_4850

AB4_4860

AB4_4752  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Trases vietā labs meža ceļš ar grants segumu, izmanto arī motorizētais transports

81. att. Skats Iklas virzienā
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82. att.  Dzelzceļa trase pie krustojuma ar vietējo autoceļu Laiksaare-E67.
 Skats Riiselja virzienā

 LIMF_AB4_4846 (58 05.2765;  24 37.8071) 

83. att.  Dzelzceļa trase pie Laiksaare stacijas vietas.
 Skats Riiselja virzienā

 LIMF_AB4_4865 (58 05.3996;  24 37.9371) 

84. att.  Piemiņas akmens Laiksaare stacijas vietā.
 LIMF_AB4_4863 (58 05.3846;  24 37.921)  

85. att.  Dzelzceļa trase pie Laiksaare stacijas vietas.
 Skats Riiselja virzienā.  LIMF_AB4_4860 (58 05.3809;  24 37.914) 
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86. att. Skats Riieselja virzienā

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI
IKLA -RIISELJA

Trases posms Laiksaare  apkārtnē (ap 3,3 km)

87. att. Skats Iklas virzienā

AB4_4869

AB4_4871

10

AB4_4752  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Trases vietā labs meža ceļš ar grants segumu, izmanto arī motorizētais transports
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KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI
IKLA -RIISELJA

Trases posms Timmkanal  apkārtnē (ap 2,6 km)

AB4_4873-74

AB4_4871

88. att. Skats Riieselja virzienā

AB4_4752  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Trases vietā labs meža ceļš ar grants segumu, izmanto arī motorizētais transports (krustošanās/pārklāšanās ar pro-
jektēto Rail Baltica trasi 

89. att. Skats Riieselja virzienā
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90. att. Skats Riieselja virzienā

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI
IKLA -RIISELJA

Trases posms pirms krustošanās ar Igaunijas valsts autoceļu Nr. 6 (ap 2,9 km)

AB4_4882-84

AB4_4878-80

AB4_4876-77

91. att. Skats Riieselja virzienā

AB4_4752  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Trases vietā labs meža ceļš ar grants segumu, izmanto arī motorizētais transports

 Trases paliekas grūti konstatējamas

Trase aizaugusi ar zālēm un sīkiem krūmiem, šis posms nav braucams
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92. att.  Dzelzceļa trases posms no 6. autoceļa līdz slēgtajai dzelzceļa  līnijai Valga-Pērnava., kurš mūsdienu kartē nav iezīmēts un 
dabā grūti konstatējams.

Savietots fragments no karšu izdevniecības Jāņa sēta digitālā Balticmaps kartes ar 1935. gada Latvijas armijas štāba kartes fragmentu

KALDA APKĀRTNE - DZELZCEĻA TRASES KRUSTOŠANĀS AR IGAUNIJAS VALSTS 6. AUTOCEĻU

93. att.  Dzelzceļa trase pie krustojuma ar autoceļu Nr. 6.
 Skats Iklas virzienā

 LIMF_AB4_4884 (58 11.8033;  24 44.7546)  (12. karte)

94. att.  Dzelzceļa trases turpinājums pie krustojuma ar autoceļu Nr. 6.
 Skats Riiselja virzienā

 LIMF_AB4_4883 (58 11.8032;  24 44.7537)  (12. karte)
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95. att.  Rīgas-Rūjienas dzelzceļa līnijas 
shēma.

 Latvijas dzelzceļi. 1918-1938. Rīga: Valsts 
dzelzceļu izdevniecība; 1938. 414. lpp.

2.3.  Platsliežu dzelzceļš Rīga-Rūjiena (Rīga-Rūjiena-Pērnava-Tallina)

Jautājums par nepieciešamību būvēt dzelzceļu no 

Rīgas uz Rūjienu tika izlemts laikā, kad 19. gs. beigās Pirmā 

pieveddzelzceļu sabiedrība Krievijā uzsāka izpētes darbus 

divu šaursliežu (750 mm) dzelzceļu: Valka-Rūjiena-Môi-

saküla un Rīgas-Limbažu-Rūjienas līniju būvniecībai. 

Dzelzceļa līniju Valka-Rūjiena-Môisaküla uzbūvēja 

1897. gadā, bet Rīgas-Rūjienas dzelzceļa 

būvi atlika uz nenoteiktu laiku. Šīs līni-

jas būvniecība atkal tika aktualizēta 

1910. gadā, kad sākās Smiltenes-Valm-

ieras-Ainažu dzelzceļa projektēšana. 

Pēc neatkarīgas Latvijas valsts izvei-

došanas, 1923. gadā Dzelzceļu virsvalde 

uzdeva satiksmes ceļu inženierim Jānim 

Leimanim (1881-1970) veikt Rīgas-Lim-

bažu līnijas virziena izpēti un sarēķināt 

aptuvenas šī dzelzceļa būvniecības iz-

maksas. 

Tostarp daļa no bijušajiem Krievijas 

Pirmās pieveddzelzceļu sabiedrības ak-

cionāriem nodibināja privātu Ziemeļlat-

vijas dzelzceļu sabiedrību un iesniedza 

Latvijas valdībai priekšlikumu nodot 

šai sabiedrībai uz 75 gadiem koncesijā 

Rīgas-Limbažu-Rūjienas šaursliežu dz-

elzceļa būvniecību un ekspluatāciju.  

Latvijas valdībā šis priekšlikums tika at-

balstīts un atzīts par lietderīgu šīs līnijas 

būvniecību veikt uz koncesijas pamata. 

Taču ilgākā laika periodā Ziemeļlatvijas 

dzelzceļu sabiedrībai neizdevās piesaistīt 

finansējumu šim projektam, tāpēc 1928. 

gadā 14. jūnijā tika izdots likums par 

Rīgas-Rūjienas šaursliežu (750 mm) dz-

elzceļa būvi ar valsts līdzekļiem. 

1928. gada vasarā Latvijas Dz-

elzceļu virsvalde organizēja dzelzceļa 

trases izpēti, jo senākie šīs līniju izpētes 

materiāli nebija saglabājušies. 1928. 

gadā izdodot likumu par Rīgas-Rūjie-

nas dzelzceļa būvi, valdība izšķīrās par-

jaunās līnijas trasi kura virzītos gar Mīl-

grāvi un Vecāķiem, jo šis variants no-

drošināja labāku satiksmi Rīgas pilsētas Mīlgrāvja apkaimē 

un dzelzceļa savienojumu ar Vidzemes jūrmalas ciemiem. 

Svarīga nozīme bija šīs projekta ietvaros paredzētajai Rīgas  

pilsētas transporta infrastruktūras uzlabošanai, tajā skaitā  

jauktas satiksmes tiltam pār Mīlgrāvja atteku būvniecībai.

Dzelzceļa trases izpētes darbi ilga septiņus mēnešus, un 

1929. gada 20. jūnijā LR Ministru kabi-

nets apstiprināja jaunbūvējamās Rī-

gas-Rūjienas dzelzceļa līnijas trasējumu.

Pēc dzelzceļa līnijas  trasējuma ap-

stiprināšanas, joprojām palika neatris-

ināts vissarežģītākais jautājums — par 

750mm šaursliežu dzelzceļa savienoša-

nu ar Rīgas dzelzceļa mezgla platsliežu 

ceļiem. Tālab 1930. gada 30. janvārī tika 

pieņemts jauns likums par Rīgas-Rūjie-

nas dzelzceļa būvniecību. Tas noteica, ka 

jaunais Rīgas-Rūjienas dzelzceļš būvē-

jams kā platsliežu (1524 mm) dzelzceļa 

līnija. 

Jaunās dzelzceļa līnijas trase sākās 

no Rīgas-Mangaļu dzelzceļa Dzirnupes 

(tag. Mangaļu) stacijas un tālāk virzījās 

gar Vidzemes jūrmalas ciemiem, kur 

nācās šķērsot vairākas upes, tostarp 

arī Gauju pie Carnikavas un Salacu pie 

Mazsalacas. No Saulkrastiem uz Lim-

bažiem trase bija nosprausta pa īsāko 

ceļu uz Skulti un tālāk gar Nabes muižu 

Lādes ezeru un Lielezeru uz Limbažiem.  

Limbažu-Mazsalacas posmā dzelzceļa 

līnija pie Puikules stacijas krustojās ar 

Smiltenes-Valmieras-Ainažu šaursliežu 

dzelzceļu. Visbeidzot Mazsalacas-Rūjie-

nas posmā līnijas virzienu noteica gar 

Idus muižu, lai izvairītos izvairīšanās no 

Rūjas upes ielejas staignājiem un dziļa-

jiem purviem.

Ņemot vērā, ka darba ietvaros tiek 

detalizētāki apskatīts Skultes-Limbažu 

posms, interesanti atzīmēt kā projek-

tēšanas gaitā tika raksturots šī posma 

reljefs: “Tas no Saulkrastiem līdz Lādes 
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98. att.  Rīgas-Rūjienas dzelzceļa betona tilts pār Salacu. 1930. gadu 
beigas. LDzM_2574

stacijai ir nedaudz kāpjošs bet samērā līdzens, tādēļ iera-

kumu ļoti maz, bet uzbērumos vietām klātne pacelta tikai 

tādēļ, lai varētu novadīt caur tiltiem un caurtekām ap-

kārtējos ūdeņus. Savukārt Lādes-Limbažu līnijas projektā 

sastopami garāki līdz 10 promilēm lieli kāpumi, bet ezeru 

ielejās pirms Limbažiem izveidoti vairāki lieli uzbērumi un 

morēnu grēdu pārejās — gari un padziļi ierakumi.”

Dzelzceļa līnijas būvniecībā  zemes darbu veikšana 

tika uzticēta būvfirmai Inž. A. Razums, kura zemes darbu 

veikšanā plašāk, nekā citu dzelzceļu būvniecībā pielieto-

ja tehniku — zemes rokamās mašīnas (ekskavatorus).  

Savukārt grunts transportēšanai izmantoja  platsliežu dz-

elzceļa vagonus un lokomotīves. No Stienes līdz Rūjienai, 

kur ir lielāki ierakumi un uzbērumi, gandrīz visi zemes darbi 

veikti izmantojot angļu Ruston markas ar tvaika dzinēju 

darbināmas zemes rokamās mašīnas.  Cilvēku darbaspēku 

lietoja tikai nogāžu planēšanai un citiem mazākiem zemes 

darbiem, piemēram, grāvju rakšanai vai nostiprināšanas 

darbiem. 

Vieni no lielākjiem zemes darbiem tika veikti Rūjienas 

stacijas laukuma izveidošanā — tur nācās pārvietot  aptu-

veni 47 000 kub. m grunts, daļu no kuras izlietota piebrau-

camo ceļu uzbēršanai un stacijas laukumu planēšanai.  

Uz Rīgas-Rūjienas dzelzceļa līnijā tika uzbūvētas 

kopskaitā 107 inženierbūves, tostarp 56 tilti, 2 viadukti un 

49 caurtekas. Lielākie tilti bija pār Ķīšezera izteku pie Mīl-

grāvja, pār Gauju Carnikavā un  Salacas upi pie Mazsalacas.

Īpaši atzīmējams dzelzsbetona viadukts, vietā kur 

pirms Limbažiem  dzelzceļš slīpi — 55° leņķī — šķēr-

soja Rīgas-Limbažu šoseju (viadukts saglabājies un at-

jaunots). Kūdrainās grunts apstākļu dēļ šī viadukta pamatu 

būvniecība bija visai sarežģīta un darbietilpīga. Viadukta 

balsti būvēti uz pāļiem, iedzenot katram balstam ar tvai-

ka pāļdzini 34 pāļus. Pamati un balsti veidoti dzelzsbetona 

konstrukcijā, bet laidums dzelzsbetona divkārši stiegro-

tas plātnes konstrukcijā. Arhitektoniski visizteiksmīgākais 

un konstruktīvi novatorisks bija inženiera Pāvila Pāvulāna 

(1883-1956) projektētais dzelzsbetona spriešļa tilts pār Sa-

lacu, kurš tolaik bija lielākais šādas konstrukcijas tilts Balti-

jas valstīs.

Vienlaikus ar dzelzceļa sliežu ceļu būvniecību, tika 

uzsākta arī staciju ēku celtniecības darbi. Pirmās staci-

ju pasažieru un palīgēkas Rīgas-Rūjienas līnijā uzbūvēja 

1934./1935 gada būvsezonā. Tās bija no lietotiem kokma-

teriāliem būvētās staciju ēkas Dzirnupē, Rīnūžos un Car-

nikavā. Arī Saulkrastos un Vecāķos staciju ēkas tika celtas 

no koka statņu konstrukcijā, kas apšūta ar dēļiem un ap-

mesta. Trīsdesmito gadu beigās uzceltās staciju pasažieru 

ēkas, piemēram, Lilastē, Limbažos un Puikulē ugunsdrošī-

bas apsvērumu jau bija būvētas no ķieģeļiem. 

Rīgas-Rūjienas dzelzceļa būvniecību līdz 1931. gadam 

97. att.  Rīgas-Rūjienas dzelzceļa līnijas būvniecība. Jaunbūvētais dzelzs-
betona viadukts pār Rīgas-Limbažu šoseju pie Limbažiem.

 Latvijas dzelzceļi. 1918-1938. Rīga: Valsts dzelzceļu izdevniecība; 1938. 
434. lpp.

96. att.  Rīgas-Rūjienas dzelzceļa līnijas būvniecība.
 Latvijas dzelzceļi. 1918-1938. Rīga: Valsts dzelzceļu izdevniecība; 1938. 

421.-422. lpp.
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102. att. Pēc kara atjaunotā Limbažu stacija. 1954.
Baltijas Dzelzceļnieks,1954,  Nr.138

103. att.  Rīgas-Rūjienas dzelzceļa Limbažu stacija. 2018.
Foto: A. Biedriņš 16.07.2018. LIMF_AB43561

vadīja satiksmes ceļu inženieris Jānis Leimanis, pēc tam 

Kārlis Timuška, bet kopš 1935. gada — Ernests Dravnieks. 

Dzelzceļa būvdarbi pēdējā Mazsalacas-Rūjienas 

posmā noslēdzās 1937. gada vasarā un tā paša gada no-

galē — 4. decembrī Rīgas-Rūjienas dzelzceļa līnija tika ofi-

ciāli atklāta vilcienu kustībai visā līnijas garumā. Dzelzceļa 

galvenā sliežu ceļa garums bija 139,88 km.

Otrā pasaules kara laikā liela daļa no Rīgas-Rūjienas 

dzelzceļa līnijas tika pil-

nīgi nopostīta. Mazsalac-

as-Rūjienas posmā 1944. 

gada septembrī vācu 

karaspēks uzspridzināja 

visus sliežu ceļus un citus 

dzelzceļa infrastruktūras 

objektus.

Dzelzceļa līniju at-

jaunoja pa posmiem — 

vispirms 1948. gadā vil-

cienu kustību atjaunoja 

līdz Carnikavai, bet piec-

desmitajos gados līdz — Alojas stacijai, vienlaikus elektri-

ficējot šo dzelzceļu posmā Rīga-Saulkrasti.  Darbs pie dz-

elzceļa elektrificēšanas turpinājās un 1971. gadā elektriskie 

vilcieni kursēja līdz Zvejniekciema, bet kopš 1991. gada — 

līdz Skultei. Savukārt vilcienu satiksmi visas dzelzceļa līni-

jas garumā — līdz Rūjienai atjaunoja tikai 1976. gadā. 

Savukārt 1981. gadā Rīgas-Rūjienas dzelzceļš kļuva 

par daļu no dzelzceļa līnijas Rīga-Rūjiena-Pērnava-Tallina, 

kurš Igaunijas teritorijā tika uzbūvēts izmantojot bijušo 

99. att.  Puikules stacijas atklāšana
Rīts, 1939, 27. februāris, Nr. 58, 2. lpp.

76. att.  Puikules stacija. 2002.
Foto: A. Biedriņš 23.07.2002.  LIMF_PS001

101. att.  Limbažu stacija. 1937.
LDzM_2230

100. att.  Alojas stacija. 2008.
Foto: B. Lielkāja 18.11.2008.  LIMF_ALO_0118
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Valkas/Valgas-Pērnavas šaursliežu dzelzceļa klātni.

Kopš 1996. gada Rīgas-Rūjienas dzelzceļa līnija tika 

pa posmiem slēgta — vispirms aprīlī pārtrauca kustī-

bu posmā Rūjiena-Ipiķi, bet septembrī — Rūjiena-Aloja. 

Posmā Limbaži-Skulte pasažieru satiksmi pārtrauca 1999. 

gada 20. jūlijā.  Tā paša gada 3. novembrī LR Ministru kabi-

nets izdeva rīkojumu par dzelzceļa līnijas iecirkņa Skulte-

Ipiķi-valsts robeža nodošanu pašvaldībām. 

Visu dzelzceļa mantu šajā iecirknī pārņēma Limbažu 

un Valmieras rajonu pašvaldības, iznomājot šo dzelzceļu 

1999. gada 8. decembrī nodibinātajam uzņēmumam SIA 

ILDC (Igaunijas-Latvijas dzelzceļš), kurš turpināja kravas 

un pasažieru pārvadājumus līdz 2001. gada jūnijam. Taču 

uzņēmums drīz vien bankrotēja un 2002. gada 25. novem-

brī tika pasludināta SIA ILDC maksātnespēja.  

2003. gadā pašvaldībām piederošajā dzelzceļā 

tika uzsākta sliežu ceļu demontāža un sliežu pārdošana 

metāllūžņos. Savukārt, dzelzceļa uzņēmums — SIA ILDC 

2004. gada 4. oktobrī tika likvidēts. 

Laika gaitā liela daļa no dzelzceļa ēkām un būvēm ir 

gājušas bojā vai tiek pārizmantotas. Diezgan tipiska aina, 

kas atspoguļo pamesto dzelzceļu likteni atklājas pie Lādes 

stacijas, kuras ēkas ir ieaugusi kokos un izdemolēta (106. 

att.)

Pēdējos gados uzsākta šīs slēgtās dzelzceļa tras-

es atsevišķu posmu pārizmantošanu. Piemēram, posmā 

Lāde-Limbaži LEADER programmas ietvaros tiek veidots 

ceļš nemotorizētiem transporta līdzekļiem un gājējiem. 

Šajā nolūkā ir atjaunots ne vien trases segums, bet arī in-

ženierbūves,  tajā skaitā dzelzsbetona dzelzceļa viadukts 

pār autoceļu P9 pirms Limbažiem (107. att.)

107. att.  Atjaunotais dzelzceļa viadukts pie Limbazīem. 2018.
Foto: A. Biedriņš 16.07.2018.  LIMF_AB43541

105. att.  Lādes stacija. 20. gs. 60. gadi.
LDzM_4061

106. att.  Lādes stacijas pasažieru ēkas drupas. 2018.
Foto: A. Biedriņš 16.07.2018.  LIMF_AB43525

104. att.  Lādes stacija. 20. gs. 30. gadi.
LDzM_4057
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SKULTE-LĀDES STACIJA-LIMBAŽI
Platsliežu dzelzceļa trases  apsekošanas rezultāti  (apsekojumu veica A. Biedriņš 16.07.2018.)

 Rīgas-Rūjienas-Pērnavas platsliežu dzelzceļa līni-

jas slēgtā trases posma  Skulte-Lādes stacija-Limbaži 

(Limbažu novada Skultes un Limbažu pagasta teritorijā) 

pārlūkošana dabā veikta braucot ar velosipēdu.

 Ierodoties Skultā ar vilcienu apsekojums uzsākts 

no Skultes dzelzceļa stacijas pasažieru ēkas.  Vienstāvu 

stacijas pasažieru ēka ir funkcionējoša un tās aizmugurē 

esošais laukums tiek intensīva izmantots kā “Park&ride” 

autostāvvieta. 

 

 Trases pirmais posms līdz esošās  dzelzceļa līnijas 

sliežu ceļa strupceļam aptuveni viena kilometra garumā 

tika veikts braucot pa dzelzceļa uzbērumu līdzās sliežu 

ceļam (1. karte, 189. att.). Dzelzceļa uzbērums aiz strupceļa, 

turpinās kā ar zāli apaudzis ceļa posms ar rupju šķembu 

segumu, kur vietām uzbērta grants un ceļa izveidošana 

nav pabeigta (197. att.). Šajā posmā kartē iezīmēts trases 

krustojums ar projektēto  Rail Baltica dzelzceļa līniju, un 

šeit arī līdzās Urgasgalu māju gruntsgabalam 2,7 km at-

tālumā no Skultes stacijas pasažieru ēkas beidzas Latvi-

jas valstij piederošais zemesgabals un viss pārējais trases 

posms jeb bijusī dzelzceļa nodalījuma josla līdz Limbažiem 

ir pašvaldības īpašums. No krustojuma ar autoceļu V132 

sākas labi braucams grants ceļš (2. karte, 200. att.). Aiz kru-

stojuma ar autoceļu V132 Limbažu virzienā projektētā  Rail 

Baltica dzelzceļa līnija aptuveni 1,4 km garumā pārklājas ar 

esošo dzelzceļa trasi un pēc tam turpinās vairāk ziemeļu 

virzienā. Trases tiešā tuvumā bijušajā dzelzceļa nodalījuma 

joslā atrodas Ziediņi-1 un  Ziediņu-2 mājas (3. karte, 206.-

207. att.). Ar turpmākais trases posms ir labas kvalitātes 

grants ceļš, un arī tajā esošie tilti un caurtekas ir joprojām 

izmantojami. Pa ceļu pārvietojas arī autotransports (4. 

karte, 209.-212. att.).

 Aiz trases krustojuma ar autoceļu V131 Limbažu 

virzienā  atrodas Stienes stacijas ēkas tajā skaitā divstāvu 

pasažieru ēka (tagad: dzīvojamā māja un jaukta statusa 

kopīpašums). (6. karte, 217.-221. att.).  Braucot Limbažu 

virzienā un šķērsojot betona konstrukcijas dzelzceļa tiltu 

pār Toras upi trases kreisajā pusē pirms krustojojuma ar 

autoceļu V130 saglabājusies Intas stacijas dzelzceļnieku 

kazarma un saimniecības ēkas, kuras pārbūvētas (7. karte, 

222.-224. att.).

 Nākamais posms starp autoceļiem V130 un V129 

aptuveni 3.3 km garumā vietām ir aizaudzis un ar velosipē-

du dažviet grūtāk izbraucams (8. karte, 227. att.). To iespē-

jams apbraukt ar nelielu līkumu pa autoceļu V130.  Turp-

mākais ceļš līdz pat Lādes stacijas pasažieru ēkas drupām 

(231.-232. att.) un Limbažiem ir labs grants ceļš. 

 Pie Lādes stacijas Limbažu virzienā sākas “Zaļā 

ceļa” velomaršruts, par ko liecina informatīva norādes 

zīme (233. att.). Šajā posmā veikti trases infrastruktūras 

uzlabošanas darbi un rekonstruēts dzelzceļa viadukts pār 

autoceļu P9 pie Limbažiem.

Secinājumi un ieteikumi

 Skulte-Lādes stacija-Limbaži platsliežu dzelzceļa 

trases posma kopējais garums ir 26 km, tajā skaitā posms 

līdz Lādes stacijai  – 18 km, kurš pilnībā ir izmantojami “Zaļā 

ceļa” ierīkošanai, izņemot daļu no 3.3 km garā posma starp 

autoceļiem V130 un V129, kur vietām nepieciešams veikt 

trases attīrīšanu un ceļa seguma uzlabošanu. Savukārt, 

posms no Skultes stacijas līdz autoceļam V132 būtu ap-

braucams. Tāpat problemātisks varētu būt arī posms aiz-

krustojuma ar autoceļu V132 Limbažu virzienā projektētā  

Rail Baltica dzelzceļa līnija aptuveni 1,4 km garumā pārklā-

jas ar esošo dzelzceļa trasi.

  “Zaļā ceļa” izveidošanai Skulte-Lādes staci-

ja platsliežu dzelzceļa trases posmā būtu nepieciešama 

plānošanas koordinēšana ar Rail Baltica dzelzceļa līnijas 

projektētājiem.

108. att.  Velotūristiem ērta nokļūšana Skultē  ar elektrovilcienu, kura 
salons aprīkots ar veloturētājiem. LIMF_AB43445
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KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU 
SKULTE-LĀDE-LIMBAŽI

Dzelzceļa trases kopskats no Skultes stacijas  līdz Dzelzceļa ielai Limbažos (26 km) 

SKULTE
Apsekotais dzelzceļa trases posms atrodas Limbažu novadā, kur tas šķērso Skultes un Limbažu 
pagasta teritoriju. Trases posms no Skultes stacijas ēkas 2,7 km Limbažu virzienā ir valsts īpašums,  
bet turpmākais posms - pašvaldību īpašums

LIMBAŽI
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_AB43447

1

_AB43449

_AB43453

_AB43455

_AB43460

_AB43461

_AB43470
_AB43466, 69, 73

_AB43475

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU  
SKULTE-LĀDES STACIJA-LIMBAŽI

Trases posms no Skultes stacijas līdz projektētajam krustojumam ar Rail Baltica trasi (ap 1,4 km)

110. att. Skats Limbažu virzienā

109. att. Skats Skultes virzienā

111. att. 

_AB43447  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Apaudzis ar zāli mīksts grants segums. Šis posms vietām grūti braucams

Dzelzceļa sliežu ceļi

112. att. Skats Limbažu virzienā
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114. att. Skultes stacijas pasažieru ēkas aizmugures fasāde. 
 LIMF_AB43563 (57 20.0165;  24 27.7628)

115. att. Skultes stacija, skats Limbažu virzienā.
LIMF_AB43451 (57 19.9932;  24 27.789) 

116. att. Skultes stacijas sliežu ceļi, skats Skultes stacijas virzienā.
LIMF_AB43453 (57 20.0893;  24 27.9725) 

117. att. Sliežu ceļa strupceļš, skats Skultes stacijas virzienā.
LIMF_AB43466 (57 20.4269;  24 28.5918) 

119. att. Dzelzceļa trase, skats no strupceļa Limbažu virzienā.
LIMF_AB43469 (57 20.4251;  24 28.5914) 

118. att. Trase posms ar mīkstu grants bērumu, skats Limbažu virzienā.
LIMF_AB43473 (57 20.4955;  24 28.6899) 

120. att. Dzelzceļa trases iepretī Kangarkalnu mājām vietā, kur Rail Balti-
ca trase krusto uzbērumu, skats Skultes virzienā.

LIMF_AB43475 (57 20.5397;  24 28.7507) 

113. att. Elektrovilciens no Rīgas gala stacijā Skulte.
 LIMF_AB43447 (57 20.0025;  24 27.8152)
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2

_AB43447  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Apaudzis ar zāli mīksts grants cegums. Šis posms vietām grūti izbraucams

_AB43476-77

_AB43479

_AB43482

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU 
SKULTE-LĀDES STACIJA-LIMBAŽI

Trases posms no projektētā krustojuma ar Rail Baltica trasi līdz krustojumam ar autoceļu V132  (ap 2,3 km)

_AB43480-81

_AB43475

 Grants un sīku akmens šķembu ceļa segums, labi braucams  

121. att. Skats Limbažu virzienā

122. att. Skats Limbažu virzienā

Valsts un pašvaldības īpašuma robeža
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123. att. Dzelzceļa trase iepretī Gaužas mājām, skats Skultes virzienā.
LIMF_AB43476 (57 21.0017;  24 29.397)

125. att. Skats Z virzienā no dzelzceļa uzbēruma uz augstsprieguma 
līniju iepretī Duņku mājām.

LIMF_AB43479 (57 21.4418;  24 30.0436) 
124. att. Dzelzceļa trase iepretī Gaužas mājām, skats Limbažu virzienā.

LIMF_AB43477 (57 20.9928;  24 29.3921) 

126. att. Dzelzceļa trase pie krustojuma ar autoceļu V132, skats Limbažu virzienā.
LIMF_AB43481 (57 21.4944;  24 30.1497)
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3

_AB43483

_AB43484-86

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU  
SKULTE-LĀDES STACIJA-LIMBAŽI

Trases posms no krustojuma ar autoceļu V132 Limbažu virzienā, daļēji pārklājas ar Rail Baltica trasi (ap 1,7 km)

_AB43482

_AB43480-81

127. att. Skats Limbažu virzienā

_AB43447  Fotografēšanas punkti un failu numuri

 Grants un sīku akmens šķembu ceļa segums, labi braucams  

128. att. Skats uz “Ziediņu-2” mājām

129. att. Skats Limbažu virzienā



73

Vidzemes un Dienvidigaunijas slēgto dzelzceļu izpēte un tūrisma potenciāla novērtējums

Rīga: Latvijas Industriālā mantojuma fonds, 2018-2019

4

_AB43487-88

_AB43490-91

_AB43489, 3495

_AB43493-94

_AB43492

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU 
SKULTE-LĀDES STACIJA-LIMBAŽI

Trases posms no projektētā pārklājuma ar Rail Baltica trasi  Limbažu virzienā (ap 2 km)

_AB43447  Fotografēšanas punkti un failu numuri

 Grants un sīku akmens šķembu ceļa segums, labi braucams  

134. att. Skats Limbažu virzienā132. att. Skats Skultes virzienā

130. att. Skats uz Toras upi

131. att. Tilts pār Toras upi. Skats Limbažu virzienā
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5

_AB43497

_AB43496

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU 
SKULTE-LĀDES STACIJA-LIMBAŽI

Trases posms  līdz krustojumam ar autoceļu V131(ap 1,9 km)

_AB43447  Fotografēšanas punkti un failu numuri

 Grants un sīku akmens šķembu ceļa segums, labi braucams  

135. att. Skats Limbažu virzienā

136. att. Skats Skultes virzienā
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6

_AB43508

_AB43504

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU 
SKULTE-LĀDES STACIJA-LIMBAŽI

Trases posms no krustojuma ar autoceļu V131 Limbažu virzienā (ap 1,4 km)

_AB43497

_AB43507

_AB43447  Fotografēšanas punkti un failu numuri

 Grants un sīku akmens šķembu ceļa segums, pie stacijas zemesceļš,  labi braucams  

137. att. Skats Limbažu virzienā

138. att. Skats Limbažu virzienā

139. att. Stienes stacijas pasažieru ēka. Skats Limbažu virzienā

_AB43498-501

_AB43506
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143. att. Stienes stacijas pasažieru ēkas kopskats 
LIMF_AB43499 (57 23.6999;  24 34.6757) 

142. att. Stienes stacijas saimniecības ēka.
LIMF_AB43501 (57 23.6817;  24 34.6244) 

140. att. Stienes stacijas pasažieru ēkas galvenā fasāde
LIMF_AB43500 (57 23.6927;  24 34.6561) 

141. att. Stienes stacijas pasažieru ēka, skats Skultes virzienā.
 LIMF_AB43498 (57 23.7033;  24 34.6798) 



77

Vidzemes un Dienvidigaunijas slēgto dzelzceļu izpēte un tūrisma potenciāla novērtējums

Rīga: Latvijas Industriālā mantojuma fonds, 2018-2019

7 _AB43515

_AB43509

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU 
SKULTE-LĀDES STACIJA-LIMBAŽI

Trases posms Limbažu virzienā līdz krustojumam ar autoceļu V130 (ap 2 km)

_AB43510

_AB43512

_AB43447  Fotografēšanas punkti un failu numuri

 Grants un sīku akmens šķembu ceļa segums, labi braucams  

_AB43511

144. att. Skats Intas stacijas ēkām Limbažu virzienā

145. att. Skats Skultes virzienā

146. att. Tilts pār Toras upi. Skats Limbažu virzienā

Grants/zemesceļš vietām aizaudzis ar zālēm un sīkiem krūmiem, vietām grūti izbraucams
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8

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU 
SKULTE-LĀDES STACIJA-LIMBAŽI

Trases posms Limbažu virzienā līdz krustojumam ar autoceļu V129 (ap 3,3 km)

_AB43517

_AB43512

_AB43515

_AB43523-24

_AB43522

_AB43447  Fotografēšanas punkti un failu numuri

 Grants un sīku akmens šķembu ceļa segums, labi braucams  

Grants/zemesceļš vietām aizaudzis ar zālēm un sīkiem krūmiem, vietām grūti izbraucams

148. att. Skats Skultes virzienā

147. att. Skats Limbažu virzienā

149. att. Skats uz aizaugušo trasi Limbažu virzienā
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9

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU 
SKULTE-LĀDES STACIJA-LIMBAŽI

Trases posms no autoceļa V129  Limbažu virzienā līdz Lādes stacijas pasažieru ēkas drupām (ap 1,5 km)

_AB43525

_AB43517

_AB43522

_AB43529

_AB43523

151. att. Lādes stacijas pasažieru ēkas drupas, skats Limbažu virzienā

Lādes stacijas dzīvojamās ēkas 
ieaugušas

 kokos un no dzelzceļa trases 
nav redzamas

_AB43447  Fotografēšanas punkti un failu numuri

 Grants un sīku akmens šķembu ceļa segums, labi braucams  

_AB43530

150. att. Skats Limbažu virzienā

152. att. Skats Limbažu virzienā
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155. att. Dzelzceļa trase pie Lādes stacijas, vietā kur sākas marķēts velomaršruts. Skats Limbažu virzienā.
 LIMF_AB43529 (57 26.6638;  24 39.2797) 

153-154. att. Lādes stacijas pasažieru ēkas drupas. 
Gala fasāde un iekšskats.

 LIMF_AB43526-527



81

Vidzemes un Dienvidigaunijas slēgto dzelzceļu izpēte un tūrisma potenciāla novērtējums

Rīga: Latvijas Industriālā mantojuma fonds, 2018-2019

10

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU 
SKULTE-LĀDES STACIJA-LIMBAŽI

Trases posms no Lādes stacijas līdz dzelzceļa viaduktam pār autoceļu P9 (ap 4,3 km)

_AB43534

_AB43524-32

_AB43535

_AB43447  Fotografēšanas punkti un failu numuri

“Zaļais ceļs”  — grantēts ceļš/veloceliņš nemotorizētiem transportlīdzekļiem un gājējiem

156. att. Skats uz tdzelzceļa viaduktu  Limbažu virzienā

157. att. Skats Limbažu virzienā

_AB43536-39
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11

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU 
SKULTE-LĀDES STACIJA-LIMBAŽI

Trases posms no dzelzceļa viadukta līdz  Dzelzceļa ielai Limbažos (ap 3 km)

_AB43560

_AB43536-39

_AB43560

_AB43447  Fotografēšanas punkti un failu numuri

“Zaļais ceļs”  — grantēts ceļš/veloceliņš nemotorizētiem transportlīdzekļiem un gājējiem.

159. att. Skats Limbažu virzienā

158. att. Limbažu stacija

_AB43529

160. att. Dzelzceļa viadukts, skats Skultes virzienā
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MAZSALACA-RŪJIENA
platsliežu dzelzceļa trases apsekošanas rezultāti  (apsekojumu veica J. Siliņš 02. 05. 2018.)

 Dzelzceļa trases posma Mazsalaca-Rūjie-

na (Mazsalacas, Rūjienas, Naukšēnu novada teritorijā) 

pārlūkošana dabā veikta gan ejot ar kājām un gan braucot 

ar automašīnu. 

 Apsekojums uzsākts pie Mazsalacas dzelzceļa 

tilta.  Šis tilts ir pielāgots nemotorizētai satiksmei, tilta 

abos galos ir iebūvētas barjeras, kurām cauri var iziet vai 

izbraukt ar velosipēdu, bet nevar izbraukt cauri ar au-

tomašīnu. Tālāk dzelzceļa trase virzienā uz ziemeļiem 

pilsētas teritorijā ir labiekārtota – ir izveidots labs grants 

segums un izvietoti soliņi ar atkritumu urnām. Tā tas 

turpinās no tilta līdz Pērnavas ielai. Mazsalacas pilsētas 

teritorijā dzelzceļa trase ir lielākoties sakopta un pielāgota 

nemotorizētai satiksmei. 

 Tomēr Pērnavas ielas turpinājumā (virzienā uz Rū-

jienu, līdz Liepu un Dzirnavu ielu krustojumam)   trase vairs 

nav labiekārtota, ceļa segums ir sliktāks –  tas ir smilšains 

un apaudzis ar zāli, vietām ir saauguši krūmi un ir izbēr-

ti būvgruži. Tālāk līdz pat vietai, kur dzelzceļa trase šķērso 

P21 šoseju pie Ungurmuižas, trase ir smilšaina, bet tuvāk 

P21 šosejai  – aizaugusi ar krūmiem. 

 Otrpus P21 šosejai (virzienā uz Rūjienu) trase jau 

ir labākā stāvoklī – krūmi ir izzāģēti un zāle izpļauta, tādā 

veidā padarot trasi vieglāk izejamu. Tālāk trase turpinās 

gar “Dožēniem”, šķērsojot lauksaimniecības zemes un 

mežus līdz pat Dukšu purvam. Aiz Dukšu purva dzelzceļa 

trase turpinās mežā, kur tā vietām ir aizaugusi ar krūmiem 

un zāli. 

 Pie “Nuķiem” un “Jaunnuķiem” dzelzceļa trase 

šķērso V171 grants seguma autoceļu. Šajā posmā trase ir 

izpļauta un viegli izejama. Pēc sliedēm redzams, ka reizēm 

pa to pārvietojas arī lauksaimniecības tehnika. Tālāk līdz 

Rūjas purvam dzelzceļa trase turpinās kā izpļauts zemes 

ceļš, kas šķērso tiltus pār Palmuti un Vidzemnieku grāvi. 

 Rūjas purvā dzelzceļa trases vietā ir meža ceļš, 

kas turpinās līdz “Robežniekiem”. No “Robežniekiem” 

līdz V170 grants seguma autoceļam dzelzceļa trase virzās 

cauri lauksaimniecības zemēm. Apmēram 40m attālumā 

no V170 autoceļa atrodas dzelzceļa tilts pār Virķīti, kas ir 

izmantojams. Tūlīt aiz tilta dzelzceļa uzbērums ir nedaudz 

norakts. Vēl pēc ~900m uz Rūjienas pusi ir tilts pār Sap-

rašas upi. Pēc 500 m dzelzceļa trase virzās zem P21 šosejas 

viadukta, kur dzelzceļa trases vietā  ir izveidots zemesceļš,

kas turpinās līdz pat bijušās Rūjienas platsliežu dzelzceļa 

stacijas vietai. Sākot no stacijas vietas līdz V174 autoceļam   

dzelzceļa trase jeb zemesceļš ir daļēji aizaudzis. 

 Rūjienas platsliežu stacijas vietā vēl saglabājies 

perons un zālē ieauguši koka gulšņi. Teritorija ir lielākoties 

aizaugusi ar zāli. Trases malā redzama pamesta dzelzceļa 

stacijas palīgēka (102. att.). 

Secinājumi un ieteikumi

 Mazsalacas-Rūjienas platsliežu dzelzceļa trases 

posma kopējais garums no dzelzceļa tilta Mazsalacā līdz 

Rūjienas platsliežu dzelzceļa stacijas vietai ir 18,1 km, un 

viss šis posms ir izmantojams “Zaļā ceļa” izveidošanai. 

 Spriežot pēc www.kadastrs.lv mājas lapā piee-

jamās informācijas šis bijušās dzelzceļa trases posms atro-

das pašvaldības īpašumā. Tas atvieglo jautājuma risināša-

nu par “Zaļā ceļa”  izveidi, jo nav teritorijas, kas piederētu 

fiziskām vai juridiskām personām. Dzelzceļa trases tiešā 

tuvumā gan atrodas vairākas saimniecības, kurās ir ne-

piesieti suņi vai kuru lauksaimniecības zemes atrodas tieši 

pie dzelzceļa trases. 

 Pateicoties tam, ka šis platsliežu dzelzceļa līni-

jas posms tika slēgts salīdzinoši nesen – 1996. gadā,  tas 

maz aizaudzis un saglabājies  salīdzinoši ar citie slēgta-

jiem dzelzceļiem daudz labākā stāvoklī. Tāpec balstoties 

uz vizuālā apsekojuma materiāliem var secināt, ka šajā 

posmā nebūtu jāiegulda tik lieli līdzekļi bijušās dzelzceļa 

trases pielāgošanai “Zaļā ceļa” izveidošanai.   

 Galvenās problēmas  šajā posmā ir vairākās vietās 

daļēji aizaugusī dzelzceļa trase un tiltu tehniskais stāvoklis, 

kas būtu pārbaudāms. Apsekošanas laikā visi tilti bija šķēr-

sojami bez drošības riskiem, tomēr veidojot “Zaļo ceļu” 

būti nepieciešami šī ceļa infrastruktūras, tostarp arī tiltu 

uzlabojumi. Tomēr kopumā vadoties no ceļa infrastruk-

tūras stāvokļa šis posms ir diezgan drošs. Turklāt vairākās 

vietās pieguļošo saimniecību iedzīvotāji trasi ir attīrījuši no 

krūmiem, jo tā tiek izmantota lauksaimniecības tehnikas 

satiksmei starp lauksaimniecības zemēm. 
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KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU
MAZSALACA-RŪJIENA

Dzelzceļa trases posma kopskats no bijušā dzelzceļa tilta Mazsalacā līdz autoceļam V174 (18 km) 

Riiselja

MAZSALACA

RŪJIENA

Apsekotais dzelzceļa trases posms atrodas Mazsalacas, Rūjienas un Naukšēnu novada teritorijā, 
kur tas šķērso Mazsalacas pilsētu, Mazsalacas pagastu, Sēļu pagastu, Vilpulkas pagastu un Ķoņu 
pagastu.

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=mdolmj&centerx=571115.270312722&centery=6417047.098453598&zoom=5&layer=map&ls=o
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1

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU
MAZSALACA-RŪJIENA

Trases posms Mazsalacā no dzelzceļa tilta pār Salacu līdz pilsētas robežai (ap 2,1 km)

Trases posms labiekārtots, izveidots grantēts gājēju un veloceliņš

  Ar zāli apaudzis, attīrīts zemesceļš, braucams

  Trase grūti konstatējama, uzarts smilšains posms, ceļa nav

Dzelzceļa trase/uzbērums aizaudzis ar zālēm un sīkiem krūmiem, šis posms vietām grūti izbraucams

JS_130104  Fotografēšanas punkti un failu numuri

JS_115729
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24
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JS_114010

JS_114004

JS_114220
JS_114317

161. att. Dzelzceļa tilts pār Salacas upi. Skats Alojas  virzienā
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85. att.  Dzelzceļa tilts pār Salacu Mazsalacā.
 JS_114317 (57.860518, 25.039997)

86. att.  Dzelzceļa tilts pār Salacu Mazsalacā no Parka ielas puses.
JS_114004 (57.862276, 25.040952)

87. att.  Dzelzceļa trase Mazsalacā pie Parka ielas.
JS_114010 (57.862464, 25.041145)

88. att.  Dzelzceļa trase Mazsalacā pie Pērnavas ielas.
 JS_113148 (57.866414, 25.047422)

89. att.   Dzelzceļa trase Mazsalacā pie Pērnavas ielas.
JS_113242 (57.866876, 25.049213)

90. att.  Dzelzceļa caurteka Mazsalacā pie Liepu ielas.
 JS_115708 (57.868063, 25.054218)
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2

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU
MAZSALACA-RŪJIENA

Trases posms Mazsalacā no pisētas robežas līdz Ungurmuižas apkārtnei (ap 3,3 km)

Dzelzceļa trase/uzbērums aizaudzis ar zālēm un sīkiem krūmiem, šis posms vietām grūti izbraucams

  Ar zāli apaudzis, attīrīts zemesceļš, braucams

JS_130104  Fotografēšanas punkti un failu numuri

JS_120240

JS_120235

162. att. Dzelzceļa trase pie Ungurmuižas. Skats Mazsalacas  virzienā

163. att. Dzelzceļa trase pie Ungurmuižas. Skats Rūjienas  virzienā
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3

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU
MAZSALACA-RŪJIENA

Trases posms no Ugurmuižas apkārtnes pie “Dožēniem” līdz Mazsalacas un Sēļu pagasta robežai (ap 2,1 km)

 Ar zāli apaudzis, attīrīts zemesceļš, braucams

JS_130104  Fotografēšanas punkti un failu numuri
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4

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU
MAZSALACA-RŪJIENA

Trases posms no Sēļu un Vilpulkas pagasta robežai (ap 4 km)

Dzelzceļa trase/uzbērums aizaudzis ar zālēm un sīkiem krūmiem, šis posms vietām grūti izbraucams

 Ar zāli apaudzis attīrīts zemesceļš, braucams

JS_130104  Fotografēšanas punkti un failu numuri

JS_121635

JS_121657

164. att. Trase pie “Jaunnuķiem. Skats Mazsalacas virzienā

165. att. Trase pie “Nuķiem”. Skats  Rūjienas  virzienā
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5

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU
MAZSALACA-RŪJIENA

Trases posms cauri Rūjas purvam no Vilpulkas pagasta robežas līdz Virķēnu apkārtnei (ap 3,1 km)

Dzelzceļa trase/uzbērums aizaudzis ar zālēm un sīkiem krūmiem, šis posms vietām grūti izbraucams

JS_130104  Fotografēšanas punkti un failu numuri
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6

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU
MAZSALACA-RŪJIENA

Trases posms no Virķēnu apkārtnes līdz Ķonu pagasta robežais un tālāk līdz autoceļam V174 pie Rūjienas (ap 3,4 km)

RŪJIENA

Dzelzceļa trase/uzbērums aizaudzis ar zālēm un sīkiem krūmiem, šis posms vietām grūti izbraucams

 Zemesceļš, braucams

JS_130104  Fotografēšanas punkti un failu numuri
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167. att. Trase pie Virķītes upes. Skats Mazsalacas  virzienā

166. att.  Skats  Môisaküla virzienā pie trases krustošanās ar autoceļu V174
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168. att.  Dzelzceļa trase netālu no Virķītes upes Rūjienas virzienā. 
JS_122631 (57.911281, 25.264991)

169. att.  Dzelzceļa tilts pār Virķītes upi.
JS_122706 (57.911298, 25.265216)

170. att.  Dzelzceļa trase netālu no Virķītes upes Rūjienas virzienā.
JS_122739 (57.911321, 25.265522)

171. att.  Dzelzceļa pievedceļš netālu no P21 šosejas viadukta Skats 
Mazsalacas virzienā.

JS_124504 (57.912450, 25.286640)

172. att.  Dzelzceļa trase zem P21 šosejas viadukta virzienā uz agrāko 
Rūjienas stacijas vietu.

JS_124459 (57.912401, 25.287557)

173. att.  Trase pie Rūjienas stacijas vietas.
 JS_124455 (57.921169, 25.298552)
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2.4.  Platsliežu dzelzceļa posms Rūjiena-Môisaküla ( Valka-Pērnava un Rīga-Rūjiena-Pērnava-Tallina)

Dzelzceļa posma Rūjiena-Mõisaküla trases pamatā 

ir 1896. gadā būvētā šaursliežu dzelzceļa līnija Valka-Rū-

jiena-Mõisaküla-Pērnava (174. att.), kuru slēdza 1975. gadā 

un drīz pēc tam Igaunijas teritorijā, posmā Mõisaküla-Pēr-

nava pārbūvēja par platsliežu dzelzceļu un savienoja ar 

Pērnavas-Tallinas līniju.

Savukārt Latvijas pusē 1976. gadā pilnībā tika pabeig-

ta Rīgas-Rūjienas platsliežu dzelzceļa līnijas atjaunošana 

pēc Otrā pasaules kara postījumiem. Šīs līnijas gala staci-

ju Rūjienā uzbūvēja ārpus pilsētas – vairāk nekā piecu 

kilometru attālumā no Rūjienas centra. Vienlaikus tika 

uzsākta Rūjienas-Mõisaküla savienojošā platsliežu posma 

projektēšana un būvniecība. Tādējādi 1981. gadā tika at-

klāta satiksme jaunajā dzelzceļa līnijā Rīga-Tallina un Rū-

jienas-Mõisaküla posms kļuva par daļu no maģistrālās 

Rīgas-Rūjienas-Pērnavas-Tallinas platsliežu dzelzceļa līni-

jas. Šo dzelzceļu būvēja PSRS armijas celtnieki un tas tika 

būvēts galvenokārt militāri stratēģisku apsvērumu dēļ. 

Dzelzceļš bija paredzēts, lai kara gadījumā dublētu 

jau tolaik esošo dzelzceļa līniju Rīga-Valga-Tartu-Tallina. 

Tālab par 20. gs. setiņdesmito gadu beigās  dzelzceļa līni-

jas, un it īpaši par posma Rūjiena-Mõisaküla, būvniecību 

Latvijas arhīvos un publikācijās informācija ir ārkārtīgi 

fragmentāra.

Dzelzceļš, kā vienota Rīgas-Tallinas dzelzceļa līnija, 

tika izmantots tikai nepilnus 10 gadus. Drīz pēc valstiskās 

neatkarības atjaunošanas – 1992. gadā  – dzelzceļš tika 

sadalīts starp Latvijas un Igaunijas dzelzceļu uzņēmumiem 

un  Latvijā Ipiķu pieturas punkts tika noteikts par šīs  līni-

jas gala staciju. Tas dzelzceļniekiem un pasažieriem radī-

ja lielas neērtības (skat. rakstu 187. att.). Šī iemesla, kā arī 

ekonomiskās situācijas dēļ, pasažieru skaits samazinājās 

un arī kravu pārvadājumi šajā virzienā bija nenozīmīgi. 

 Dzelzceļa līnija gan Latvijas,  gan Igaunijas pusē nebi-

ja rentabla un 1996. gadā tika slēgta pasažieru vilcienu 

kustība gan Latvijā posmā Rūjiena-Ipiķi un Igaunijā posmā 

Mõisaküla-Pērnava.

Nerentabilitātes un dzelzceļa infrastruktūras slik-

tā tehniskā  stāvokļa dēļ Latvijā tika pārtraukta vilcienu 

kustība Rūjienas virzienā, sākot no Skultes stacijas, un  

1999. gadā LR Ministru kabinets izdeva rīkojumu Nr. 510 

“Par valsts dzelzceļa līnijas iecirkņa Skulte-Ipiķi-valsts 

robeža nodošanu pašvaldībām”. Pēc pašvaldību dibinātās 

uzņēmējsabiedrības neveiksmīgiem mēģinājumiem at-

jaunot pasažieru vilcienu kustību divtūkstošo gadu sā-

kumā sliedes tika demontētas, un kopš tā laika dzelzceļa 

infrastruktūra netiek izmantota. 

Pasažieru vilcieni 1980.-1990. gados Rūjienas-Mõi-

saküla posmā piestāja Rūjienas stacijā, Speltes pieturas 

174. att.  Rīgas-Rūjienas platsliežu dzelzceļa un šaursliežu līnijas 
Valka-Rūjiena-Môisaküla savienojums Rūjienā.

Cukurs, R. Burtnieku ezers un tā upes. Rīga: Valters un Rapa,1930, 27. lpp.

175. att.  Šaursliežu vilcienu kustības saraksts maršrutā 
Valka-Rūjiena-Môisaküla.

1940.g. vasaras vilcienu, autobusu, tramvaju un kuģu līniju saraksts no 
1940. g. 19. maija. Rīga: LETA, 1940
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176. att.  Satiksmes atklāšana Rīgas-Rūjienas-Pērnavas-Tallinas dzelzceļa 
līnijas Rūjienas stacijā. 1981. LDzM krājums

177. att.  IV klases Rūjienas dzelzceļa stacijas sliežu ceļu shēma. “[..] Stacija atrodas mazapdzīvotā apvidū, grunts-smilšmāls, gruntsūdeņu līmenis līdz 2 
m. Stacijas apkaimē esošie meža masīvi noderīgi karaspēka maskēšanai. Lielu apdzīvotu punktu stacijas apkārtnē nav. Karaspēka iekraušana-izkrauša-

na iespējama pie 4. sliežu ceļa, uzbūvējot rampu esošajā laukumā. Stacijas apkārtnē esošie autoceļi asfaltēti. [..]” (autora tulkojums)
20. gs. 80. gadi. LDzM krājums

punktā, kurš bija izveidots Pendigas šaursliežu pieturas 

punkta vietā,  kā arī Ķirbeļu un Ipiķu pieturas punktos 

(179.-181. att.). Vienīgā stacijas pasažieru ēka šajā posmā 

bija Mõisaküla, kas ir saglabājusies no šaursliežu dzelzceļa 

laikiem. 

Rūjienā, kas oficiāli skaitījās kā 4. klases stacija, dienes-

ta telpas atradās tur stacionāri uzstādītā pasažieru vagonā 

(182-183. att.). Savukārt pieturas punktos bija tikai pasažie-

ru platformas ar pie staba piestiprinātu nosaukumu (110. 

att.). 

Lai arī šis dzelzceļa posms virzās cauri ļoti mazap-

dzīvotai un purvainai teritorijai, tomēr pasažieru platfor-

mas pieturas punktos šeit ir uzbūvētas pārsteidzoši plašas. 

Tas domājams skaidrojams ar šī dzelzceļa militāri-stratēģis-

ko nozīmi. Netiešā veidā to apliecina  paskaidrojošā 

piezīme  pie Rūjienas stacijas shēmas (177. att.). 
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178. att.  Kopskats uz dzelzceļa līniju no autoceļu pārvada pie Rūjienas.
Foto: T. Altbergs 08.1997.  LDzM SM-8629

183. att.  Rūjienas dzelzceļa stacija, kas izvietota pasažieru vagonā.
Foto: A. Biedriņš 08.1995.  LDzM SM-4214 

182. att.  Rūjienas dzelzceļa stacija, kas izvietota pasažieru vagonā.
Foto: T. Altbergs 08.1997.  LDzM SM-8629 

184. att.  Rūjienas dzelzceļa stacijas palīgēkas
Foto: T. Altbergs 08.1995.  LDzM SM-8631 

179.-180 att.  Ipiķu stacija/pieturas punkts.
Foto: A. Biedriņš 08.1995.  LDzM SM-4220 un SM-4221

181. att.  Ķirbeļu stacija/pieturas punkts.
Foto: A. Biedriņš 08.1995.  LDzM SM-4214 
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187. att.  Publikācija par dzelzceļa satiksmes organizēšanas problēmām, pēc robežkontroles ieviešanas ar Latvijas kaimiņvalstīm, kad nenozīmīgais 
Ipiķu pieturas punkts kļuva par Rīgas-Ipiķu dzelzceļa līnijas gala staciju. 

Diena, 1992, 9. spetembris, Nr.168, 4. lpp.

186. att.  Dīzeļvilcienu kustības saraksts maršrutā 
Rīga-Rūjiena-Pērnava-Tallina. 1981.

Служебное расписание движения пассажирских поездов с 31 мая 
1981 г. Рига: Транспорт, 1981, с. 230

185. att.  Dzelzceļa posms Rūjiena-Môisaküla ar pieturas punktiem 
Spelte un Ķirbeļi, kuri citās kartēs netiek uzrādīti. 

Latvijas dzelzceļu karte. 1990.
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RŪJIENA-MÔISAKÜLA
Platsliežu dzelzceļa trases apsekošanas rezultāti  (apsekojumu veica A. BIEDRIŅŠ 2019. gada aprīlī)

 Platsliežu dzelzceļa trases pārlūkošana posmā 

no Rūjienas platsliežu stacijas līdz Môisaküla stacijai tika 

veikta 2019. gada 21. aprīlī, braucot ar velosipēdu. Apseko-

tais trases posms atrodas mazapdzīvotā Latvijas-Igaunijas 

pierobežas apvidū Naukšēnu (Ķoņu pag.) un Rūjienas (Vil-

pulkas pag., Ipiķu pag.) novada teritorijā Latvijā un Vīlan-

des apriņka Muļgu pagasta, kā arī Môisaküla pilsētas teri-

torijā Igaunijā.

 Velobrauciens uzsākts Rūjienas centrā pie bi-

jušās šaursliežu dzelzceļa stacijas. Virzoties pa šaursliežu 

dzelzceļa trasi līdz Ternejas ielai, pēc 2,6 km tika sasniegts 

krustojums ar V174 autoceļu un platsliežu dzelzceļa trasi 

(189. att.). No šīs vietas uzsākta pamestā dzelzceļa posma 

apsekošana. Pirmais 0,6 km posms līdz Rūjienas platsliežu 

stacijas vietai veikts, virzoties līdzās dzelzceļa trasei pa 

V174 autoceļu. Šajā posmā dzelzceļa trase ir aizaugusi un 

grūti izbraucama. Plānojot velomaršrutu, šo posmu ietei-

cams veikt pa autoceļu, jo transporta kustība pa šo ceļu ir 

neliela (191. att.).

 Bijusī Rūjienas stacijas teritorija ir visai plaša –  tās 

platība ir 16000 m3, kas atzīmēta 1999. gada MK rīkojumā 

Nr. 510 “Par valsts dzelzceļa līnijas iecirkņa Skulte-Ipiķi-

valsts robeža nodošanu pašvaldībām”. Stacijas teritori-

jā joprojām konstatējama sliežu ceļu atrašanās vieta, kā 

arī pasažieru sānplatforma, pasažieru salas platforma un 

kravas iekraušanas/izkraušanas laukums (192.-195. att.).   

 Stacijas teritorijā un vairāk nekā divās trešdaļās 

no apsekotā trases posma pēc sliežu ceļu demontāžas at-

stāti koka gulšņi, kas, ieauguši zālē un krūmos, apgrūtina 

un daudzviet padara neiespējamu pārvietošanos ar velo-

sipēdu pa dzelzceļa uzbērumu.

 Turpmākais trases posms līdz krustojumam ar 

autoceļu V201 vēl samērā maz aizaudzis, taču braukšanu 

apgrūtina gulšņi (196.-197. att.). Aptuveni 0,2 km pirms 

krustojuma ar V201 trases kreisajā pusē konstatēti, domā-

jams, kādas dzelzceļa palīgēkas pamati, iespējams pat no 

senākās šaursliežu dzelzceļa līnijas infrastruktūras (202.-

203. att.).

 Turpinot ceļu Môisaküla virzienā, trase virzās 

pa purvainu apvidu un ir vairāk aizaugusi. Aptuveni 0,45 

km attālumā no V201 atrodas dzelzsbetona sijas tilts pār 

novadgrāvi. Tilts ir samērā labā tehniskā stāvoklī un tāpat 

kā pārējās inženierbūves šajā trasē ir izmantojams (208.-

209. att.). Šajā posmā abpus dzelzceļa uzbērumam izvei-

dojies biezs krūmājs. 

 Vairāku kilometru garumā trases labajā pusē līdz 

vietējam ceļam pie Ozolu un Speltes mājām, netālu no ap-

dzīvotās vietas Jaunāmuiža (237.-238. att.) atrodas Kauču 

purvs.  Šajā posmā ir vairāki tilti pār upītēm un purva 

novadgrāvjiem: dzelzsbetona caurteka pār novadgrāvi 

(214.-216. att.)  dzelzsbetona sijas tilti pār Saprašas upes 

pieteku (213. att.) un Kaučupīti (222.-224. att.), kura iztek 

no līdzās esošā Kauču purva, kā arī divi iepriekš minētās 

konstrukcijas tilti pār novadgrāvjiem  (228. un 232. att.).

 Trases posmā  starp Kaučupītes tiltu un vietējo 

ceļu dzelzceļa uzbērums norakts aptuveni 10 m platumā, 

domājams, ceļa izveidošanai lauksaimniecības vai meža 

tehnikai (229.-230. att.).

 Aptuveni 0,2 km pirms trases  krustošanās  ar vi-

etējo ceļu,  iepretī Speltes un Ozolu mājām 6 km attālumā 

no Rūjienas stacijas atrodas Pendigas/Speltes stacijas  

vieta un  dzelzceļa uzbēruma kreisajā pusē arī  pasažieru 

platforma (233.-236. att.). 

 Trase šajā purvainajā posmā ir vairāk kā citviet 

aizaugusi ar krūmiem un nelieliem kokiem, bet atsevišķās 

vietās koku un krūmu aizsprostojumu dēļ nav pat caureja-

ma (226. att.). 

 Arī nākamos aptuveni 3,5 km līdz Kirblas muitas 

punktam trase virzās pa purvainu teritoriju jeb Sakseru 

purvu. Ķirbēnu/Kirblas apkārtnē dzelzceļš pietuvojas au-

toceļam V173. Šeit trases labajā pusē 9 km attālumā no Rū-

jienas stacijas atrodas Ķirbeļu stacijas vieta ar zālēs ieau-

gušu pasažieru platformu (240., 245.-246. att.). Pie Kirblas 

muitas punkta trase krustojas ar vietējo ceļu no Ķirbēniem 

uz Kirblu (239., 243., 250, 252. att.).

 Sākot no Kirblas muitas punkta, dzelzceļa uz-

bērums 1,2 km garumā virzās līdzās tagadējai  Latvijas-Ig-

aunijas robežai (258. att.), un dzelzceļa uzbēruma labajā 

pusē redzami robežstabi, kā arī paveras ainaviski skati uz 

pārpurvotu un applūdušu teritoriju Igaunijas pusē (255.-

256. att.).

 Nākamajā 0,4 km garā posmā līdz caurtekai pār 
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Melderīšupīti Latvijas-Igaunijas robeža attālinās, bet pēc 

tam dzelzceļa trase atkal vairāk nekā 2 km  turpinās cauri 

Lobiņu un Purgla purviem tieši gar valsts robežu. 

 Interesanti atzīmēt, ka atšķirībā no citiem tiltiem, 

kas ir vienlaiduma inženierbūves, dzelzsbetona caurteka 

pār Melderīšupīti ir divlaidumu (253. att.). Turpinot ceļu, 

pēc aptuveni kilometra ir vēl viens tilts – dzelzsbetona siju 

tilts pār Lobiņu purva novadgrāvi (260. att.).  

 Sākot no šīs vietas līdz Môisaküla stacijai, daudz-

viet izņemti gulšņi un dzelzceļa uzbēruma zemes ceļa 

segums ir gludāks un vairāk piemērots braukšanai ar ve-

losipēdu (261.-262. att.). Pēdējos sešus kilometrus līdz Môi-

saküla stacijai pa bijušo uzbērumu iet zemes ceļš, kurš vi-

etām ir grūtāk izbraucams tikai virskārtas mīkstās smilts 

dēļ (277.-281. att.). 

 Šajā posmā, netālu no trases krustojuma ar ceļu 

uz Ipiķu skolu, 16 km attālumā no Rūjienas stacijas atrodas 

Ipiķu stacijas vieta, ar pasažieru platformu trases kreisajā 

pusē (265.-270. att.). Sākot no Ipiķu stacijas, dzelzceļa trase 

atkal aptuveni puskilometru virzās tieši gar Latvijas-Ig-

aunijas robežu. un turpmākajā ceļā šķērso Saprašas upi, 

pār kuru uzbūvēts tāds pats kā citviet,  tikai garāks tipvei-

da konstrukcijas, dzelzsbetona sijas tilts.

Vienu kilometru pirms Môisaküla stacijas trase šķērso Lat-

vijas-Igaunijas robežu un turpinās Môisaküla pilsētas teri-

torijā.

Secinājumi un ieteikumi

 Rūjienas-Môisaküla platsliežu dzelzceļa trases 

posma kopējais garums no Ternejas ielas (Rūjienā) un au-

toceļa V174 sazarojuma līdz Môisaküla stacijai ir 20,5 km. 

Dzelzceļa trase šajā posmā virzās pa gandrīz neapdzīvotu, 

purvainu teritoriju un vairākus kilometrus tieši gar Latvi-

jas-Igaunijas robežu. No būvēm, šajā trases posmā atrodas 

Rūjienas, Pendigas/Speltes, Ķirbeļu un Ipiķu stacijas pas-

ažieru platformas, kā arī  septiņi tilti vai caurtekas.

 Neskaties uz to, ka trase lielākoties ir aizaugusi, 

dzelzceļa uzbērums pēc ceļa infrastruktūras sakārtošanas 

ir piemērots “Zaļā ceļa” izveidei. Turklāt šāda ceļa izveidei, 

domājams,  nebūtu ar īpašumtiesībām saistītu šķēršļu, jo, 

spriežot pēc www.kadastrs.lv mājas lapā publiski piee-

jamās informācijas, Rūjienas-Môisaküla bijusī dzelzceļa 

nodalījuma joslas zeme un atseviškas uz tās esošās būves 

atrodas vairāku pašvaldību īpašumā. Rūjienas novada 

pašvaldībai Ipiķu pagastā pieder 21,32 ha zemes (kadas-

tra nr. 96560020060, 96560040036) un Vilpulkas pagastā 

–14,45 ha un 16,4 ha zemes (kadastra nr. 96940020197, 

96940020196). Savukārt Naukšēnu novada pašvaldībai 

Ķoņu pagastā pieder 46,72 ha zemes , ieskaitot posmu līdz 

autoceļam P21 (kadastra nr. 96660030127)

 Lai arī šis dzelzceļa posms ir stipri aizaudzis un 

pārvietošanos traucē dzelzceļa uzbērumā atstātie koka 

gulšņi, tomēr kopumā trase un tajā esošās inženierbūves – 

tilti, caurtekas un pasažieru platformas – ir salīdzinoši labā 

stāvoklī un izmantojamas “Zaļā ceļa” veidošanai.

 Vadoties pēc vizuālā apsekojuma materiāliem, 

var pieņemt, ka šī posma pielāgošanai “Zaļā ceļa” va-

jadzībām sākotnēji nebūtu jāiegulda ļoti lieli materiālie 

resursi. Lielākās izmaksas būtu saistītas ar koka gulšņu 

izcelšanu un ceļa seguma izlīdzināšanu. Smagiem vilcienu 

sastāviem būvēto dzelzsbetona tiltu un caurteku nestspē-

ja tālu pārsniedz “Zaļā dzelzceļa” vajadzībām nepiecieša-

mo un tos  pēc nelieliem kosmētiskiem  uzlabojumiem un 

margu atjaunošanas varētu vēl ilgi izmantot.

 Latvijas-Igaunijas “Zaļo ceļu” tīkla veidošanas 

un  attīstības kontekstā šim Rūjienas-Môisaküla platsliežu 

dzelzceļa trases posmam ir stratēģiska nozīme, jo tas sav-

ieno Vidzemē jau izveidotos ”Zaļos ceļus” ar topošo Di-

envidgaunijas ceļu tīklu. Tālab “Zaļo ceļu” projektā šī pa-

mestā dzelzceļa trases posma atjaunošanai vajadzētu būt  

vienam no prioritārajiem uzdevumiem tuvākajā nākotnē.

 Šis “Zaļo ceļu” posms, kas atrodas ļoti maz ap-

dzīvotā un nomaļā pierobežas teritorijā sava novietojuma 

un neskartās dabas un gleznaino purva ainavu dēļ varētu 

būt ļoti atraktīvs ceļotājiem.
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KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU
RŪJIENA-MÔISAKÜLA

Dzelzceļa trases posma kopskats no Ternejas ielas un autoceļa V174 sazarojuma līdz Môisaküla stacijai (20,5 km) 

Riiselja

Apsekotais dzelzceļa trases posms atrodas mazapdzīvotā Latvijas-Igaunijas 
pierobežas apvidū Naukšēnu un Rūjienas novada teritorijā Latvijā un pēdē-
jie, aptuveni 2 km līdz Môisaküla stacijai, Vīlandes apriņka Muļgu pagastā 
Igaunijā

https://balticmaps.eu/?lang=lv&centerx=577270.528715941&centery=6421545.103618266&zoom=2&layer=map&ls=o

Rūjienas stacija

Pendigas/Speltes p.p.

Ipiķu p.p.

Ķirbeļu/Ķirbēnu, Kirbla p.p.



100

Vidzemes un Dienvidigaunijas slēgto dzelzceļu izpēte un tūrisma potenciāla novērtējums

Rīga: Latvijas Industriālā mantojuma fonds, 2018-2019

1

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU
RŪJIENA-MÔISAKÜLA

Trases posms no trases krustošanās  ar autoceļu V174 līdz Rūjienas stacijai (ap 1,2 km)

Dzelzceļa trase/uzbērums vietām aizaudzis un trasē atstāto gulšņu dēļ ir grūti izbraucams

AB5-R-M_24  Fotografēšanas punkti un failu numuri

JS
_1

22
63

1

188. att.Rūjienas stacijas vieta.  Skats Môisaküla virzienā 

Rūjienas stacija

Ternejas iela, uz Rūjienu

uz Mazsalacu

uz Môisaküla

189. att. Vieta, kur dzelzceļa trase šķērso V174 autoceļu. 
Skats no Ternejas ielas  Môisaküla virzienā

AB5_R-M_24
AB5_R-M_25-30

AB5_R-M_32

AB5_R-M_31

AB5_R-M_33-34

AB5_R-M_43

AB5_R-M_35-38

AB5_R-M_44-46

AB5_R-M_40-42

AB5_R-M_39

AB5_R-M_48
AB5_R-M_47
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190. att. Vieta, kur dzelzceļa trase šķērso V174 autoceļu. 
Skats Môisaküla virzienā.

AB5_R-M_30  (57 55.2520;  25 17.9473)

192. att. Rūjienas dzelzceļa stacijas teritorija un pasažieru platformas 
paliekas. Skats Môisaküla virzienā.

AB5_R-M_35 (57 55.5740;  25 17.6012)

191. att.  Skats no V174 autoceļa uz dzelzceļa trasi (pa kreisi) un uz 
Rūjienas stacijas vietu Môisaküla virzienā

AB5_R-M_33  (57 55.5741;  25 17.6218)

194. att. Rūjienas dzelzceļa stacijas teritorija un pasažieru platformas 
paliekas. Skats Rūjienas virzienā.

AB5_R-M_44 (57 55.6680;  25 17.5034)

193. att.  Rūjienas dzelzceļa stacijas teritorija un pasažieru platformas 
paliekas. Skats Môisaküla virzienā.

AB5_R-M_36 (57 55.5740;  25 17.6012)

195. att.  Rūjienas dzelzceļa stacijas teritorija un pasažieru platformas 
paliekas. Skats Rūjienas virzienā.

AB5_R-M_37 (57 55.5740;  25 17.6012)
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196. att.  Dzelzceļa trase posmā no Rūjienas stacijas līdz krustojumam ar 
V201 autoceļu. Skats Môisaküla virzienā.

AB5_R-M_47 (57 56.7736;  25 17.3852)

197. att.  Dzelzceļa trase posmā no Rūjienas stacijas līdz krustojumam ar 
V201 autoceļu. Skats Rūjienas virzienā.
AB5_R-M_48 (57 56.7835;  25 17.3742)
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2

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU
RŪJIENA-MÔISAKÜLA

Trases posms no Rūjienas stacijas Môisaküla virzienā (ap 1,7 km)

Dzelzceļa trase/uzbērums vietām aizaudzis un trasē atstāto gulšņu dēļ ir grūti izbraucams

AB5-R-M_24  Fotografēšanas punkti un failu numuri

198. att. Betona tilts pār novadgrāvi. Skats Rūjienas virzienā 

uz Rūjienas staciju

uz Môisaküla

199. att. Dzelzceļa trase, skats Môisaküla virzienā

AB5_R-M_72

AB5_R-M_62-63
AB5_R-M_61

AB5_R-M_49

AB5_R-M_58-60

AB5_R-M_69-71

AB5_R-M_64-68

AB5_R-M_73-75

AB5_R-M_54-57

AB5_R-M_50-53
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201. att.  Dzelzceļa trase posmā no Rūjienas stacijas līdz krustojumam ar 
V201 autoceļu. Skats Rūjienas virzienā. 
AB5_R-M_52 (57 56.9470;  25 17.1958)

202. att.  Dzelzceļa trase posmā no Rūjienas stacijas līdz krustojumam ar 
V201 autoceļu. Dzelzceļa ēkas pamati. 
AB5_R-M_54 (57 56.0245;  25 17.0944)

203. att. Dzelzceļa trase posmā no Rūjienas stacijas līdz krustojumam ar 
V201 autoceļu. Dzelzceļa ēkas pamati. Skats Môisaküla virzienā. 

AB5_R-M_57 (57 56.0245;  25 17.0944)

200. att.   Dzelzceļa trase posmā no Rūjienas stacijas līdz krustojumam ar 
V201 autoceļu. Skats Môisaküla virzienā. 

AB5_R-M_49 (57 56.8988;  25 17.4210)

205. att.Dzelzceļa trase posmā no Rūjienas stacijas pie krustojuma ar 
V201 autoceļu. Skats Rūjienas virzienā. 
AB5_R-M_61  (57 56.1413;  25 16.9990)

204. att.  Dzelzceļa trase posmā no Rūjienas stacijas pie krustojuma ar 
V201 autoceļu. Skats Môisaküla virzienā. 

AB5_R-M_58 (57 56.1208;  25 17.0143)
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207. att. Dzelzceļa trase pie tilta pār novadgrāvi. 
Skats Rūjienas virzienā.

AB5_R-M_68  (57 56.3665;  25 16.8487)

208. att.  Betona tilts pār novadgrāvi. 
AB5_R-M_65  (57 56.3665;  25 16.8487)

209. att.  Betona tilts pār novadgrāvi. 
AB5_R-M_66 (57 56.3665;  25 16.8487)

206. att.  Dzelzceļa trase pie tilta pār novadgrāvi. 
Skats Môisaküla virzienā.

 AB5_R-M_64 (57 56.3665;  25 16.8487)

211. att.  Dzelzceļa trase ap 450 m Môisaküla virzienā. no krustojuma ar 
V201 autoceļu. 

AB5_R-M_75 (57 56.6186;  25 16.6745)

210. att.  Dzelzceļa trase pie tilta pār novadgrāvi. 
Skats Môisaküla virzienā.

AB5_R-M_70 (57 56.3764;  25 16.8400)
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3

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU
RŪJIENA-MÔISAKÜLA

Trases posma turpinājums Môisaküla virzienā līdz tiltam pār Kaučupīti (ap 2,1 km)

Dzelzceļa trase/uzbērums vietām aizaudzis un trasē atstāto gulšņu dēļ ir grūti izbraucams

AB5-R-M_24  Fotografēšanas punkti un failu numuri

212. att.Betona tilts pār Kaučupīti. Skats Môisaküla virzienā 

uz Rūjienas staciju

uz Môisaküla

AB5_R-M_76-83

AB5_R-M_73-75, skat. 2. karti

AB5_R-M_84-91

AB5_R-M_92-94

AB5_R-M_95-98

213. att.Betona tilts pār Saprašas upes pieteku. Skats Môisaküla virzienā 

214. att.Betona caurteka pār pār novadgrāvi
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216. att. Betona caurteka pār novadgrāvi.
AB5_R-M_79 (57 56.9512;  25 16.4479)

217. att.   Dzelzceļa trase pie caurtekas pār novadgrāvi. 
 Skats Rūjienas virzienā.

AB5_R-M_83 (57 56.9512;  25 16.4479)

218. att.   Dzelzceļa trase pie tilta pār Saprašas upes pieteku.  
Skats Môisaküla  virzienā.

AB5_R-M_84 (57 57.2661;  25 16.1761)

215. att.  Dzelzceļa trase pie caurtekas pār novadgrāvi. 
Skats Môisaküla  virzienā. 

AB5_R-M_76 (57 56.9512;  25 16.4479)

220. att.  Tilts pār Saprašas upes pieteku.
AB5_R-M_87  (57 57.2661;  25 16.1761)

219. att.  Tilts pār Saprašas upes pieteku.
AB5_R-M_86 (57 57.2661;  25 16.1761)
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222. att.  Tilts pār Kaučupīti. Skats Rūjienas virzienā.
AB5_R-M_93 (57 57.7223;  25 15.8241)

223. att.  Dzelzceļa trase pie tilta pār Kaučupīti.
Skats Rūjienas virzienā.

AB5_R-M_96 (57 57.7320;  25 15.8136)

224. att.  Tilts pār Kaučupīti. Skats  Môisaküla  virzienā.
AB5_R-M_97 (57 57.7320;  25 15.8136)

221. att.  Dzelzceļa trase pie tilta pār Kaučupīti. 
AB5_R-M_92  (57 57.7223;  25 15.8241)
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4

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU
RŪJIENA-MÔISAKÜLA

Trases posms no tilta pār Kaučupīti līdz krustojumam ar vietējo ceļu pie Ozolu mājām (ap 2,0 km)

Dzelzceļa trase/uzbērums vietām aizaudzis un trasē atstāto gulšņu dēļ ir grūti izbraucams

AB5-R-M_24  Fotografēšanas punkti un failu numuri

226. att.Šajā posmā raksturīgs trases aizsprostojums. Skats Môisaküla virzienā 

uz Rūjienas staciju

uz Môisaküla

AB5_R-M_113-118

225. att. Trases krustojums ar vietējo ceļu. Skats Môisaküla virzienā 

AB5_R-M_109-112

AB5_R-M_107-108

AB5_R-M_104-106
AB5_R-M_103

AB5_R-M_99-102

AB5_R-M_218
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228. att.  Tilts pār novadgrāvi. Skats  Rūjienas  virzienā.
AB5_R-M_100 (57 58.0426;  25 15.5263)

229. att.  Dzelzceļa uzbēruma pārrakums.   
Skats  Môisaküla  virzienā. 

AB5_R-M_104 (57 58.2031;  25 15.3720)

230. att.  Dzelzceļa uzbēruma pārrakums.   
Pa labi trase Rūjienas virzienā.

AB5_R-M_106 (57 58.6646;  25 15.1101)

227. att.  Dzelzceļa trase pie tilta pār novadgrāvi. 
Skats  Môisaküla  virzienā.

AB5_R-M_102 (57 58.0426;  25 15.5263)

231. att.  Dzelzceļa trase pie tilta pār novadgrāvi.
Skats Rūjienas virzienā.

AB5_R-M_107 (57 58.3308;  25 15.2490)

232. att.  Tilts pār novadgrāvi. Skats  Môisaküla  virzienā.
AB5_R-M_108 (57 58.3308;  25 15.2490)
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233. att.  Pendigas/Speltes stacijas vieta. Skats  Môisaküla  virzienā.
AB5_R-M_111 (57 58.6646;  25 15.1101)

234. att.  Pendigas/Speltes stacijas vieta. Skats Rūjienas  virzienā.
AB5_R-M_112 (57 58.6646;  25 15.1101)

236. att. Pendigas/Speltes stacijas vieta.  Skats Rūjienas  virzienā.
AB5_R-M_110 (57 58.6531;  25 15.1140)

235. att. Pendigas/Speltes stacijas vieta. Skats  Môisaküla  virzienā.
AB5_R-M_109 (57 58.6531;  25 15.1140)

238. att.  Trases krustojums ar vietējās nozīmes ceļu pie Ozolu mājām.
Skats Môisaküla  virzienā

AB5_R-M_118 (57 58.7301;  25 15.0904)

237. att.  Trases krustojums ar vietējās nozīmes ceļu pie Ozolu mājām.
Skats Rūjienas virzienā.

AB5_R-M_117 (57 58.7301;  25 15.0904)
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5

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU
RŪJIENA-MÔISAKÜLA

Trases posms no krustojuma ar vietējo ceļam pie Ozolu mājām līdz Kirbla muitas punktam  (ap 2,0 km)

Dzelzceļa trase/uzbērums vietām aizaudzis un trasē atstāto gulšņu dēļ ir grūti izbraucams

AB5-R-M_24  Fotografēšanas punkti un failu numuri

uz Rūjienas staciju

uz Môisaküla

AB5_R-M_147-149

AB5_R-M_150-153

AB5_R-M_126-127

AB5_R-M_121-124

AB5_R-M_119-120

AB5_R-M_125

AB5_R-M_216-217

AB5_R-M_128-129

240. att. Ķirbeļu/Kirbla stacijas vieta. Skats Môisaküla virzienā 

239. att. Skats uz Kirbla muitas punktu un mājām Môisaküla virzienā 
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241. att. Trase līdzās Žagaru mājām. Skats  Môisaküla  virzienā.
AB5_R-M_119 (57 59.7418;  25 14.4541)

242. att.  Trase līdzās Žagaru mājām. Skats  Rūjienas  virzienā.
AB5_R-M_120 (57 59.7418;  25 14.4541)

244. att.  Trase pie krustojuma ar vietējo ceļu. Skats Rūjienas virzienā.
AB5_R-M_124 (57 59.9432;  25 14.3424)

243. att.  Trase pie krustojuma ar vietējo ceļu. Skats  Môisaküla  virzienā.
AB5_R-M_121 (57 59.9432;  25 14.3424)

246. att.  Ķirbeļu/Kirbla stacijas vieta. Skats Ķirbeļu/Kirbla stacijas vieta. 
Skats Rūjienas virzienā.

AB5_R-M_127 (58 00.2134;  25 14.3208)

245. att.  Ķirbeļu/Kirbla stacijas vieta. Skats  Môisaküla  virzienā.
AB5_R-M_126 (58 00.2134;  25 14.3208)
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247. att.  Trase pie Kirblas muitas punkta.  Skats  Môisaküla  virzienā.
AB5_R-M_128 (58 00.3896;  25 14.3090)

248. att.  Trase pie Kirblas muitas punkta. Skats  Rūjienas  virzienā.
AB5_R-M_129 (58 00.3896;  25 14.3090)

250. att.  Trase pie Kirblas muitas punkta. Skats  Rūjienas  virzienā.
AB5_R-M_150 (58 00.5557;  25 14.2864)

249. att. Trase pie Kirblas muitas punkta.
AB5_R-M_149 (58 00.4557;  25 14.3052)

252. att.  Skats uz Kirblas muitas punktu un Latvijas-Igaunijas robežu.
AB5_R-M_153 (58 00.5557;  25 14.2864)

251. att.  Trase pie Kirblas muitas punkta. Skats  Môisaküla  virzienā.
AB5_R-M_152 (58 00.5557;  25 14.2864)
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6

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU
RŪJIENA-MÔISAKÜLA

Trases posms gar Latvijas-Igaunijas robežu no Kirblas līdz tiltam pār novadgrāvi pie Lobiņu purva  (ap 2,9 km)

Dzelzceļa trase/uzbērums vietām aizaudzis un trasē atstāto gulšņu dēļ ir grūti izbraucams

AB5-R-M_24  Fotografēšanas punkti un failu numuri

uz Rūjienas staciju

uz Môisaküla

AB5_R-M_172-174

AB5_R-M_176-177

AB5_R-M_169-171

AB5_R-M_130-136

AB5_R-M_137-139

AB5_R-M_154-156

AB5_R-M_175

AB5_R-M_157-164AB5_R-M_165-166

254. att. Trase līdzās Latvijas-Igaunijas robežai. Skats Môisaküla virzienā 

253. att. Betona caurteka pār Melderīšupīti
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255. att.  Skats no dzelzceļa trases Latvijas-Igaunijas robežas virzienā.
AB5_R-M_132 (58 00.9487;  25 13.7782)

256. att.   Skats no dzelzceļa trases Latvijas-Igaunijas robežas virzienā.
AB5_R-M_137 (58 00.9584;  25 13.7680)

258. att.  Trase līdzās Latvijas-Igaunijas robežai. 
Skats  Môisaküla  virzienā.

AB5_R-M_166 (58 00.8891;  25 13.8396)

257. att.  Trase līdzās Latvijas-Igaunijas robežai. 
Skats  Môisaküla  virzienā.

AB5_R-M_161 (58 00.8921;  25 13.8596)

260. att.  Tilts pār novadgrāvi. 
AB5_R-M_176 (58 01.9889;  25 13.1150)

259. att.  Trase līdzās Latvijas-Igaunijas robežai pie caurtekas pār 
Melderīšupīti. Skats  Môisaküla  virzienā.
AB5_R-M_169 (58 01.2786;  25 13.5232)
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7

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU
RŪJIENA-MÔISAKÜLA

Trases posms no tilta pār novadgrāvi pie Lobiņu purva līdzi krustojumam ar vietējo ceļu uz Ipiķu skolu  (ap 3,2 km)

Dzelzceļa trase/uzbērums daļēji attīrīts no krūmiem un gulšņiem, samērā labi izbraucams

AB5-R-M_24  Fotografēšanas punkti un failu numuri

uz Rūjienas staciju

uz Môisaküla

AB5_R-M_184-185

AB5_R-M_179-182

AB5_R-M_178

AB5_R-M_183

AB5_R-M_176-177

262. att. Skats Skats uz trasi iepretī a.v. Ipiķu skola Rūjienas virzienā 

261. att.  Skats Skats uz trasi iepretī a.v. Ipiķu skola Môisaküla virzienā 
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264. att.  Skats uz trasi  Môisaküla  virzienā.
AB5_R-M_185 (58 03.4586;  25 12.4750)

263. att. Skats uz trasi  Rūjienas virzienā.
AB5_R-M_184 (58 03.4586;  25 12.4750)
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8

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU
RŪJIENA-MÔISAKÜLA

Trases posms no krustojuma ar vietējo ceļu uz Ipiķu skolu līdz krustojumam ar ceļu uz pamestām mājām  (ap 1,0 km)

Dzelzceļa trase/uzbērums daļēji attīrīts no krūmiem un gulšņiem, samērā labi izbraucams

AB5-R-M_24  Fotografēšanas punkti un failu numuri

uz Rūjienas staciju

uz Môisaküla

AB5_R-M_195

266. att. Trases krustojums ar vietējo ceļu

AB5_R-M_196
AB5_R-M_197-198

AB5_R-M_199-201

AB5_R-M_186-191

AB5_R-M_202-203

AB5_R-M_192-194265. att. Ipiķu stacijas vieta. Skats Môisaküla virzienā 

uz Môisaküla 
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268. att.  Trases krustojums ar vietējo meža ceļu. 
Skats uz vietējo ceļu Ipiķu skolas virzienā.
AB5_R-M_188 (58 03.6568;  25 12.3126)

267. att. Trases krustojums ar vietējo meža ceļu. 
Skats uz vietējo ceļu Igaunijas robežas virzienā.

AB5_R-M_187 (58 03.6568;  25 12.3126)

uz Rūjienu

uz Môisaküla 

270. att.  Ipiķu stacijas vieta. Skats Môisaküla  virzienā.
AB5_R-M_193 (58 03.7339;  25 12.2851)

269. att. Skats uz trasi  Môisaküla virzienā.
AB5_R-M_190 (58 03.6568;  25 12.3126)

272. att.  Tilts pār Saprašas upi. Skats Môisaküla  virzienā.
AB5_R-M_197 (58 03.9851;  25 12.1274)

271. att. Tilts pār Saprašas upi. Skats Môisaküla virzienā.
AB5_R-M_196 (58 03.9756;  25 12.1388)
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274. att.  Trases krustojums ar māju piebraucamo ceļu. Skats Môisaküla  
virzienā.

AB5_R-M_201  (58 04.1387;  25 11.9984)

272. att. Trases krustojums ar piebraucamo ceļu uz pamestām mājām. 
Skats uz piebraucamo ceļu.

AB5_R-M_200  (58 04.1387;  25 11.9984)

276. att.  Trases krustojums ar māju piebraucamo ceļu. 
Skats Rūjienas  virzienā.

AB5_R-M_203 (58 04.1706;  25 11.9846) 

275. att. Trases krustojums ar piebraucamo ceļu uz pamestām mājām. 
Skats uz mājām.

AB5_R-M_202 (58 04.1706;  25 11.9846 )
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9

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU
RŪJIENA-MÔISAKÜLA

Trases posms no krustojuma ar ceļu uz pamestām mājām līdz  Môisaküla stacijai (ap 2,6 km)

Dzelzceļa trase/uzbērums daļēji attīrīts no krūmiem un gulšņiem, samērā labi izbraucams

AB5-R-M_24  Fotografēšanas punkti un failu numuri

277. att.Trase pirms Latvijas-Igaunijas robežas. Skats Môisaküla virzienā 

uz Rūjienas staciju

uz Môisaküla

AB5_R-M_140

AB5_R-M_211-215

AB5_R-M_208-210

AB5_R-M_204-206

AB5_R-M_207
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279. att.  Trase ap 0,3 km pirms Latvijas-Igaunijas robežas. 
Skats Rūjienas  virzienā.

AB5_R-M_206 (58 04.8277;  25 11.7681) 

278. att. Trase ap 0,3 km pirms Latvijas-Igaunijas robežas.
Skats Môisaküla  virzienā.

AB5_R-M_204 (58 04.8277;  25 11.7681) 

281. att.  Trase Môisaküla pilsētā pie krustojuma ar ar Piin ielu. 
Skats Rūjienas  virzienā.

AB5_R-M_210 (58 05.2617;  25 11.5719) 

280. att. Trase Môisaküla pilsētā pie krustojuma ar ar Piin ielu. 
Skats Môisaküla  stacijas virzienā.

AB5_R-M_208 (58 05.2617;  25 11.5719) 

283. att.  Trase Môisaküla pilsētā pie krustojuma ar ar Viljandi ielu. 
Skats Môisaküla  stacijas virzienā.

AB5_R-M_214 (58 05.3748;  25 11.4755) 

282. att. Trase Môisaküla pilsētā pie krustojuma ar ar Viljandi ielu. 
Skats Rūjienas  virzienā. 

AB5_R-M_213 (58 05.3748;  25 11.4755) 
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ar asfaltētu vietējo autoceļu. Aptuveni 300 m aiz krusto-

juma atrodas Surju dzelzceļa stacija teritorija, kurā sagla-

bājušās senās (vēl no šaursliežu dzelzceļa laikiem) stacijas 

ēkas, tostarp arhitektoniski izteiksmīgā koka konstrukcijas 

pasažieru ēka (7. karte, 309., 312.-316. att.).

 No Surju stacijas dzelzceļa līdz krustojumam ar 

vietējo autoceļu Metsaküla un Joeküla apkārtnē trase 

turpinās 10 km garumā kā grantēts ceļš cauri mežam. Šajā 

posmā saglabājusies Vaskrääma stacijas pasažieru ēka 

un netālu no tās trase šķērso tiltu pār Vaskjogi upi. Staci-

jas pasažieru ēka ir atjaunota un to izmanto kā dzīvojamo 

māju (9. karte, 319.-320. att.). 

 Nākamajā posmā sākot no krustojuma ar vietējo 

autoceļu dzelzceļa trase ir aizaugusi un tā nav braucama. 

Šeit no trases atzarojas vietējais grants seguma ceļš, kurš 

marķēts arī kā velomaršruts Pērnavas virzienā. (10. karte, 

326.-331. att.). 

 Aizaugušais trases posms izbeidzas pie nākamā 

krustojuma ar vietējo autoceļu (Joekalda tee), kas atro-

das Pērnavas pilsētas teritorijā. Aiz šī krustojuma  līdz til-

tam pār Reiu upi aptuveni 350 m garumā trases vietā ir 

grantēts ceļš, kas paredzēts gājējiem un nemotorizētajam 

transportam (ceļa sākumā pie krustojuma uzstādīta ai-

zlieguma zīme). Arī tilts pār Reiu upi ir rekonstruēts tikai 

gājēju un velosipēdistu vajadzībām. Grantētais ceļš aiz 

tilta turpinās vēl gandrīz divus kilometrus, bet,  vadoties 

pēc kartes, aptuveni puskilometra attālumā no tilta Pēr-

navas virzienā slēgtā dzelzceļa trase pārklājas ar projektē-

to Rail Baltica dzelzceļa trasi un 1,5 km  no tilta turpinās kā 

grantēts ceļš (11. karte, 333.-337. att.). Pēdējai trases posms 

2 km garumā – līdz krustojumam ar Paides šoseju Pērnavā 

ir daļēji aizaudzis un nav braucams. 

 Otrpus Paides šosejai  atodas bijusī Pērnavas   dz-

elzceļa stacijas teritorija. Stacijas pasažieru ēka tika no-

jaukta 2012. gadā  un apsekošanas laikā tikai ar grūtībām 

bija konstatējama tās atrašanās vieta starp stacijas peronu  

un Rīgas šoseju. (13. karte, 340. att.)  

 

MÔISAKÜLA-KILINGI/NÕMME-PĒRNAVA 
Platsliežu dzelzceļa trases apsekošanas rezultāti  (apsekojumu veica A. Biedriņš 18.07.2018.)

 Rīgas-Rūjienas-Pērnavas platsliežu dzelzceļa 

līnijas trases posma  Môisaküla-Kilingi/Nõmme-Pēr-

nava (Vilandes un Pērnavas apriņķa, Mulgi, Saarde, 

Häädemeeste un Pērnavas pilsētas pašvaldību teritori-

jā) pārlūkošana dabā veikta galvenokārt braucot ar au-

tomašīnu. Trase, izņemot atsevišķus posmus, ir ceļš ar sīku 

šķembu un grants segumu, kurš gandrīz visā garumā iz-

braucams ar automašīnu.

 Apsekojums uzsākts pie Môisaküla dzelzceļa 

stacijas, kur dzelzceļa trasi šķērso Jaan Sihveri iela. Staci-

jas teritorija daļēji labiekārtota. Te saglabājusies Môisakü-

la stacijas pasažieru ēka, kā arī aptuveni 400 m garš sliežu 

ceļa posms, perons un vairākas dzelzceļnieku dzīvojamās 

ēkas. No stacijas ēkas Pērnavas virzienā uz sliedēm atstāts/

novietots platsliežu vilciena pasažieru vagons. (1.-2. karte, 

286.-294. att.).

 Tūdaļ aiz šī vagona sliežu ceļš izbeidzas un trase 

virzās līdzās rūpnieciskai teritorijai, kur tā aptuveni 500 

m garumā līdz Pērnavas šosejai ir aizaugusi ar zālēm un 

krūmiem, bet jau tālāk aiz šosejas Pērnavas virzienā  trase 

ir braucama (2. karte, 295.-296. att.).

 Turpmākais trases posms Umbsoo, Leipste un 

Kilingi/Nõmme virzienā ir taisns ceļš ar grants un sīku 

šķembu segumu, kuru izmanto arī autotransports. Šajā 

posmā dzelzceļa trase šķērso Rehemaa upi, pār kuru uz-

būvēts betona konstrukcijas dzelzceļa tilts (4. karte, 301. 

att.).  

 Kilingi/Nõmme nomalē trase šķērso Pērnavas 

ielu. Pirms krustojuma atrodas Kilingi/Nõmme stacija, 

kuras teritorijā saglabājusies divstāvu silikātķieģeļu staci-

jas pasažieru ēka (tagad dzīvojamā māja), kā arī stacijas 

perons un saimniecības ēkas (5. karte, 302.-305. att.).

 No Kilingi/Nõmme Pērnavas virzienā dzelzceļa 

trase turpinās, kā vairāk vai mazāk ar zāli apaudzis labs 

grants seguma ceļš. Vietā, kur savulaik atradās Sigastes 

stacija, trase šķērso Sigastes upi un krustojas ar vietējo au-

toceļu (6. karte, 307.-308. att.). 

 Aiz krustojuma ar vietējo autoceļu trase turpinās 

11,5 km garumā cauri mežam un pa daļēji purvainu apvidu 

līdz apdzīvotai vietai Surju un Jäämaküla, kur tā krustojas 
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Secinājumi un ieteikumi

 Apsekotā platsliežu dzelzceļa trases posma Môi-

saküla-Kilingi/Nõmme-Pērnava kopējais garums ir 48 km. 

Savukārt trases posms no Kilingi/Nõmme stacijas vietas 

līdz līdz krustojumam ar Paides šoseju Pērnavā  ir 33,5 km 

garš, un tas atskaitot pēdējos 3 km pirms Pērnavas, kur ie-

projektēta Rail Baltica dzelzceļa līnija, ir pilnībā izmanto-

jams “Zaļā ceļa” izveidošanai. 

 Tajā skaitā trases posms  27,5 km garumā no  Kilin-

gi/Nõmme līdz krustojumam ar vietējo autoceļu Metsakü-

la un Joeküla apkārtnē ir izmantojams bez būtiskiem ceļa 

infrastruktūras uzlabojumiem. Tas pats attiecas 0,9 km 

garo posmu no Joekalda tee Pērnavas nomalē līdz Reiu 

upes tiltam un tālāk līdz vietai, kur pa esošo dzelzceļa trasi 

plānots būvēt Rail Baltica dzelzceļa līniju. Ņemot vērā šeit 

veiktos labiekārtošanas darbus, tostarp nesen uzbūvēto 

jauno gājēju tiltu pār Reiu upi  var uzskatīt, ka šajā posmā 

jau tiek veikti priekšdarbi “Zaļā ceļa” infrastruktūras izvei-

došanai.

 Vienīgi 1,8 km garā posmā no vietējā autoceļa 

Metsaküla un Joeküla apkārtnē līdz vietēja autoceļam (Jo-

ekalda tee) Pērnavas pilsētas teritorijā būtu nepieciešams 

veikt trases attīrīšana no aizaugumiem un ceļa seguma 

uzlabošanu.

  Pērnavas virziens “Zaļā ceļa” infrastruktūras 

tīkla izveidošanai Vidzemes un Dienvidigaunijas teritoijā 

ir viens no perspektīvākajiem, jo var tikt bāzēts uz savu-

laik plašo, un tagad jau slēgto dzelzceļu tīklu šajā apvidū. 

Šī tīkla mugurkauls ir salīdzinoši nesen slēgtā Rīgas- Rū-

jienas-Pērnavas dzelzceļa platsliežu dzelzceļa līnija, kuras 

viena daļa ir platsliežu dzelzceļa trase posmā Kilingi/

Nõmme-Pērnava. 

 Pievēršoties “Zaļā dzelzceļa” infrastruktūras 

plānošanai un projektēšanai platsliežu dzelzceļa trases 

posmā Kilingi/Nõmme-Pērnava būtu nepieciešama papil-

dus izpēte par esošajiem un plānotajiem velo maršrutiem 

šajā apkārtnē, kā arī darbības koordinēšana ar Rail Baltica 

dzelzceļa līnijas projektētājiem.

284. att.  Pērnavas stacijas pasažieru ēka pirms nojaukšanas. 2011.
Foto: M. Kuusk 07.07.2011. IMG_8748   http://gallery.balticrailpics.net/

displayimage.php?album=24&pid=20912#top_display_media

285. att.  Pērnavas stacijas pasažieru ēka nojaukšana. 2012.
Foto: V. Hundinui 02.05.2012. IMG_0783   http://gallery.balticrailpics.
net/displayimage.php?album=24&pid=23518#top_display_media
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KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS RĪGAS-RŪJIENAS-PĒRNAVAS SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU 
MÔISAKÜLA-KILINGI/NÕMME-PĒRNAVA

Dzelzceļa trases kopskats (aptuveni 48 km), tajā skaitā posms Killingi/Nõmme-Pērnava (32 km)

Apsekotais dzelzceļa trases posms atrodas Vilandes un Pērnavas apriņķī, kur tas šķērso Mulgi, 
Saarde Häädemeeste  un Pērnavas pilsētas pašvaldību teritoriju.

PĒRNAVA

MÔISAKÜLA

KILINGI/NÕMME

https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=lvzigs&centerx=543679.3099368435&centery=6456945.063147499&zoom=0&layer=map&ls=o
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1

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI  (FOTO: A. BIEDRIŅŠ 18.07.2018.)
MÔISAKÜLA-KILINGI/NÕMME-PĒRNAVA
Trases posms pie Môisaküla stacijas (ap 1 km)

AB4_3615

AB4_3624-25

AB4_3616-17

AB4_3614

AB4_3608

AB4_3609-10

AB4_3620

AB4_3621

AB4_3623

AB4_3619

AB4_3612-13

AB4_3611

AB4_3627

 Fotografēšanas punkti un failu numuri

 Grants un sīku akmens šķembu ceļa segums, labi braucams  

Grants/zemesceļš vietām aizaudzis ar zālēm un sīkiem krūmiem, vietām grūti izbraucams

AB4_3633

286. att. Môisaküla stacijas kopskats Rūjienas  virzienā

 Stacijas sliežu ceļa posms  
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287. att.  Môisaküla stacijas pasažieru ēka un peroni.
Skats Pērnavas virzienā

 LIMF_AB4_3620 (58 05.5542;  25 11.2836) 

288. att.  Môisaküla stacijas pasažieru ēka
 LIMF_AB4_3621 (58 05.507;  25 11.3395) 

289. att.  Môisaküla stacijas sliežu ceļš un peroni. Skats Rūjienas virzienā
 LIMF_AB4_3612 (58 05.4565;  25 11.3857) 

290. att.  Môisaküla stacijas sliežu ceļš un peroni. Skats Rūjienas virzienā
 LIMF_AB4_3613 (58 05.4565;  25 11.3857) 

291. att.  Môisaküla stacijas sliežu ceļš. Skats Rūjienas virzienā
 LIMF_AB4_3615 (58 05.3967;  25 11.4374) 

292. att.  Môisaküla stacijas sliežu ceļa trase. Skats Rūjienas virzienā
 LIMF_AB4_3616 (58 05.3936;  25 11.4575) 

293. att.  Saglabātā sliežu ceļa posms ar pasažieru vagonu.
Skats Pērnavas virzienā

 LIMF_AB4_3610 (58 05.5542;  25 11.2836) 

294. att.  Saglabātā sliežu ceļa posma noslēgums Pērnavas virzienā
 LIMF_AB4_3624 (58 05.573;  25 11.2768) 
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2

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI 
MÔISAKÜLA-KILINGI/NÕMME-PĒRNAVA

Trases posms no Môisaküla stacijas līdz Igaunijas valsts 55. autoceļam  (ap 0,7 km)

AB4_3631

AB4_3633

295. att. Skats Môisaküla stacijas virzienā

 Grants ceļa segums, labi braucams  

Trase aizaugusi ar zālēm un sīkiem krūmiem, vietām nav izbraucama

 Fotografēšanas punkti un failu numuriAB4_3633

AB4_3624-25

AB4_3608

AB4_3609-10

AB4_3621

AB4_3623

AB4_3612-13

AB4_3611

AB4_3627

296. att. Skats Pērnavas virzienā
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3

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI 
MÔISAKÜLA-KILINGI/NÕMME-PĒRNAVA

Trases posms Umbsoo apkārtnē pie krustojuma ar vietējo autoceļu (ap 1,9 km)

AB4_3637-41

AB4_3635-36AB4_3634

 Grants un sīku akmens šķembu ceļa segums, labi braucams  

 Fotografēšanas punkti un failu numuriAB4_3633

297. att. Skats Môisaküla virzienā

298. att. Skats Pērnavas virzienā

299. att. Skats Pērnavas virzienā
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4

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI 
MÔISAKÜLA-KILINGI/NÕMME-PĒRNAVA

Trases posms Leipste apkārtnē un tilts pār Rehemaa upi (ap 3 km)

AB4_3643-45

AB4_4752  Fotografēšanas punkti un failu numuri

300. att. Skats Môisaküla  virzienā

301. att. Dzelzceļa tilts pār Rehemaa upi

 Grants un sīku akmens šķembu ceļa segums, labi braucams  
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5

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI 
MÔISAKÜLA-KILINGI/NÕMME-PĒRNAVA

Trases posms Kilingi/Nõmme stacijas apkārtnē pie krustojuma ar vietējo autoceļu (ap 2,9 km)

AB4_3646-49

AB4_3655-56
AB4_3658-59

AB4_4752  Fotografēšanas punkti un failu numuri

 Grants un sīku akmens šķembu ceļa segums, labi braucams  
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302. att.  Kilingi/Nõmme stacijas pasažieru ēka un peroni. 
Skats Môisaküla virzienā

 LIMF_AB4_3648 (58 09.1233;  24 58.8146) 

303. att.  Kilingi/Nõmme stacijas pasažieru ēka un peroni. 
Skats Pērnavas virzienā

 LIMF_AB4_3657 

304. att.   Kilingi/Nõmme  stacijas teritorija. Skats Pērnavas virzienā
 LIMF_AB4_3654 (58 09.1034;  24 58.8877) 

305. att.  Kilingi/Nõmme  stacijas teritorija. Skats Môisaküla virzienā
 LIMF_AB4_3655 (58 09.0984;  24 58.9015) 

306. att.  Kilingi/Nõmme ciemats pie trases krustojuma ar Pērnavas ielu. Skats uz trases turpinājumu Pērnavas virzienā
 LIMF_AB4_3659 (58 09.1405;  25 58.7674) 
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6

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI 
MÔISAKÜLA-KILINGI/NÕMME-PĒRNAVA

Trases posms Sigaste stacijas apkārtnē pie krustojuma ar vietējo autoceļu (ap 3,3 km)

AB4_3660-63

307. att. Skats Môisaküla  virzienā

308. att. Skats Pērnavas  virzienā Marana

AB4_4752  Fotografēšanas punkti un failu numuri

 Grants un sīku akmens šķembu ceļa segums, labi braucams  
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7

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI 
MÔISAKÜLA-KILINGI/NÕMME-PĒRNAVA

Trases posms Jäämaküla un Surju stacijas  apkārtnē pie krustojuma ar vietējo autoceļu (ap 0,9 km)

AB4_3667

310. att. Skats Pērnavas  virzienā 311. att. Skats Môisaküla  virzienā

AB4_3669
AB4_3668

AB4_3673

AB4_3670-72

AB4_3674 AB4_3675, 3681-82

AB4_3676

AB4_3677-79

AB4_3680

309. att. Surju stacijas pasažieru ēka 

AB4_4752  Fotografēšanas punkti un failu numuri

 Grants un sīku akmens šķembu ceļa segums, labi braucams  
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312. att.  Surju stacijas pasažieru ēka un perons 
Skats Môisaküla virzienā

 LIMF_AB4_3670 (58 15.1043;  24 44.6049) 

313. att.  Surju stacijas pasažieru ēkas galvenā fasāde 
 LIMF_AB4_3674 (58 15.0873;  24 44.6357)

314. att.  Surju stacijas pasažieru ēka un perons 
 LIMF_AB4_3681 (58 15.086;  24 44.6515) 

315. att.  Surju stacijas saimniecības ēkas. Skats Pērnavas virzienā
 LIMF_AB4_3677 (58 15.0589;  24 44.6966) 

316. att.  Surju stacijas saimniecības ēka. Skats Môisaküla virzienā
 LIMF_AB4_3679 (58 15.0589;  24 44.6966) 
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8

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI 
MÔISAKÜLA-KILINGI/NÕMME-PĒRNAVA

Trases posms Surju mežniecības 100 kvartālā Seljaküla apkārtnē pie krustojuma ar vietējo autoceļu (ap 0,8 km)

AB4_3684-86

317. att. Skats Pērnavas  virzienā

AB4_3687

AB4_3688

AB4_4752  Fotografēšanas punkti un failu numuri

 Grants un sīku akmens šķembu ceļa segums, labi braucams  

318. att. Skats Môisaküla  virzienā
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9

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI 
MÔISAKÜLA-KILINGI/NÕMME-PĒRNAVA

Trases posms Vaskrääma stacijas apkārtnē pie krustojuma ar vietējo autoceļu un tiltu pār Vaskjogi upi (ap 0,8 km)

319. att. Vaskraama dzelzceļa stacija. Skats Pērnavas  virzienā

AB4_3690-92

AB4_3695

AB4_3693-94

AB4_3698-701

AB4_4752  Fotografēšanas punkti un failu numuri

 Grants un sīku akmens šķembu ceļa segums, labi braucams  

320. att. Skats Môisaküla  virzienā
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321. att.  Vaskraama stacijas pasažieru ēka un perona vieta.
Skats Môisaküla virzienā

 LIMF_AB4_3693 (58 17.721;  24 40.231) 

322. att.  Krustojums ar vietējo ceļu pie Vaskraama stacijas.
Skats Pērnavas virzienā

 LIMF_AB4_3694  (58 17.7295;  24 40.2184) 

323. att.  Tilts pār Vaskjogi upi.
 LIMF_AB4_3700  (58 17.8196;  24 40.0886) 

324. att.  Tilts pār Vaskjogi upi
 LIMF_AB4_3699  (58 17.8068;  24 40.0981) 

325. att.  Tilts pār Vaskjogi upi. Skats Môisaküla  virzienā.
 LIMF_AB4_3700  (58 17.8285;  24 40.0754) 
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10

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI 
MÔISAKÜLA-KILINGI/NÕMME-PĒRNAVA

Trases posms Metsaküla un Joeküla apkārtnē pie krustojuma ar vietējo autoceļu (ap 1,5 km)

Ceļš pilnībā aizaudzis.  Šis posms nav braucams  

AB4_3702, 3704-06,  3708-3710

327. att. Skats Pērnavas  virzienā

AB4_3703

AB4_3707

AB4_4752  Fotografēšanas punkti un failu numuri

 Grants un sīku akmens šķembu ceļa segums, labi braucams 

326. att. Velomaršruta zīme. Skats Pērnavas  virzienā

328. att. Skats Môisaküla  virzienā
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329. att.  Dzelzceļa trases un vietējā ceļa (pa labi) sazarojums.
Skats Pērnavas virzienā

 LIMF_AB4_3702  (58 19.23;  24 38.5157) 

330. att.  Dzelzceļa trases un vietējā ceļa (pa labi) sazarojums.
Skats Pērnavas virzienā

 LIMF_AB4_3702  (58 19.23;  24 38.5157) 

331. att.   Dzelzceļa trases (pa kreisi) un vietējā ceļa sazarojums. Skats Pērnavas virzienā
 LIMF_AB4_3708  (58 19.4149;  24 38.3153) 
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11

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI 
MÔISAKÜLA-KILINGI/NÕMME-PĒRNAVA

Trases posms Metsaküla un Altküla apkārtnē pie krustojuma ar vietējo autoceļu un tiltu pār Reiu upi (ap 1,3 km)

AB4_3711-13

AB4_3715-16

AB4_3717-18
AB4_3720-22

AB4_3724-28

Re
iu

Ceļš pilnībā aizaudzis.  Šis posms nav braucams  

AB4_4752  Fotografēšanas punkti un failu numuri

 Grants un sīku akmens šķembu ceļa segums, labi braucams 

332. att. Skats Môisaküla  virzienā
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333. att.  Dzelzceļa trase pie krustojuma ar vietējo autoceļa.
 Skats Pērnavas virzienā.

 LIMF_AB4_3712  (58 19.8657;  24 37.1549) 

334. att.  Dzelzceļa trase starp Reiu tiltu un vietējo autoceļu
Skats Môisaküla  virzienā.

 LIMF_AB4_3715 (58 19.8893;  24 37.0411)  

335. att.  Rekonstruētais velobraucēju un gājēju tilts pār Reiu upi.  Skats Pērnavas virzienā
 LIMF_AB4_3720 (58 19.8882;  24 36.7877) 

336. att.  Rekonstruētais velobraucēju un gājēju tilts pār Reiu upi. 
Skats Pērnavas virzienā

 LIMF_AB4_3718  (58 19.8906;  24 36.8714) 

337. att.  Dzelzceļa trase aiz tilta pār Reiu upi Pērnavas virzienā.
 LIMF_AB4_3728  (58 19.89;  24 36.8368)  
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12

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI 
MÔISAKÜLA-KILINGI/NÕMME-PĒRNAVA

Trases posms Pērnavas apkārtnē līdzās autoceļam E67 pie krustojuma ar vietējo autoceļu (ap 0,8 km)

AB4_3730

AB4_3731

AB4_3732

Ceļš daļēji aizaudzis.  Šis posms nav braucams  

AB4_4752  Fotografēšanas punkti un failu numuri

 Grants un sīku akmens šķembu ceļa segums, labi braucams 

338. att. Skats Pērnavas  virzienā

339. att. Skats Môisaküla  virzienā
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13

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI 
MÔISAKÜLA-KILINGI/NÕMME-PĒRNAVA

Trases posms Pērnavā bijušās stacijas apkārtnē (ap 0,9 km)

AB4_3739

340. att. Kreisajā pusē Pērnavas stacijas vieta.Skats Pērnavas centra  virzienā

AB4_3740

AB4_3736-37

AB4_3740341. att.Skats Pērnavas centra  virzienā

342. att. Skats Môisaküla  virzienā

AB4_3734

Ceļš aizaudzis.  Šis posms nav braucams  

AB4_4752  Fotografēšanas punkti un failu numuri

 Grants un sīku akmens šķembu ceļa segums, labi braucams 
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3.  VĒSTURISKS APSKATS PAR PĻAVIŅU-GULBENES-VALKAS LĪNIJU UN APSEKOŠANAS REZULTĀTI

344. att. Platsliežu Pļaviņu-Gulbenes un šaursliežu Gulbenes -Valkas 
dzelzceļa līnija. Izkopējums no S.M. Latvijas dzelzceļu kartes. Rīga: Valsts 

dzelzceļu tipogrāfija, 1939. 

345. att. Vidzemes pievedceļu sabiedrības vilcienu kustības saraksts 
1909. gada vasaras periodam.

 Путеводитель по России “ФРУМЪ”. Выпуск 218-й. Летн. движ.1909.

1898. gada 18. martā Drēzdenes un Berlīnes banka 

nodibināja dzelzceļu būvniecības sabiedrību Die Conti-

nentale Eisenbahn-Bau und Betriebs-Gesellschaft ar 12 

miljonu marku lielu pamatkapitālu (239. att.). Šīs dzelzceļu 

būvniecības sabiedrības pāspārnē un ar tās finansējumu 

pēc  Vidzemes muižnieku iniciatīvas tajā pat 

gadā tika izveidota privātā Vidzemes pieved-

ceļu sabiedrība (Общество Лифляндских 

подъездных путей).  

Vidzemes pievedceļu sabiedrības statū-

tos lasāms, ka tā apņemas uzbūvēt divas šaurs-

liežu (750 mm) dzelzceļa līnijas:  Alūksne-Valka 

un Vecgulbene-Stukmaņi (Pļaviņas) ar atza-

rojumu uz Alūksni. Minēts arī, ka visi līnijas 

būvei nepieciešamās iekārtas izgatavojamas 

Krievijas rūpnīcās no tēvzemē ražotiem ma-

teriāliem.  Sabiedrības dibinātājs un dzelzceļa 

būvniecības organizētājs bija Haralds fon Vāls.

Pēc apjomīgā būvprojekta apsti-

prināšanas 1899. gada 15. martā tika uzsākta Stuk-

maņu-Valkas līnijas būvniecība – vienlaicīgi no abiem 

dzelzceļa galapunktiem. Paugurainā apvidus dēļ zemes 

darbu apjoms izrādījās lielāks nekā sākumā bija lēsts un 

tam nepietika strādnieku. Lai arī ieinteresētie apkārtnes 

muižnieki jaunbūvi atbalstīja ar vietējo darbaspēku, tomēr 

zemes darbu veikšanai nācās ievest strādniekus arī no 

citām Krievijas guberņām. 

1900. gada otrajā pusē zemes klātnes sagatavošana 

sliežu ceļam un staciju ēku būvniecība posmos  Valka-Alūk-

sne un Vecgulbene-Stukmaņi bija gandrīz pabeigti, un  

dzelzceļnieki uzsāka sliežu ceļa montāžu. Savukārt posmā 

Vecgulbene-Alūksne, kuru pēc projekta bija plānots nodot 

ekspluatācijā kā pēdējo, vasaras beigās bija ielikti pamati 

staciju ēkām Gulbenē, Stāmerienā un Alūksnē. 

Neskatoties uz dažāda rakstura grūtībām, 1901. gada 

būvsezonā dzelzceļa būvdarbi aktivizējās – dzelzceļa trasē 

dažbrīd vienlaicīgi bija nodarbināti vairāk nekā 1500 cil-

vēku. Rezultātā 1902. gada 12. oktobrī atklāja vilcienu 

pagaidu satiksmi no abiem gala punktiem, bet sākot  no 

1903. gada jūlija ik dienas visas līnijas garumā apgrozībā 

bija divi vilciena sastāvi. 

343. att. Berlīnes dzelzceļu būves 
sabiedrības būvētie dzelzceļi.

Die Museums-Eisenbahn, 2015, No 1, s.15 
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Oficiālā 197 verstis jeb 210 km garā šaursliežu Stuk- 

maņu-Valkas dzelzceļa atklāšanas ceremonija notika 1903. 

gada 15. augustā. 

Vidzemes pievedceļu sabiedrība sava dzelzceļa ga-

lastaciju Valkā uzbūvēja līdzās jau esošajai Pirmās pieved-

dzelzceļu sabiedrības Valkas-Pērnavas šaursliežu dzelzceļa 

līnijai. Pēc savstarpējās vienošanās jauno staciju novieto-

ja aptuveni trīs verstu attālumā no Valkas-Pērnavas gala-

punkta, kas atradās pie Rīgas-Valkas platsliežu dzelzceļa 

Valkas stacijas. Tādejādi izveidojās divas Valkas stacijas –  

Walk I  (tag. Valgas stacija) un no jauna uzbūvētā šaursliežu 

dzelzceļu Valkas stacija (Walk II), kuras vienā pusē pienāca 

vilcieni no Pērnavas, bet otrā pusē no Stukmaņiem. Šāds 

risinājums nodrošināja ne vien abu šaursliežu dzelzceļu 

savienojumu, bet arī savienojumu ar Rīgas-Pleskavas plat-

sliežu dzelzceļu (346. att.)

Pirmā psaules kara gados vairākkārt mainījās sliežu 

ceļu, kā arī dzelzceļa inventāra īpašnieki, jo šis it kā maz-

nozīmīgais šaursliežu dzelzceļš bija pievilcīgs militārajām 

struktūrām.          

346. att. Dzelzceļa līniju savienojuma shēma 
pie Stukmaņu un Valkas stacijas. 1910.

Railways of the Ambercoast.  http://riga.mashke.org/Bernsteinkueste-
bahnen/Maps/1910/1910_Walk.jpg

347. att. Dzelzceļa stacija Walk II pusē, kur pienāca Vidzemes pievedceļu 
sabiedrības Stukmaņu-Valkas līnijas vilcieni. 20. gs. sākums. 

T. Altberga kolekcija

348. att. Dzelzceļa stacija Walk II pusē, kur pienāca Pirmās pieved-
dzelzceļu sabiedrības Valkas-Pērnavas līnijas vilcieni. 1905. 

M. Helme kolekcija

350. att.  Apes dzelzceļa stacija. 20. gs. sākums. 
T. Altberga kolekcija

349. att.  Dzelzceļa stacija Walk I (Valga), kas būvēta Rīgas-Pleskavas 
platsliežu dzelzceļam. 1916. 
Ruud van Wijnen kolekcija
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1916. gadā līniju Stukmaņi-Valka pārņēma Krievijas 

Satiksmes ceļu ministrijas  Ziemeļrietumu    dzelzceļu pār-

valde. Tajā pat gadā Krievijas armija dzelzceļa posmu Stuk-

maņi-Gulbene pārbūvēja par platsliežu līniju, kā tas, sas-

kaņā ar Krievijas militārā resora prasību, bija paredzēts jau 

šī pievedceļa projektēšanas laikā, tādejādi saīsinot kopējo 

šīs šaursliežu līnijas garumu par 98 km.

1918. gadā pavasarī, kad vācu karaspēks ieņēma Vid-

zemes teritoriju Vecgulbenes-Valkas šaursliežu dzelzceļš 

nonāca vācu militārās dzelzceļa direkcijas valdījumā. 

Pēc Latvijas valstiskās neatkarības pasludināšanu 

1918. gadā Pļaviņu-Gulbenes un Gulbenes-Valkas līni-

ja Latvijas robežās līdz ar citām dzelzceļa līnijām nonā-

ca valsts īpašumā. Nospraužot valsts robežu starp Lat-

viju un Igauniju izrādījās, ka šaursliežu dzelzceļš posmā 

Mõniste-Valka atrodas Igaunijas teritorijā. Tas apgrūtinā-

ja kustības organizēšanu Latvijas valsts dzelzceļu kopējā 

tīklā.  Tāpēc Gulbenes-Valkas šaursliežu dzelzceļa līnija tika 

sadalīta divos atsevišķos posmos: Gulbene-Ape un Žuld-

iņi-Valka. Satiksmi visā līnijā līdz Valkai un arī tālāk uz Rū-

jienu un Ipiķiem atjaunoja  tikai 1921. gada 6. septembrī, 

jo starp Valku un Api dzelzceļš bija nopostīts vairāk nekā 

14 km garumā.  

Izolēto Apes-Žuldiņu posmu ekspluatēja Igaunijas 

valsts dzelzceļš un maksāja Latvijas valstij par tā izman-

tošanu, tāpēc 1923. gadā Igaunijas teritorijā tika  uzbūvēts 

jauns dzelzceļa posms Valga-Koikküla   (skat. 152. lpp.)

Interesanti atzīmēt, ka arī pēc šīm izmaiņām viens 

starptautisks vilciens tomēr kursēja arī visas līnijas garumā. 

Interesanti atzīmēt, ka 1925. gadā Vidzemes pieved-

ceļu sabiedrība pārstāvji mēģināja atjaunot īpašuma 

tiesības uz šīs sabiedrības būvētajiem sliežu ceļiem, taču 

prasībai nebija juridiska pamata un dzelzceļš palika Latvi-

jas valsts dzelzceļu sastāvā.

Pateicoties Pļaviņu-Gulbenes posma pārbūvei 

1520 mm platumā, kā arī  Pirmā pasaules kara gados ca-

riskās Krievijas armijas izbūvētajām platsliežu līnijām 

Ieriķi-Gulbene un Gulbene-Sita (ar izeju uz Sanktpēter-

burgas-Varšavas dzelzceļu)  Gulbene ieguva četru virzienu 

starptautiskas tranzīta stacijas statusu un Gulbene kļuva 

par vienu no nozīmīgākajiem dzelzceļa mezgliem valstī.  

352. att.  Alūksnes dzelzceļa stacija. 20. gs. sākums. 
T. Altberga kolekcija

353. att.  Kravas-pasažieru vilciens pie Alūksnes. 20. gs. sākums. 
T. Altberga kolekcija

354. att.  Vidzemes pievedceļu sabiedrības sliežu ceļi un ritošais in-
ventārs Stukmaņu (Pļaviņu) platsliežu dzelzceļa stacijā. 20. gs. sākums. 

T. Altberga kolekcija

351. att.   Mõniste dzelzceļa stacija. 1936 
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Tas atspoguļojās arī uzbūvējot 1926. gadā jauno ar-

hitektoniski izteiksmīgo Gulbenes stacijas pasažieru ēku, 

pie kuras  1938. gadā tika “ievilkts” šaursliežu ceļš.  Kopš tā 

laika tika pārtraukta Vecgulbenes stacijas izmantošana un 

šaursliežu vilcieni pienāk un atiet no Gulbenes platsliežu 

stacijas pirmā ceļa. 

Savukārt bijusī galastacija Valkā stacijas ēka 1927. 

gadā tika pārbūvēta un paplašināta, pielāgojot to arī plat-

sliežu dzelzceļa un valsts robežstacijas vajadzībām.

Otrā pasaules kara gados vācu okupācijas laikā Gul-

benes-Valkas līnija tika iekļauta okupēto Baltijas valstu 

dzelzceļu vienotās virsvadības pārziņā esošajā Igaunijas 

un Vidzemes apvienotajā šaursliežu dzelzceļu tīklā. Vācu 

karaspēkam atkāpjoties un padomju aviācijas uzlidoju-

mu rezultātā 1944. gadā gandrīz pilnībā bija iznīcināts  

Gulbenes dzelzceļa mezgls un paralizēta Vidzemes šaurs-

liežu dzelzceļa līniju darbība, kuras atjaunošanai bija ne-

pieciešami lieli resursi.

Pēc kara Latvijas dzelzceļus iekļāva vienotā PSRS dz-

elzceļu sistēmā, kuras ietvaros notika arī Vidzemes šaurs-

liežu dzelzceļu atjaunošana. Jau 1945. gada nogalē durvis 

vēra Gulbenes depo šaursliežu lokomotīvju remonta 

jaunais cehs un decembrī, kā pirmo, atjaunoja vilcienu 

kustību Gulbenes -Apes posmā. Šajā laikā vispārējas trans-

porta krīzes apstākļos šaursliežu dzelzceļu atjaunošanai un 

uzturēšanai okupācijas varas iestādes pievērsa pietiekami 

lielu uzmanību, jo tie līdztekus platsliežu dzelzceļiem bija 

atzīti par militāri — stratēģiskiem objektiem. 

1958. gadā bijušās Vidzemes pievedceļu sabiedrības 

dzelzceļa Latvijas un Igaunijas posmi, tāpat kā cara laikos 

no jauna tika savienoti vienotā sistēmā. Vienīgi posmā Val-

ga-Koikküla    satiksmi atjaunoja pa Igaunijas neatkarības 

laikā izbūvēto atzaru ārpus Latvijas teritorijas. 1963. gadā, 

pēc triju Baltijas republiku dzelzceļu apvienošanas un 

Baltijas dzelzceļa pārvaldes izveidošanas, Gulbenes depo 

lokomotīvju brigādes sāka vest vilcienus līdz Valgai. Ig-

aunijas stacija Valga kļuva par Gulbenes –Alūksnes – Apes 

dzelzceļa galapunktu, jo karā izpostīto dzelzceļa mezglu 

Valkā neatjaunoja. 

1970. gados, strauji samazinoties šaursliežu dz-

elzceļu nozīmei, tika slēgtas vairums šīs līnijas staciju, kā 

arī likvidēti atsevišķi dzelzceļa posmi, izņemot vienu – no 

Gulbenes līdz Alūksnei. 

21. gs. Gulbenes-Alūksnes šaursliežu dzelzceļš jopro-

jām nodrošina regulārus pasažieru pārvadājumus un šis 

dzelzceļš ir valsts nozīmes industriālais piemineklis, kas 

piesaista apmeklētāju interesi ar vēsturisko ritošo sastāvu 

un infrastruktūru, kā arī kultūrvēsturisko vidi un šeit orga-

nizētajiem izklaides pasākumiem. 

Gulbenes-Alūksnes dzelzceļš kā savienojošais posms 

ir iekļauts projekta Green Railways (“Zaļie dzelzceļi”) trasē, 

kura tiek veidota galvenokārt uz slēgto dzelzceļa līniju in-

frastruktūras bāzes un paredz tās sakārtošanu Vidzemē un 

Dienvidigaunijā, kopumā izveidojot aptuveni 750 km garu 

kopīgu velobraucēju un kājāmgājēju maršrutu.

355. att.  Valkas dzelzceļa stacijas pasažieru ēka pēc pārbūves. 1927.
LDzM_396

356. att.  Valkas dzelzceļa stacijas pasažieru ēka. 2018.
Foto: A. Biedriņš 15.09.2018.  LIMF_DSC4810
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Pēc Igaunijas valsts izveidošanas un robežas no-

spraušanas starp Latviju un Igauniju ar situācija, ka Vid-

zemes pievedceļu sabiedrības Gulbenes-Valkas dzelzceļa 

posms no stacijas Mõniste līdz stacijai Koikküla  atradās 

Igaunijas teritorijā, bet daļa no šī posma 17 km starp Valku  

un Koikküla – Latvijas teritorijā.  Tālab par Latvijas dz-

elzceļa sliežu ceļu izmantošanu Igaunija maksāja Latvijai 

ap 5000 rubļiem gadā. Tāpēc 1920. gadā tika pieņemts lē-

mums būvēt savienojošu šaursliežu dzelzceļu no Valgas uz 

Koikküla pa Igaunijas teritoriju.

Būvdarbus uzsāka vēl tajā pašā gadā, taču samērā 

sarežģītā reljefa, kvalificēta darba spēka un tehnikas trū-

kuma, kā arī ierobežotā finansējuma dēļ tie ievilkās līdz 

1922. gada beigām, kad pa jaunbūvēto sliežu ceļu sāka 

kursēt pirmie kravas vilcieni. Trase virzījās pa privātām 

zemēm, un lai arī dzelzceļa nodalījuma josla 25 m pla-

tumā tika atsavināta, tomēr nācās vienoties ar vietējiem 

zemes īpašniekiem par 35 pārbrauktuvju ierīkošanu, kas 

bija ārkārtīgi liels skaits tik īsam dzelzceļa posmam. Pavis-

am šajā posmā uzbūvēja 17 tiltus, kuri visi tika būvēti koka 

konstrukcijā. lielākais no tiltiem bija 32 m garš un  6 metrus 

augsts. Dzelzceļa būvniecībā izmantoja dažāda tipa, galve-

3.1.  Šaursliežu dzelzceļa posms Valga-Koikküla

nokārt lietotas sliedes. Jaunajā dzelzceļa posmā Valga-Koi-

kküla  tika uzbūvētas četras koka ēkas –  trešajā kilometrā 

uzbūvēja ceļu uzrauga dz-

īvojamo un saimniecības 

ēkas, bet devītajā kilometrā 

vienstāvu Kaagjärve stacijas 

ēku Pie šīs stacijas ierīko-

ja divus vilcienu izmaiņas 

sliežu ceļus. Savukārt jaunās 

trases noslēgumā – 14. km 

uzbūvēja vēl vienu ceļu uz-

rauga ēku. 

Jaunais savienojošais 

dzelzceļa posms sākās pie 

Valgas stacijas pirmā ceļa 

un turpinājās Tartu vir-

zienā paralēli platsliežu dz-

elzceļam. Vietā, kur beidzās 

stacijas sliežu ceļi šaursliežu 

dzelzceļš pagriezās un šķēr-

soja pa ierakumu zem Val-

gas-Tartu,  kā arī  Valgas-Pet-

saru platsliežu dzelzceļa. Lai 

izbūvētu šo šķērsojumu nācās paaugstināt abu platsliežu 

dzelzceļa uzbērumus. Tālāk dzelzceļa trase virzījās uz Kaag-

järve paralēli Latvijas robežai aptuveni 1-1,5 km attālumā 

no tās. Jaunbūvētās trases 15. kilometrā no Valgas staci-

jas un  divus kilometrus pirms stacijas Koikküla  dzelzceļš 

tieši līdzās robežai pievienojās vecajai Valkas- Koikküla dz-

elzceļa trasei.  Savienošanās vietā tika uzstādīta pārmija, 

kas normālā stāvoklī vienmēr bija atvērta Valgas virzienā. 

358. att. Igaunijas dzelzceļa 1940. gada shēmas fragments, kurā redzams Igaunijas teritorijā jaunūvētais dz-
elzceļa posms Valga-Koikküla.

Railways of the Ambercoast. http://riga.mashke.org/Bernsteinkuestebahnen/Maps/1940/1940_Estland.jpg

357. att.  Stacijas Koikküla pasažieru ēka. 20. gs. sākums. 
T. Altberga kolekcija
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Lai varētu braukt pa veco trasi uz Valku bija ne-

pieciešams izsaukt pārmijnieku no Koikküla stacijas, lai tas 

pārslēgtu pārmiju. 

No jauna uzbūvētā dzelzceļa sliežu ceļa garums bija 

15 km un kustību jaunajā dzelzceļa posmā Valga-Koikküla 

atklāja 1923. gadā, vienlaikus pārtraucot Igaunijas vilcienu 

satiksmi cauri Latvijas teritorijai. Tādejādi dzelzceļš no Val-

gas līdz stacijai Mõniste pilnībā atradās Igaunijas teritori-

jā un to apkalpoja Igaunijas dzelzceļš. Tomēr sadarbība ar 

Latvijas dzelzceļu turpinājās – Igaunijas vilcienu sastāviem 

pēc  vajadzības piekabināja arī Latvijas dzelzceļa vagonus. 

Šeit izmantoja Nõmmes depo ritošo sastāvu, tajā skaitā 

Vidzemes pievedceļu sabiedrības Ak sērijas  tvaika loko-

motīves.

359. att.  Šaursliežu dzelzceļa posms Valga-Koikküla (marķēts ar zaļu). Latvijas armijas štāba kartes fragments.  Valka-Gaujiena. 1927. 
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VALGA-KOIKKÜLA
 Šaursliežu dzelzceļa trases posma apsekošanas rezultāti (apsekojumu veica J. Siliņš 10.2018.)

 Dzelzceļa 13,45 km garumā uzbūvēja Igaunijas 

teritorijā kā atzarojumu no Gulbenes -Valkas šaursliežu 

dzelzceļa līnijas (358. att.). Dzelzceļa trases posma jeb 

atzarojuma Valga-Koikküla (Valgas pašvaldības teritorijā) 

pārlūkošana dabā veikta daļu no trases ejot ar kājām un 

daļu braucot ar automašīnu. 

 Apsekojums uzsākts pie Valgas-Pleskavas plat-

sliežu dzelzceļa līnijas Valgas pilsētā. Šeit agrākā dzelzceļa 

trases vietā tagad ir viadukts un iela (Saviaugu) ar asfalta 

segumu, kas beidzas Saviaugu un Laatsi ielu krustojumā. 

Aiz krustojuma dzelzceļa trase turpinās kā labas kvalitātes 

zemesceļš. Iebraukšanu automašīnām šeit ierobežo uz 

ceļa novietota barjera, bet tai ir iespējams apiet/apbraukt 

apkārt ar velosipēdu (1. karte, 360.-361. att.)

 Tālāk 3,1 km garumā trase jeb šobrīd zemesceļš 

virzās cauri mežam. Ceļš šeit ir ļoti labs, segums ir ciets 

un var manīt uzbēruma atliekas ceļa malās. Pēc šī posma 

dzelzceļa trase krustojas ar grants un zemes seguma ceļu, 

kas savieno 67. šoseju ar apdzīvotu vietu Struuga. 

 Posms starp šo zemes seguma ceļu un nākamo 

ceļu DA virzienā (savieno apdzīvotas vietas Kaagjarve un 

Londi) ir ap 700 m garš, un šeit trases turpinās kā nelīdzens 

zemes ceļš. 

 Tūlīt aiz šī posma ir krustojums, aiz kura ir ap 200 

m garš posms, kur trase pilnībā aizaugusi un ceļa šeit nav. 

Šo posmu iespējams apbraukt pa blakus esošajiem ceļiem, 

atgriežoties uz dzelzceļa trases pa 23201. šoseju. 

 Trase atsākas “Anni” māju apkārtnē un vietām ir 

nedaudz aizaugusi ar zāli. Ceļš kļūst arvien labāks virzienā 

uz DA. Pēc 1,2 km trase krustojas ar grants seguma ceļu, 

kas savieno tuvumā esošās saimniecības (“Kiisa”, “Noor 

Kiisa”) ar apdzīvotu vietu Jarve. 

 Pēc vēl aptuveni 900 m agrākā dzelzceļa trase 

krustojas ar 23206. Rautina-Kaulina grants seguma ceļu. 

No krustojuma trase turpinās kā labs zemesceļš 1,2 km 

garumā līdz pat “Sikatari” mājām, kas atrodas ceļa kreisa-

jā pusē. Tālāk ceļš pa trasi ir vairāk aizaudzis ar zāli un ir 

nelīdzens un pēc 300 m atrodas betona dzelzceļa tilts ar 

gadaskaitli “1950”(4. karte, 369. att.). Tilts ir droši šķērso-

jams. Šajā posmā trase virzās pa bijušo dzelzceļa uzbēru-

mu, kas turpinās tālāk līdz  Ujuste upītes  šķērsojumam un 

līdz mežam. 

 Pēc uzbēruma beigām dzelzceļa trase turpinās kā 

zemes ceļš līdz pat “Rosina” mājām. Šis trases posms no  

dzelzceļa tiltu līdz “Rosina” mājām ir 2,4 km garš. Starp šīm 

mājām un 67. šoseju dzelzceļa uzbērums ir daļēji norakts, 

bet tas turpinās otrpus 67. šosejai. Dalēji noraktais posms 

starp “Rosina” un 67. šoseju ir 80 m garš.

 Otrpus 67. šosejai dzelzceļa uzbērums turpinās 

tikai apmēram 100 m garumā, šajā posmā šķērsojot tiltu 

pār mazo Setteoja upīti. Tālāk dzelzceļa trases vietā līdz 

pat savienojuma vietai  ar Gulbenes-Valkas šaursliežu dz-

elzceļa trasi 1,1 km attālumā ir redzama elektrolīnijas stiga 

un mežistrādes vajadzībām ierīkoti ceļi, kas ir nošķūrēti un 

iztīrīti. Ceļa segums ir mīksta un mitra smilts. Savienojuma 

vietā ar Gulbenes-Valkas šaursliežu dzelzceļa trasi ir meža 

ceļš (5. karte, 374. att.)

Secinājumi un ieteikumi

 Valga-Koikküla dzelzceļa atzarojuma trases kopē-

jais garums no Valgas-Pleskavas platsliežu dzelzceļa līni-

jas līdz savienojumam ar Gulbenes-Valkas šaursliežu dz-

elzceļa trasi Koikküla apkaimē ir 13,45 km. 

 Bijušā šaursliežu dzelzceļa atzarojuma trase, 

ņemot vērā šeit esošo ceļu infrastruktūras stāvokli, gandrīz 

visā tās garumā ir izmantojama “Zaļā ceļa” izveidei. Tomēr 

atsevišķās vietās ir nepieciešams izmantot blakus ceļus, lai 

atgrieztos uz bijušās dzelzceļa trases. Turklāt ir jāšķērso arī 

67. šoseja ar intensīvāku satiksmi. 

 Ņemot vērā dažādos šķēršļus šajā posmā (tiešs 

saimniecību tuvums, trīs ceļa pārrāvumi (viegli apbrauca-

mi), “Zaļā ceļa” infrastruktūras izveidošana teorētiski šeit ir 

iespējama, tomēr vairāku apsvērumu dēļ  “Zaļā ceļa” prak-

tiskā Izveidošana varētu būt apgrūtināta. Šī ceļa daļas tiek 

izmantotas kā pievedceļi lauku mājām, saimniecībām un 

lauksaimniecības zemēm. Ne visām saimniecībām ir alter-

natīvi ceļi, pa kuriem var šīm saimniecībām piekļūt. Turklāt 

jau vēsturiskajos materiālos par šī dzelzceļa atzarojuma 

būvniecību minēts, ka lielākā problēma vienmēr ir bijusi 

īpašumtiesību lietu kārtošana, kas ierobežojusi dzelzceļa 

būvniecību. 



153

Vidzemes un Dienvidigaunijas slēgto dzelzceļu izpēte un tūrisma potenciāla novērtējums

Rīga: Latvijas Industriālā mantojuma fonds, 2018-2019

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS PAR GULBENES-ALŪKSNES-VALKAS/VALGAS SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU
VALGA-KOIKKÜLA

Dzelzceļa trases posma kopskats no Rīgas-Pleskavas dzelzceļa līnijas pie Valgas līdz  savienojumam 
ar Apes-Valkas dzelzceļa trases posmu Koikküla  apkārtnē (ap 13,5 km) 

KOIKKÜLA

Apes-Valkas dzelzceļa trases 
posms Latvijas teritorijā

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=iejqwo&centerx=609624.72395774&centery=6406957.129356963&zoom=7&layer=map&ls=o 
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1

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU
VALGA-KOIKKÜLA

Trases posms Valgas apkārtnē sākot no Rīgas-Pleskavas dzelzceļa līnijas (ap 1,7 km)

 Fotografēšanas punkti un failu numuriJS_091914

Zemesceļš

Asfaltēts ceļš/iela

JS_00111

JS_00113

JS_00112

361 att. Trase Saviaugu ielā, Valgā.360 att. Valgas-Pleskavas dzelzceļa viadukts
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2

Kartogrāfisks pārskats ar fotofiksāciju par slēgtā dzelzceļa trases posmu
VALGA-KOIKKÜLA

Trases posms Londi apkārtnē (ap 2,9 km)

 Fotografēšanas punkti un failu numuriJS_091914

Zemesceļš, braucams

JS_00116

JS_00115

JS_00114

362. att. Trase netālu no “Uue Puurina” mājām
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3

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU
VALGA-KOIKKÜLA

Trases posms Pugritsa apkārtnei (ap 4 km)

 Fotografēšanas punkti un failu numuriJS_091914

Zemesceļš, braucams

Trase dabā nav konstatējama

JS_00117

JS_00118

JS_00119 JS_00120

JS_00121

JS_00122

JS_00123 JS_00124364. att. Aizaugusi trase netālu no “Ojametsa” un “Londi” mājām

363. att. Trase netālu no “Ojametsa” mājām.
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365. att. Trase netālu no “Uue Puurina” mājām.
JS_00115 (57.766161, 26.136870)

367. att. Trase netālu no “Ojametsa” un “Londi” mājām.  
JS_00119 (57.756683, 26.161375)

366. att. Trase netālu no “Ojametsa” mājām.
JS_00118 (57.760163, 26.152534)

368. att. Trase netālu no “Anni” mājām.
 JS_00122 (57.755172, 26.164529)

369. att. Trase netālu no Pugritsa.
JS_00123 (57.744454, 26.190906)

370. att. Trase netālu no Pugritsa.
  JS_00124 (57.743996, 26.192151)
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4

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU
VALGA-KOIKKÜLA

Trases posms Sikatari māju apkārtnē (ap 3,4 km)

 Fotografēšanas punkti un failu numuriJS_091914

Zemesceļš, braucams

JS_00126

JS_00129

JS_00128

JS_00127

372. att. Dzelzceļa tilts pār Ujuste upi

371. att. Trase netālu no “Sikatari” mājām
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KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU
VALGA-KOIKKÜLA

Trases posms Koikküla apkārtnei (ap 1,4 km)

KOIKKÜLA

5

 Fotografēšanas punkti un failu numuriJS_091914

Aizaudzis meža zemesceļš, elektro pārvades līnija, vietām grūti izbraucams

Zemesceļš, braucams

Trase grūti konstatējama, uzbērums norakts

JS_00137

JS_00136

JS_00135

JS_00131-34

JS_00130

373. att. Trase līdzās elektro pārvades līnijai.

374. att. Trases savienojuma vieta ar Valkas-Apes posmu
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375. att. Ar zāli apaugusi trase netālu no “Sikatari” mājām.
JS_00127 (57.735749, 26.207579)

377. att. Trase netālu no “Rosina” mājām. 
 JS_00131 (57.712428, 26.218938)

376. att. Dzelzceļa uzbērums netālu no “Sikatari” mājām un Ujuste upes. 
JS_00128 (57.734375, 26.208287)

378. att. Dzelzceļa uzbērums pie  67. autoceļa.
 JS_00132 (57.712073, 26.218885)

379. att. Dzelzceļa tilts netālu no 67. autoceļa.
  JS_00133 (57.711677, 26.219035)

380. att. Trase līdzās elektro pārvades līnijai.
 JS_00136 (57.704558, 26.220312)
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Apsekojums veikts 2018. gada 3. maijā, daļēji ejot ar 

kājām un daļēji braucot ar automašīnu. Dzelzceļa līnijas 

posms starp Igaunijas robežu pie Apes un Alūksnes staciju 

ir 28,7km garš. Šīs agrākās Pļaviņu – Valkas dzelzceļa līnijas 

posms ir slēgts satiksmei kopš 1973. gada. 

Posms no Igaunijas robežas līdz Apes pilsētas robežai 

ir 3,5 km garš. Lielākā daļa šī posma atrodas lauksaimniecī-

bas teritorijās, kur dzelzceļa trases vietā ir šaurs zemesceļš. 

Pēdējos 200 m līdz pilsētas robežai dzelceļa trase virzās 

pa un gar mežu. Tālāk līdz pat gājēju tiltam, kas celts uz 

agrākā dzelzceļa tilta bāzes, pār upīti Apes pilsētā netālu 

no Loku un Rūpniecības ielu krustojuma trase ir attīrīta un 

turpinās pa mežu. Pēc apmēram 80 m to šķērso Loku iela. 

Loku ielas otrā pusē sākas Ganību iela, kurā ir atrodas 

agrākais dzelzceļa stacijas perons un agrākā dzelzceļnieku 

māja, kas kopš autora pēdējā apsekojuma 2014. gadā ir 

renovēta un pamatīgi izmainījusi savu izskatu. Pie perona 

atrodas arī tagadējā Apes autoostas ēka, kas agrāk pildījusi 

stacijas funkcijas.

No Apes agrākās stacijas vietas līdz “Veclipskiem” dz-

elzceļa trase virzās galvenokārt pa mežu, kur trases vietā 

redzams zemesceļš. No Klusās ielas un Ganību ielas krus-

tojuma līdz pat “Veclipsku” māju apkārtnei 1,1 km garumā 

dzelzceļa trase atrodas mežā. Pie “Veclipskiem” dzelzceļa 

trase beidzas pie grants ceļa, kas savieno P19 un P39 šose-

jas. Starp mežmalu pie “Veclipskiem 1” un “Veclipskiem 

2” un A2 šoseju (Vidzemes šoseju) ir 1,6 km garš posms, 

kur redzamas lauksaimniecības zemes. Otrpus A2 šosejai 

dzelzceļa trase turpinās kā zemes ceļš, kas tālāk turpinās 

mežā. Dzelzceļa trase mežā atrodas netālu no P39 šose-

jas, kas ved no A2 šosejas uz Alūksni. Dzelzceļa trase šajā 

meža posmā ir labi redzama un izejama. Pavisam tuvu P39 

šosejai tā pietuvojas “Ozolkalnu” māju apkārtnē. Agrākais 

dzelzceļš turpinās pa mežu 6,5 km garumā līdz pat P39 

šosejai pie “Straujupēm” un “Dimantiem” Karvas apkārt-

nē. Tālāk Karvas apkārtnē dzelzceļš turpinās kā uzbērums, 

kas drīz vien saplūst ar lauksaimniecības zemēm apkārtē-

jo saimniecību (“Ozoli”, “Bieranti”, “Liepas 2” u.c.) apkārt-

nē. Aiz Karvas uz Alsviķu pusi ir redzama meža stiga, kas 

virzās 3 km garumā līdz nākamajai krustošanās vietai ar 

P39 šoseju pamestās mājas “Bērziņi” tuvumā. Šosejas otrā 

pusē dzelzceļa trase turpinās kā meža ceļš 2 km garumā, 

kas ved līdz pat nākamajai krustošanās ar P39 šoseju pie 

“Sapnīšiem”. Šajā īsajā posmā ir redzama arī caurteka un 

dzelzceļa uzbērums vietā, kur dzelzceļa trase šķērso Bēte-

ru strautu.

Pie “Sapnīšiem” mežs beidzas. “Sapnīšu”, “Priedulā-

ju” un “Aulekšu” māju tuvumā dzelzceļa trase virzās pa 

zemesceļu apmēram 500 metru garumā. Pēc šī posma 

atsākas mežs 1,5 km garā posmā, kurā agrākā dzelzceļa 

līnija turpinās līdz pat Alsviķu apkārtnē esošajām “Maz-

veļķu” un “Raudupju” mājām. Tālāk dzelzceļa trase 

turpinās pa zemesceļu apmēram 1 km garumā līdz Alsviķu 

– Ziemeru ceļam (V377).  Šī ceļa otrā pusē zemesceļš vairs 

nav redzams. Dzelzceļa trase turpinās tālāk kā meža ceļš 

900 metru garumā, pēc tam “Rudužu” un “Birzgaļu” māju 

tuvumā tas virzās pa lauksaimniecības zemēm ~750 metru 

garumā. Starp “Birzgaļu” un “Brīvnieku” pievedceļiem 

agrākā dzelzceļa trase 500 metru garumā nav redzama 

vispār, tās vietā ir lauksaimniecības zemes. 

381.-382. att.  Apes dzelzceļa stacijas pasažieru un bagāžas noliktavas 
ēka.  Skats uz ēkām perona pusē. Ap 1990.

LIMF_29580002 un 29580007

APE-ALŪKSNE 
Šaursliežu dzelzceļa trases posma apsekošanas rezultāti (apsekojumu veica J. Siliņš 03.05.2018.)
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Pēc 300 m Alūksnes virzienā atsākas mainīga blīvuma 

mežs, kas turpinās līdz pat “Iztekām”, kas ir jau pie Alūk-

snes pilsētas robežas. Dzelzceļa trases posma garums šajā 

mežainajā joslā ir 2,6 km. No “Iztekām” līdz  Rīgas ielai Alūk-

snē dzelzceļa trases vietā ir redzams plats grants seguma 

ceļš 650 m garumā. Posmā starp Rīgas un Ganību ielām 

Alūksnē ir redzama Krišjāņa Barona iela ar zemes segumu 

apmēram 800 m garumā. Aiz Ganību ielas Krišjāņa Barona 

iela un dzelzceļa trase turpinās kā gājēju un velosipēdistu 

zemes seguma ceļš. Tas virzās gar E. Glika Valsts ģimnāzi-

ju tālāk Smilšu ielas virzienā 700 m garumā. Posmā starp 

Smilšu un Gulbenes ielām gājēju un velosipēdistu ceļš 

turpinās. Ir redzams tilts pār strautiņu šajā posmā. 

Starp Gulbenes un Malienas ielām dzelzceļa trases 

vietā ir uzbērums ar sliežu klājumu 300 metru garumā, 

Aiz Malienas ielas šaursliežu dzelzceļa sliedes turpinās gar 

Alūksnes staciju, kur tālāk sākas joprojām ekspluatējamā 

Alūksnes – Gulbenes šaursliežu dzelzceļa līnija. 

Izmantojamo un neizmantojamo posmu analīze.

Balstoties uz autora veiktajiem apsekojumiem un iz-

pētes darbiem, Apes – Alūksnes šaursliežu dzelzceļa līni-

jas posmā (kopējais garums 28,7 km no Igaunijas robežas 

līdz Alūksnes stacijai), ir 21,8 km zaļo ceļu infrastruktūrai 

izmantojamo posmu un 6,9 km neizmantojamo posmu, 

kas ir daudz labāk nekā, piemēram, Smiltenes – Valmieras 

posmā. 

Posmu uzskaitījums:

• Igaunijas robeža - “Veclipski 1” (3,5 km) – izman-

tojams posms.

• “Veclipski 1” - A2 šoseja (1,5 km) – neizmantojams 

posms.

• A2 šoseja - “Dimanti” (Karva) (6,5 km) – izmanto-

jams posms.

• “Dimanti” (Karva) - “Bērziņi (P39 šoseja)” (4,3 km) - 

neizmantojams posms. 

• “Bērziņi (P39 šoseja)” - V377 autoceļš (4,8 km) – 

izmantojams posms.

• V377 autoceļš – “Brīvnieku” pievedceļš (2,1 km) – 

neizmantojams posms. 

• “Brīvinieku” pievedceļš – Alūksnes stacija (6,0 km) 

– izmantojams posms. 

Šis uzskaitījums ir veidots, ņemot vērā agrākās dz-

elzceļa infrastruktūras pašreizējo stāvokli, nevis zemes 

īpašumu piederību fiziskām personām, juridiskām per-

sonām, pašvaldībai vai valstij. 

Pēc www.kadastrs.lv mājas lapā pieejamās informāci-

jas redzams, ka Apē un tās apkārtnē līdz A2 šosejai dz-

elzceļa trase lielākoties atrodas pašvaldības īpašumā (ar 

dažiem izņēmumiem lauksaimniecības teritorijās, kur 

zeme pieder fiziskām un juridiskām personām).  Otrpus 

A2 šosejai līdz pat Karvai izteikti lielākā daļa zemes pieder 

Latvijas valstij. Ir daudz tādu vietu, kur pa dzelzceļa trasi ir 

novilkta robeža staro blakus esošiem īpašumiem. 

Alsviķu pagastā ir vairāk fragmentāri zemes gaba-

li, uz kuriem atrodas slēgtā dzelzceļa trase un kuri pied-

er pašvaldībai. Tomēr lielākā daļa atrodas valsts, fizisku 

vai juridisku personu īpašumā. Sākot no “Līčupēm” līdz 

pat Alūksnes dzelzceļa stacijai visa dzelzceļa trase atrodas 

lielākoties pašvaldības, nedaudz arī valsts īpašumā. 

Autors secina, ka šis slēgtās šaursliežu dzelzceļa līni-

jas posms starp Igaunijas robežu un Alūksnes staciju ir 

lielākoties pielāgojams “Zaļo ceļu” vajadzībām. Arī alter-

natīvu pievedceļu šeit netrūkst. Pašas dzelzceļa trases 

vietā gan ir nepieciešami būtiski infrastruktūras uzlaboju-

mi. Vismazāk tie nepieciešami valsts vai pašvaldības īpašu-

mos, kur ir labi grants vai zemes seguma ceļi. 
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KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS PAR GULBENES-ALŪKSNES-VALKAS/VALGAS SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU
APE-ALŪKSNE

Dzelzceļa trases posma kopskats no Igaunijas robežas līdz Alūksnes stacijai (28,7 km) 

ALŪKSNE

APE

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=menpqa&centerx=675472.5076339759&centery=6373868.191163717&zoom=6&layer=map&ls=o           
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1

JS_091914  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Zemesceļš, braucams

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU 
APE-ALŪKSNE

Trases posms pie Igaunijas robežas (ap 3,2 km)

JS_091914

Aizaudzis zemesceļš, vietām grūti izbraucams

Trase grūti konstatējama, lauksaimniecības zemes

383. att. Trase netālu no “Baložiem” 
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2

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU 
APE-ALŪKSNE

Trases posms Apes pilsētā  (ap 1,7 km)

 Grants un sīku akmens šķembu ceļa segums, labi braucams  

Zemesceļš, braucams

JS_091758
JS_091537

JS_091416
JS_091429

JS_091319

JS_092921

JS_092842

JS_092836

JS_091914  Fotografēšanas punkti un failu numuri

384 att. Trase netālu no “Ligzdiņām” 385 att. Trase Apes stacijas teritorijā
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386. att. Trase kā attīrīts meža ceļš Apē. 
JS_91537 (57.537789, 26.690830) 

387. att. 2018. gadā rekonstruētais gājēju tilts Apē.
Foto: J. Sijāts 01.09. 2018.  IMG_7028 

388. att. 2018. gadā rekonstruētais gājēju tilts Apē.
Foto: J. Sijāts 01.09. 2018.  IMG_7033 

390. att. Apes stacija pasažieru ēka un platforma. Skats Igaunijas 
robežas virzienā.

JS_92921 

389. att. Dzelzceļa trase pie Loku ielas Apē.
JS_91319 (57.537705, 26.692428) 

391. att. Apes stacija pasažieru ēka un dzelzceļa trase. Skats Igaunijas 
robežas virzienā.

JS_92842 (57.537400, 26.697117)
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3

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU 
APE-ALŪKSNE

Trases posms no Apes un pie šķērsojuma ar autoceļu A1 (ap 3,3 km)

Zemesceļš, braucams

Trase grūti konstatējama, lauksaimniecības zemes

JS_091914  Fotografēšanas punkti un failu numuri

JS_094224

JS_094208

392. att. Trases vieta pie A2 šosejas. Skats Apes virzienā

393. att. Trases vieta pie A2 šosejas. Skats Alūksnes virzienā
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4

 Fotografēšanas punkti un failu numuri

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU 
APE-ALŪKSNE

Trases posms paralēli autoceļam P39 līdz Apes-Alsviķu pagasta robežai  (ap 3 km)

Aizaudzis zemesceļš, vietām grūti izbraucams

Zemesceļš, braucams

Trase grūti konstatējama, lauksaimniecības zemes

JS_091914

JS_094653

JS_094721

394. att. Skats Apes virzienā

395. att. Skats Alūksnes virzienā
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5

 Fotografēšanas punkti un failu numuri

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU 
APE-ALŪKSNE

Trases posms Karvas apkārtnē (ap 3,7 km)

Aizaudzis zemesceļš, vietām grūti izbraucams

Zemesceļš, braucams

Trase grūti konstatējama, lauksaimniecības zemes

JS_091914

JS_095228

JS_095248

397. att. Trase pie Karvas. Skats Apes virzienā

396. Trase pie Karvas.Skats Alūksnes virzienā
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6

 Fotografēšanas punkti un failu numuri

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU 
APE-ALŪKSNE

Trases posms cauri mežam ar autoceļa P39 šķērsojumu (ap 3,8 km)

Aizaudzis zemesceļš, vietām grūti izbraucams

JS_091914

JS_095902

JS_113120JS_095843

399. att. Skats Apes virzienā

398. att. Skats Alūksnes virzienā

400. att. Caurteka pār Bēteru strautu
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7

 Fotografēšanas punkti un failu numuri

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU 
APE-ALŪKSNE

Trases posms Jaunāmuižas apkārtnē līdz Alsviķiem  (ap 3,7 km)

Zemesceļš, braucams

JS_091914
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 Fotografēšanas punkti un failu numuri

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU 
APE-ALŪKSNE

Trases posms no Alsviķiem Alūksnes virzienā  (ap 3,2 km)

JS_091914

JS_100917

8JS_100833

Aizaudzis zemesceļš, vietām grūti izbraucams

Zemesceļš, braucams

Trase grūti konstatējama, lauksaimniecības zemes

401. att. Trase netālu no “Akmentiņiem” 

402. att.  Trase netālu no “Akmentiņiem” 
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9

 Fotografēšanas punkti un failu numuriJS_091914

JS_103527

JS_103133

JS_102925

JS_102356

JS_103700

JS_103823

JS_104233

JS_104307

JS_104427

Grantēts ceļā posms

Zemesceļš, braucams

Ierīkots ceļš gājējiem un velosipēdistiem ar cietu zemes segumu

403. att.  Ziemeru iela Alūksnē

404. att. Trases krustojums ar Rīgas ielu Alūksnē

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU 
APE-ALŪKSNE

Trases posms Alūksnes apkārtnē un pilsētā līdz  Alūksnes stacijai (kopā 9. un 10. kartē )  (ap 4,3 km)
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10

 Fotografēšanas punkti un failu numuri

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU 
APE-ALŪKSNE

Trases posms Alūksnes apkārtnē un pilsētā līdz  Alūksnes stacijai (kopā 9. un 10. kartē )  (ap 4,3 km)

JS_091914

JS_104603

JS_104837

JS_104928

JS_104920

JS_105049

JS_105318

JS_105357

JS_105537

Šaursliežu dzelzceļa sliežu ceļi

Ierīkots ceļš gājējiem un velosipēdistiem ar cietu zemes/grants segumu
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405. att. Alūksne. Krišjāņa Barona iela.
JS_103133 (57.431446, 27.028769) 

406. att. Alūksne. Krišjāņa Barona iela.
JS_103527 (57.426870, 27.032679) 

407. att. Alūksne. Krustojums ar Ganību ielu
JS_103700(57.425790, 27.034063) 

409. att.Alūksne. Krišjāņa Barona iela. 
JS_104233 (57.431446, 27.028769) 

408. att. Alūksne. Dzelzceļa uzbērums pie garāžām Krišjāņa Barona ielā.
JS_103823 (57.425242, 27.034557) 

410. att. Alūksne. Dzelzceļa uzbērums pie Krišjāņa Barona ielas.
JS_104307 (57.420450, 27.037845) 
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411. att. Alūksne. Dzelzceļa tilts Krišjāņa Barona ielā.
JS_104427 57.419910, 27.038291) 

412. att. Alūksne. Dzelzceļa uzbērums Krišjāņa Barona ielā.
JS_104603 (57 20.0893;  24 27.9725) 

413. att. Alūksne. Krišjāņa Barona un Gulbenes ielu krustojums.
JS_104837 

415. att. Dzelzceļa uzbērums un saglabājies neizmntojams sliežu 
ceļš gar Krišjāņa Barona ielu.

JS_104920 (57.416039, 27.042652) 

414. att. Alūksne. Krišjāņa Barona un Gulbenes ielu krustojums.
JS_104928 (57.416226, 27.042352) 

416. att. Dzelzceļa uzbērums un saglabājies neizmantojams sliežu 
ceļš gar Krišjāņa Barona ielu.

JS_105049 (57.414866, 27.043687) 
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417. att. Alūksne  stacijas sliežu ceļi. Bijusī autoceļa P43 pārbrauktuves 
vieta. Skats Gulbenes virzienā.

JS_10518 (57.413645, 27.044548)

419. att. Alūksnes stacijas sliežu ceļi, pasažieru ēka un bagāžas šķūnis.
Skats Apes virzienā.  LIMF_AB4_ 3312 

418. att. Alūksnes stacijas sliežu ceļi un noliktavas. 
Skats Gulbenes virzienā. 

 LIMF_AB4_ 3313 

420. att. Alūksnes stacijas bagāžas šķūnis - vēstures ekspozīcija.
Atklāts 2018. gada septembrī.  LIMF_AB4_ 3315 
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4.  VĒSTURISKS APSKATS PAR SMILTENES-VALMIERAS-AINAŽU LĪNIJU UN APSEKOŠANAS REZULTĀTI

423. att.  Smiltenes-Ainažu dzelzceļa būvniecība pie Smiltenes ap 19... 
LDzVM-LIMF_AB34913

424. att.  Kopskats uz Smiltenes dzelzceļa staciju. Atklātne. 1930. gadi.
LIMF_AB34911

425. att.  Smiltenes dzelzceļa stacijas pasažieru ēka. Atklātne. 1930. gadi.
LIMF_AB34912

Lai nodrošinātu lauksaimniecības produkcijas, kok-

materiālu un vietējās rūpniecības vajadzības pēc trans-

porta 20. gs. sākumā Vidzemē radās nepieciešamība pēc 

šaursliežu dzelzceļu tīkla paplašināšanas.  Tālab līdzās jau 

esošajām privātajā dzelzceļu sabiedrībām 1902. gadā tika 

nodibināta vēl viena — Valmieras šaursliežu pievedceļa ak-

ciju sabiedrība.  Sabiedrības plāns bija būvēt dzelzceļu no 

Vidzemes centrālajiem rajoniem uz kādu no ostām Vidze-

mes piekrastē. Šī sabiedrība izstrādāja vairākus dzelzceļa 

līniju projektu variantus. Pirmais variants paredzēja no-

spraust dzelzceļa trasi no Cesvaines cauri Smiltenei uz 

jūru. Atklāts palika jautājums, uz kuru no Vidzemes maza-

jām ostām dzelzceļu būvēt. Balstoties uz inženiera B. Rum-

mela veiktajiem izpētes darbiem, par piemērotāko vietu 

ostas paplašināšanai atzina Ainažus, un to atbalstīja arī 

Krievijas tirdzniecības ostu valde. 

Balstoties uz vienošanos par Ainažu ostas attīstību, 

tika nolemts projektējamā dzelzceļa gala staciju būvēt 

Ainažos. Tādejādi Vidzemes pievedceļu sabiedrības 1903. 

gada 3. maijā apstiprinātajos statūtos bija noteikts, ka 0.75 

metru platais sliežu ceļš būvējams Vidzemes guberņā no 

Smiltenes caur Valmieru uz Ainažiem, paredzot Valmieras 

stacijā izveidot savienojumu ar Rīgas-Pleskavas platsliežu 

dzelzceļu.  

No Vidzemes muižniecības puses aktīvākie šīs šaurs-

liežu dzelzceļa līnijas būvniecības iniciatori bija satiksmes 

ceļu inženieris, grāfs  Pauls fon Līvens (Paul von Lieven, 

1875-1963)  un Vidzemes landrāts Georgs Karls Aleksandrs 

Pēters fon Gersdorfs (Georg von Gersdorff,1856–1923), kurš

423. att.  Vilcienu satiksmes atklāšana Smiltenes-Valmieras posmā un 
pirmā vilciena sagaidīšana Smiltenē. Atklātne. 1911.  

421. att. Smiltenes-Valmieras-Ainažu dzelzceļa shēma. 1939.
Izkopējums no S.M. Latvijas dzelzceļu karte. Rīga: Valsts dzelzceļu 

tipogrāfija, 1939. 
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427. att.  Kopskats uz Ainažu dzelzceļa staciju Igaunijas virzienā. 1926.  
T. Altberga kolekcija

428. att.  Ainažu dzelzceļa stacijas pasažieru ēka un sliežu ceļi.1926.  
T. Altberga kolekcija

429. att.  Ainažu dzelzceļa stacijas noliktava. 1983.
Foto: A. Biedriņš, 20.01.1983. LIMF_AB2_9197

bija arī Valmieras šaursliežu pievedceļa akciju sabiedrī-

bas valdes priekšsēdētājs. Pirmā dzelzceļa posma Smil-

tene-Valmiera projektēšana un trases nospraušana tika 

uzsākta 1908. gadā. 

Tajā aktīvi iesaistījās inženieris  P. Līvens, kurš vēlāk 

vadīja arī šī dzelzceļa pirmā posma būvdarbus, kā arī pētī-

ja iespējas dzelzceļa pagarināšanai pretējā virzienā — no 

Smiltenes uz Jaunpiebalgu. Dzelzceļa būvniecību uzsāka 

1910. gadā, un tai divu gadu laikā bija atvēlēti 2.9 miljoni 

rubļu. Līdzās tiešajiem izdevumiem par būvniecību lielas 

izmaksas bija par zemes atsavināšanu dzelzceļa stigu un 

stacijas ēku vajadzībām. 

Dzelzceļa būvniecība noritēja samērā raiti un 1911. 

gada 14. augustā atklāja vilcienu kustību dzelzceļa posmā 

Smiltene-Valmiera. Drīz pēc tam — septembrī nodeva 

lietošanā arī šaursliežu dzelzceļa stacijas pasažieru ēku 

Valmierā. Tā kā pasažieru vagoni vēl nebija piegādāti, 

pasažierus sākotnēji pārvadāja šim nolūkam pielāgotos 

kravas vagonos. Kopumā Valmieras pievedceļu sabiedrība 

iepirka 6 tvaika lokomotīves, kā arī trīs otrās, astoņus trešās 

klases pasažieru vagonus un divus bagāžas vagonus. Bez 

tam sabiedrības rīcībā bija 45 slēgtie kravas vagoni un 69 

platformas, kā arī četri Kokmuižas alus darītavai piederoši 

kravas vagoni.

1911. gada nogalē pārbaudīja un drīz pēc tam nodeva 

lietošanā  85 metrus garu dzelzs konstrukcijas šaursliežu 

dzelzceļa tiltu pār Gauju Valmierā, un tādejādi savienoja 

jau uzbūvēto dzelzceļu līdz Valmierai ar Valmieras-Ainažu 

posmu.

1912. gada 12. augustā notika dzelzceļa līnijas Smil-

tene-Valmiera-Ainaži oficiālā atklāšana. 107 verstis jeb 114 

km garajā dzelzceļa līnijā  sākotnēji kopskaitā bija 17 staci-

jas un pieturas punkti. Divstāvu sarkano ķieģeļu staciju 

pasažieru ēkas bija celtas pēc tipveida projekta.

Šaursliežu vilcienu kustības grafiks bija pieskaņots 

Rīgas-Pleskavas vilcienu kustībai, jo abas — platsliežu un 

šaursliežu stacijas Valmierā atradās līdzās. Tomēr vietē-

jie Valmieras pasažieri vairāk izmantoja šaursliežu staciju 

Jāņu parkā, kura atradās tuvāk pilsētas centram.

1913. gadā nodeva ekspluatācijā divus privātās 

lietošanas  atzarojumus: uz Kokmuižas alus brūzi 1,38 ver-

stu (ap 1,47 km) un uz Staiceles papīrfabriku — 14,11 ver-

stu (ap 15 km)  garumā.

426. att.  Ārciema dzelzceļa stacijas pasažieru ēka. B.g.
LDzM_2087
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Pēc  Pirmā pasaules kara un Latvijas valsts izvei-

došanās 1919. gadā Smiltenes-Valmieras-Ainažu dzelzceļš 

nonāca  Latvijas valsts kontrolē un tika iekļauts Dzelzceļu 

virsvaldes pārzinātajā kopējā dzelzceļu tīklā, jo privātie 

akcionāri nespēja nodrošināt tā ekspluatāciju. 1923. gadā 

Valmieras šaursliežu pievedceļa akciju sabiedrība atsāka 

darbību, un 1924. gada 1. septembrī Dzelzceļu virsval-

de nodeva atpakaļ sabiedrībai piederošo dzelzceļa līniju 

113,2 kilometrus kopgarumā. Dzelzceļa darbības un gal-

venokārt kravu pārvadājumu uzlabošanas nolūkos 1925. 

gadā Pāles-Staiceles 15 km garais atzarojums tika pār-

būvēts un kopš 1927. gada to izmantoja arī pasažieru pār-

vadājumiem. 

Trīsdesmito gadu vidū pēc Rīgas-Rūjienas platsliežu 

dzelzceļa līnija uzbūvēšanas tā pie Puikules stacijas šķērso-

ja Smiltenes-Valmieras-Ainažu dzelzceļu, kas nodrošināja 

vēl vienu savienojumu ar platsliežu dzelzceļu tīklu.

1940. gadā Valmieras šaursliežu pievedceļa akciju sabie-

drība  tika nacionalizēta un dzelzceļu kopā ar Pāles-Staice-

les atzarojumu iekļāva valsts dzelzceļu tīklā.

Otrā pasaules kara noslēgumā lielākie postījumi bija 

dzelzceļa posmā Smiltene-Valmiera, 

bet Valmieras-Ainažu posmā bojā-

jumu bija mazāk. Kustību visā līnijā 

atjaunoja  1945. gada vidū. 

Smiltenes-Valmieras-Ainažu dz-

elzceļš turpināja darbību, un pēcka-

ra transporta krīzes apstākļos šaurs-

liežu kravas-pasažieru vilcieni bija 

nozīmīgs vietējais transporta līdze-

klis. Taču jau kopš 20. gs. sešdesmi-

tajiem gadiem sašaurinājās pa dz-

elzceļu pārvadājamo preču klāsts, 

arī pasažieri arvien biežāk sāka 

izmantot autobusu pakalpojumus.  

Tāpēc 1970. gadā slēdza posmu 

Smiltene-Valmiera un Ainaži-Ikla, 

1977. gadā — posmu Pāle-Ainaži, 

bet 1979. gadā arī dzelzceļa pos-

mus Pāle-Staicele un Valmiera-Pāle. 

Savukārt atlikušo dzelzceļa daļu Pui-

kule-Dauguļi nodeva Zilākalna kū-

dras fabrikai, taču arī tajā pēc 2000. 

gada vilcienu kustību pārtrauca un 

sliedes demontēja.

Mūsdienās no Smiltenes-Valm-

ieras-Ainažu dzelzceļa līnijas daudzviet vēl saglabājies dz-

elzceļa uzbērums, kā arī vairākas dzelzceļa staciju pasažie-

ru ēkas, piemēram, Valmierā Jāņuparka stacija un depo 

ēka, kā arī stacijau pasažieru ēkas Ainažos, Kocēnos, Ār-

ciemā un citur.

Lielākā no inženierbūvēm šajā līnijā bija dzelzceļa 

tilts pār Gauju Valmierā,  kurš saglabājies līdz mūsdienām 

un piemērots gājēju un velobraucēju satiksmei. Savukārt 

otrs lielākais tilts pār Salacu pārbūvēts autotransporta va-

jadzībām.

430. att.  Ainažu pilsētas plāna fragments ar Ainažu stacijas sliežu ceļu izvietojumu. Ap 1930.
LVVA 6828-6-952
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SMILTENE-VALMIERA
Šaursliežu dzelzceļa trases apsekošanas rezultāti (apsekojumu veica J. Siliņš 01.- 02.05.2018.)

 Apsekojums veikts 1.-2.maijā. Posms starp Smilte-

ni un Biksēju apsekots, ejot ar kājām. Posms starp Biksēju 

un Valmieru apsekots, braucot ar automašīnu. 

 Smiltenes pilsētas teritorijā no dzelzceļa infras-

truktūras nav palicis gandrīz nekas. Par dzelzceļa agrāko 

klātbūtni pilsētā liecina tikai Stacijas iela un dzelzceļa 

noliktavu vieta (noliktavas koka ēka nodega 2015.gada 

maijā). Smiltenes stacijas pasažieru ēka tika nopostīta Otrā 

pasaules kara beigās. 

 Virzoties ārpus Smiltenes uz Valmieras pusi, par 

dzelzceļu liecina vēl labi saglabājusies dzelzceļa tras-

es posms, kurš turpinās līdz “Zemturiem”. Redzamas arī 

zīmes ar uzrakstu “Privātīpašums”. 

 Tālāk 2 km garumā no dzelzceļa nav palicis nekas, 

tā vietā ir lauksaimniecības zemes Brutuļu lidlauka tu-

vumā. Dzelzceļa trase atsākas tikai pie reģionālas nozīmes 

autoceļa V243 (Brutuļi – Blome), kur tās vietā ir zemesceļš. 

 Salīdzinot ar autora veikto apsekojumu 2012. 

gadā šajā pašā vietā, tagad trases stāvoklis ir krietni 

uzlabojies – trase ir attīrīta no sakritušajiem kokiem. Ir red-

zams, ka vietējie iedzīvotāji šo ceļu izmanto. Ceļš ir izbrau-

cams apmēram 2 km garumā, pēc tam ceļš vairs nav tik 

labā stāvoklī, bet tas ir izejams ar kājām. Pēc tam tālākais 

posms līdz pat “Jenceriem” ir mazāk kopts un redzams 

vairāk koku un krūmu uz dzelzceļa trases. Pie “Jenceriem” 

ir saglabājies neliels dzelzceļa tilts. 

 Apmēram 500 m tālāk uz Valmieras pusi ir mājas 

ar nosaukumu “Stariņi”, kurām līdzās atradās bijušais,  tu-

vākais Smiltenei pieturas punkts. Dabā nav atrodamas 

liecības par to, ka šeit būtu bijis perons vai stacijas ēkas. 

Domājams, ka šajā vietā arī dzelzceļa darbības laikā nekā-

das būves nebija.  “Stariņu” mājas ir apdzīvotas, par ko 

liecina automašīnas pie mājas, saimnieciskā darbība un 

suņu klātbūtne. Šīs saimniecības teritorijā dzelzceļa uz-

bērums ir labi sakopts un viegli izejams. 

 Tālāk aiz “Stariņiem” dzelzceļa trases vietā ir labas 

kvalitātes zemesceļš, kas ved uz lauksaimniecības zemēm 1 

km attālumā. Aiz šī ceļa beigām dzelzceļa trase ir ļoti aizau-

gusi un iešana ir apgrūtināta. Aizaugušais posms turpinās 

apmēram 650 m garumā. Tālāk ir redzama “Lodziņu” saim-

niecība, kuras teritorijā dzelzceļa trases vieta ir iežogota 

ar elektrisko žogu, tāpēc autors bija spiests iet apkārt šai 

teritorijai. Elektriskais žogs turpinās līdz pat Nigras upes 

dzelzceļa tiltam, kurš ir ļoti sliktā stāvoklī un nav šķērso-

jams. Tilta metāla konstrukcijas ir saglabājušās un izskatās 

labā kvalitātē, bet tilta koka gulšņu klājums ir satrunējis un 

daudzviet nav saglabājies vispār. 

 Aiz tilta pār Nigru ir redzamas būvgružu kaudzes. 

Tālāk ir redzams grants ceļu krustojums, kur dzelzceļa tras-

es vietā līdz pat Mutulītes upei ir redzams grants ceļš 3 km 

garumā. Dzelzceļa tilts pār Mutulīti nav saglabājies, tomēr 

tilta pamati vēl ir redzami. Tālāk aiz tilta atliekām dzelzceļa 

trases vietā ir daļēji ierobežota ganību vieta, kas turpinās 

līdz pat P18 šosejai (Smiltene-Valmiera), kur atrodas starp-

pilsētu autobusu pietura “Biksēja 2”. Arī Biksējā nav kon-

statējamas agrākās pieturvietas atliekas. 

 Posms starp Biksēju un Lisas upi ir ļoti mainīga 

rakstura – sākumā dzelzceļa trases vietā ir mežs ~700 m 

garumā , kurā ir redzams neliels uzbērums tieši pie P18 

šosejas. Tālāk 1,7 km garumā no dzelzceļa infrastruktūras 

nav saglabājies pilnīgi nekas, jo šajā teritorijā ir lauksaim-

niecības zemes. Pēc lauksaimniecības zemēm atsākas 

mežs, kas turpinās 1,7 km garumā. Mežā no vecā dzelzceļa 

nav saglabājies gandrīz nekas. Tikai Lisas upē ir redzamas 

agrākā dzelzceļa tilta atliekas, un  upes abās pusēs ir red-

zams arī dzelzceļa uzbērums, kas virzienā un Valmieru ir 

attīrīts no meža un ir redzams arī no P18 šosejas. 

 Jaunvālē ir saglabājusies vecā stacijas ēka, kas ir 

apdzīvota. Šī gan nav klasiskā cariskās Krievijas laika dz-

elzceļa stacijas ēka, jo tā ir no koka (pēdējos gados ren-

ovēta) un pēc arhitektoniskā izskata staciju neatgādina. 

Dzelzceļa trase pirms Jaunvāles stacijas vairs nav redzama, 

jo tur ir lauksaimniecības zemes. Sākot no agrākās stacijas 

ēkas, tālāk turpinās zemesceļš (līdz pat “Lankaižu” mājām 

Cempos). 

 Cempos ir redzams dzelzceļa perons, kas 

būvēts no betona. Neliels uzbērums ir redzams mežā pie 

“Lankaižiem”, bet tālāk aiz meža dzelzceļa trase nav red-

zama, jo tur atrodas lauksaimniecības zemes. Dzelzceļa 

trase ir redzama tikai sākot no nākamās mežu joslas aiz 

“Selgām”. Tālāk līdz pat V187 šosejai ir redzams mainīgas 

kvalitātes meža un zemes ceļš. 
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 Aiz V187 šosejas ir redzama dzelzceļa stiga, bet tā 

atrodas ļoti staignā un mitrā vietā, nav izbraucama. Tāda 

tā turpinās līdz pat Rīgas – Lugažu platsliežu dzelzceļa līni-

jai. Savulaik šaursliežu dzelzceļš šeit esot turpinājies zem 

platsliežu dzelzceļa vaļņa. Aiz platsliežu dzelzceļa ir red-

zams uzbērums, kas turpinās gandrīz līdz Kaugurmuižai. 

 Valmieras pilsētas teritorijā dzelzceļa trase ir 

redzama tikai sākot no Kauguru ielas, kur trase turpinās 

kā gājēju un velosipēdistu ceļš ar grants un zemes segu-

mu. Netālu no platsliežu dzelzceļa stacijas ir redzama 

arī agrākā šaursliežu dzelzceļa depo ēka. Ir izvietotas arī 

norādes zīmes par gājēju un velosipēdistu ceļa sākumu. 

Labā kvalitātē šis ceļš turpinās līdz pat Rīgas ielai. Pār Gauju 

stiepjas šaursliežu dzelzceļa tilts, kas ir labā stāvoklī. Arī tas 

ir domāts gājējiem, velosipēdistiem un citiem satiksmes 

dalībniekiem, kas nav automašīnas. Valmieras pilsētā ir 

redzama arī Jāņparka dzelzceļa stacijas ēka, kas tagad ir 

apdzīvota. 

Secinājumi un ieteikumi

 Balstoties uz dabā veikto apsekojumu 

Smiltenes-Valmieras slēgtajā dzelzceļa posmā un kar-

togrāfisko materiālu,  kopējais šī posma garums no Staci-

jas ielas Smiltenē līdz Jāņparka stacijai Valmierā ir 34,3 km. 

Tajā skaitā 14,4 km ir izmantojami “Zaļo ceļu” infrastruk-

tūras izveidošanai, bet 19,9 km no bijušās trases nav sagak-

bājušies vai dažādu iemeslu dēļ nav izmantojami. Turklāt 

gan izmantojamie, gan neizmantojamie posmi ir ļoti sa-

drumstaloti, tāpēc vienota izmantojama posma nav. 

Posmu uzskaitījums:

• Stacijas iela Smiltenē – Rūpniecības iela Smiltenē 

(0,7km) – neizmantojams posms; 

• Rūpniecības iela Smiltenē - “Zemturi” (1,2km) – izman-

tojams posms;

• “Zemturi” - V243 autoceļš (2,2km) – neizmantojams 

posms;

• V243 autoceļš - “Stariņu” apkārtne (3,9km) – izmanto-

jams posms;

• “Stariņu” apkārtne – Nigras dzelzceļa tilts (1,6km) – 

neizmantojams posms;

• Nigras dzelzceļa tilts – starppilsētu autobusu pietura 

“Biksēja 2” (3,5km) - izmantojams posms;

• Starppilsētu autobusu pietura “Biksēja 2” - Jaunvāles 

stacija (6km) – neizmantojams posms;

• Jaunvāles stacija – bijušās Cempu stacijas perons 

(3,5km) – izmantojams posms;

• Bijušās Cempu stacijas perons – Kauguru iela Valmierā 

(9,4km) – neizmantojams posms;

• Kauguru iela Valmierā – Jāņparka stacija Valmierā 

(2,3km) – izmantojams posms. 

 Šis uzskaitījums ir veidots, neņemot vērā zemes 

īpašumu piederību fiziskām personām, juridiskām per-

sonām, pašvaldībai vai valstij. Pēc www.kadastrs.lv mājas 

lapā pieejamās informācijas secināms, ka lielākā daļa no 

dzelzceļa trases atrodas fiziskām personām piederošos 

īpašumos. Ir atsevišķas teritorijas, kur īpašnieks ir juridis-

ka persona, bet pašvaldība kā zemes īpašnieks ir tikai ap-

dzīvotās vietās (pilsētas un pagastu centri) un to tuvumā. 

Valsts mežu teritorija arī sastāda ļoti mazu daļu no kopējā 

posma garuma. 

 Pašvaldībai Smiltenes novadā pieder tikai Staci-

jas ielas posms un viens pavisam neliels zemes gabals 

pie “Jenceriem”, līdz pat Biksējai pārējie īpašumi pieder 

lielākoties fiziskām personām, atsevišķi īpašumi arī ju-

ridiskām personām. Šis posms no Smiltenes pilsētas līdz 

Smiltenes novada robežai pēc īpašumu piederības veida ir 

ļoti sadrumstalots. 

 Beverīnas novadā ļoti liela daļa no uz dzelzceļa 

trases esošajiem īpašumiem pieder fiziskām personām. 

Tikai vienā vietā pie Cempiem īpašnieks ir juridiska per-

sona. Pašvaldībai un valstij šeit nav piederošu īpašumu. 

Daudzviet dzelzceļa trase izmantota kā īpašumus atdaloša 

robeža. 

 Valmieras pilsētas teritorijā zemei dzelzceļa tras-

es  vietā ir dažādi īpašnieki. Daudzi nelieli zemes gab-

ali pieder fiziskām personām vai juridiskām personām. 

Pašvaldībai īpašumā ir dzelzceļa trases zeme no Kauguru 

ielas līdz Jāņparkam, kas arī ir vislabāk saglabājusies slēgtā 

dzelzceļa daļa.
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KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU
SMILTENE-VALMIERA

Dzelzceļa trases kopskats no Stacijas ielas Smiltenē līdz Jāņparka stacijai Valmierā (34,3 km) 

SMILTENE

VALMIERA

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=tfttfw&centerx=600143.7239577414&centery=6373587.191163717&zoom=6&layer=map&ls=o 
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1

JS_091914  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Cieta seguma ceļš - bruģis

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU 
SMILTENE-VALMIERA

Trases posms Smiltenes apkārtnē un pilsētā (ap 2,9 km)

Trase pilsētas teritorijā nav konstatējama

Trase grūti konstatējama, lauksaimniecības zemes

JS_131205

JS_130420 ?

JS_130420?

JS_125850

JS_125024

JS_124903

Zemesceļš, braucams

431. att. Trases vietā lauksaimniecības zemes pie “Zemturiem”

432. att. Smiltenes dzelzceļa stacijas atrašanās vieta
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433. att.  Trase ārpus Smiltenes. Skats virzienā uz Valmieru.
 JS_130420 (57.438086, 25.887320)

434. att.  Trases pie Rūpniecības ielas Smiltenē.
JS_125850 (57.435346, 25.894784)

435. att.  Stacijas iela Smiltenē.
JS_125024 (57.430373, 25.898252)

436. att.  Trase Smiltenes pagastā virzienā uz Valmieru.
 JS_135310 (57.454972, 25.847935)

437. att.  Dzelzceļa uzbērums Smiltenes pagastā.
JS_141843 (57.463338, 25.834580)

438. att.  Dzelzceļa uzbērums netālu no “Jenceriem”.
 JS_143352 (57.468992, 25.819667)
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JS_091914  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Zemesceļš, braucams

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU 
SMILTENE-VALMIERA

Trases posms Jenceru mājām  līdz Līvānu mājām (ap 4,3 km)

Aizaudzis zemesceļš, vietām grūti izbraucams

Trase grūti konstatējama, lauksaimniecības zemes

JS_135310

JS_141440

JS_141843

JS_142420

JS_143352

JS_144534

2

JS_144922

439. att.   Dzelzceļa trase pie ceļa uz “Buliņiem”
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3

JS_091914  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Zemesceļš, braucams

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU 
SMILTENE-VALMIERA

Trases posms no Biksējas apkārtnes līdz Jenceru mājām (ap 3,4 km)

Aizaudzis zemesceļš, vietām grūti izbraucams

Grants ceļš, braucams

JS
_1

51
05

2

JS
_1

50
45

9

JS_145216

JS_144922

JS
_1

54
45

3

JS
_1

54
60

7

JS
_1

53
64

5

JS
_1

52
52

9

JS
_1

52
01

2

JS
_1

51
44

3JS
_1

54
22

7

440. att. Dzelzceļa trase pie “Stariņiem”

441. att. Skats Valmieras virzienā



188

Vidzemes un Dienvidigaunijas slēgto dzelzceļu izpēte un tūrisma potenciāla novērtējums

Rīga: Latvijas Industriālā mantojuma fonds, 2018-2019

442. att.  Dzelzceļa trase pie “Stariņiem”
JS_145216 (57.471393, 25.808361)

443. att.  Dzelzceļa caurteka netālu no “Kalna Brinģiniem”
JS_150459 (57.472882, 25.796194)

444. att.  Dzelzceļa trase netālu no “Kalna Brinģiniem”
JS_151052(57.473401, 25.792117) 

445. att.  Aizaudzis dzelzceļa uzbērums Blomes pagastā
JS_151443 (57.474162, 25.786066)

446. att.  Norakts dzelzceļa uzbērums Blomes pagastā netālu no “Kubliņiem”
JS_152012 (57.474705, 25.781539) 

447. att.  Elektriskais žogs uz uzbēruma pie “Lodziņiem”
JS_152529 (57.475064, 25.778442)

448. att.  Dzelzceļa tilts pār Nigru. Skats Valmieras virzienā 
JS_153645 (57.475675, 25.773271)

449. att.  Dzelzceļa tilts pār Nigru. Skats Smiltenes virzienā 
 JS_154227 (57.475681, 25.773089)
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4

JS_091914  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Grants ceļš, braucams

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU 
SMILTENE-VALMIERA

Trases posms Biksējas apkārtnē (ap 3,5 km)

JS_161826

Trase grūti konstatējama

JS_162338

450. att. Dzelzceļa tilta vieta pie Mutulītes

451. att. Ganības pie Biksējas un P18 šosejas
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5

JS_091914  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Zemesceļš, braucams

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU 
SMILTENE-VALMIERA

Trases posms no Jaunvāles līdz Biksējas apkārtnei (ap 5,3 km)

Grants ceļa posms, braucams

Trase grūti konstatējama

JS_100214

JS_100827

JS_100836

JS_100154

452. att. Lisas dzelzceļa tilta atliekas

453. att. Trase pie agrākās Jaunvāles stacijas
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6

JS_091914  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Zemesceļš, braucams

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU 
SMILTENE-VALMIERA

Trases posms no Cempmuižas līdz Jaunvāles stacijas vietai (ap 5,1 km)
JS

_1
00

82
7

Grants ceļa posms, braucams

Trase grūti konstatējama, lauksaimniecības zemes

JS
_1

02
03

4

JS_100827

JS
_1

00
83

6

454. att. Dzelzceļa tilta atliekas pie Cempu stacijas vietas

455. att. Trases vieta Jaunvāles stacijas vietā.  Skats Smiltenes virzienā 
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7

JS_091914  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Zemesceļš, braucams

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU 
SMILTENE-VALMIERA

Trases posms no Cempmuižas līdz Jaunāmuiža pie Valmieras (ap 6,9 km)

Aizaudzis zemesceļš, vietām grūti izbraucams

JS_103205

JS_103200

Grants ceļa posms, braucams

456. att. Trases vieta pie V187 autoceļa. Skats Smiltenes  virzienā

457. att. Trases vieta pie V187 autoceļa. Skats Valmieras  virzienā
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8

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU 
SMILTENE-VALMIERA

Trases posms Valmieras apkārtnē un  pilsētā (ap 2,9 km)

JS_115626

JS_114312

JS_114500

JS_114709

JS_115502

JS_113840

JS_113444

JS_113313

JS_112800

JS_112755

JS_114248

JS_091914  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Grants seguma ceļš

Trase pilsētas teritorijā nav konstatējama

Gājēju un velosipēdistu ceļiņš ar grants ceļa segumu

Aizaudzis purvains zemesceļš, vietām grūti izbraucams

458. att. Bijusī Jāņparka stacijas pasažieru ēka Valmierā
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459. att.  Apbūvēta teritorija dzelzceļa trases vietā Valmierā pie Kauguru ielas. 
Skats Smiltenes virzienā.  JS_112755 (57.523417, 25.426907)

460. att.  Gājēju un velosipēdistu ceļš Valmierā pie Kauguru ielas
JS_112800 (57.523688, 25.426789)

461. att.  Gājēju un velosipēdistu ceļš Valmierā starp Kauguru un Cēsu ielām
JS_113313 (57.526435, 25.423120) 

462. att.  Gājēju un velosipēdistu ceļš Valmierā pie Cēsu ielas
JS_113444 (57.527173, 25.421253)

463. att.  Gājēju un velosipēdistu ceļš Valmierā pie Zvejnieku ielas
JS_113840 (57.527386, 25.414333) 

464. att.  Šaursliežu dzelzceļa tilts pār Gauju Valmierā (“Dzelzītis”)
JS_114312  (57.528041, 25.409186)

465. att.  Gājēju un velosipēdistu ceļš Valmierā pie Leona Paegles ielas
JS_114709 (57.529736, 25.405337)

466. att.  Еrases vieta Valmierā pie Rīgas ielas. Skats Smiltenes virzienā
 JS_115502 (57.533385, 25.399071)
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5.  VĒSTURISKS APSKATS PAR PITALOVAS VIRZIENA DZELZCEĻIEM UN APSEKOŠANAS REZULTĀTI

467. att. Ieriķu-Gulbenes-Sitas-Pitalovas (Abrenes) dzelzceļa shēma. 1939.
Izkopējums no S.M. Latvijas dzelzceļu karte. Rīga: Valsts dzelzceļu tipogrāfija, 1939. 

5.1.  Platsliežu dzelzceļi Pitalova-Sita un Ieriķi-Gulbene-Sita

 Ieriķu-Gulbenes-Sitas-Pitalovas (Abrenes) dzelzceļa līnija izveidota militāru apsvērumu dēļ savienojot 
Ieriķu-Gulbenes-Sitas dzelzceļu. kas būvēts Pirmās pasaules kara laikā, ar 1902. gada atklāto Pitalovas-Sitas dzelzceļu. 
Savukārt pēdējais Pitalovas stacijā pieslēdzās Pēterburgas-Varšavas maģistrālajai dzelzceļa līnijai. Ziņas šo līniju būv-
vēsturi ir ļoti fragmentāras, un tas izskaidrojams ar dzelzceļu sākotnējo militāri stratēģisko nozīmi. 

 Sanktpēterburgas-Varšavas dzelzceļa līnijā 1872. 

gadā tika ierīkota Pitalovas dzelzceļa stacija. No tās 1902. 

gadā tika uzbūvēta  67 kilometrus gara dzelzceļa līnija 

līdz Sitai, kas tolaik atradās uz Vitebskas un Vidzemes gu-

berņas robežas. Par šīs līnijas projektēšanu un būvniecību 

vēsturiskās liecības autoram zināmajos avotos nav apko-

potas. Šī līnija tika izmantota galvenokārt kokmateriālu 

izvešanai no Balvu un Viļakas apkārtnes plašajiem meža 

masīviem, par to liecina arī jau sākotnēji perpendikuli dz-

elzceļam mežā   izbūvētie sliežu ceļu atzarojumi jeb meža 

dzelzceļi. Zināms, ka 20. gs. sākumā un līdz Pirmajam pa-

saules karam Pitalovas-Sitas dzelzceļu izmantoja arī pas-

ažieru pārvadāšanai.  

 Pirmā pasaules kara laikā, kad pieauga dzelzceļu 

militāri stratēģiskā nozīme, tika uzbūvēti ne vien simti-

em kilometru šaursliežu dzelzceļu, bet būvēti arī jauni 

savienojumi platsliežu dzelzceļiem, lai savienotu vietējās 

platsliežu dzelzceļa līnijas ar Krievijas impērijas  maģistrā-

lajiem dzelzceļiem. Šajā nolūkā Pļaviņu-Gulbenes-Valkas 

šaursliežu līnijas posmu no Pļaviņām (Rīgas-Daugavpils 

līnijā) līdz Gulbenei pārbūvēja par platsliežu līniju, kā arī 

1916. gadā uzbūvēja jaunu dzelzceļu no Ieriķu stacijas 

(Rīgas-Pleskavas līnijā) uz Gulbeni, pagarinot to tālāk līdz 

Sitai. 

 Ja sākotnēji līnijai no Ieriķiem uz Situ bija mil-

itāra nozīme, tad pēc Latvijas neatkarības pasludināšanas 

šis dzelzceļš ieguva lielu saimniecisku nozīmi. Dzelzceļu 

veidoja divi dzelzceļa iecirkņi – Ieriķi-Gulbene (105 km) 

un Gulbene-Sita (22 km). Tādejādi caur jaunizveidoto 

platsliežu dzelzceļa mezglu Gulbenē izdevās savienot Rī-

gas-Pleskavas un Rīgas-Daugavpils dzelzceļus ar Sanktpē-

terburgas-Varšavas dzelzceļa līniju Pitalovas stacijā. 

 Pateicoties šīm savienojošām līnijām, kuras bija 

būvētas militārām vajadzībām, Latvijas pirmās neatkarī-

bas laikā izveidojās vēl viens nozīmīgs dzelzceļu virziens 

ar galastaciju Pitalovā, kur nu jau vienotais Ieriķu-Gulben-

es-Sitas-Pitalovas dzelzceļš savienojās ar padomju Krievi-

jas dzelzceļu tīklu.  Pitalova, kas pēc 1920. gada miera līgu-

ma tika iekļauta Latvijas teritorijā  1921. gadā tika pārdēvē-

ta par  Jaunlatgale, bet 1938. gadā – par Abreni. Savukārt 

1963. gadā Abrenes stacija atkal kļuva par Pitalovas staciju.

 Latvijas dzelzceļu virsvalde starpkaru periodā 

šo līniju izmantoja ne vien vietējās vilcienu satiksmes 

nodrošināšanai Abrenes virzienā, bet arī  starptautisko 

vilcienu satiksmei uz Ļeņingradu (Sanktpēterburgu), jo 

maršruts cauri Gulbenes un Abrenes  dzelzceļa  mezgla 

bija ekonomiski izdevīgāks. Rīgas-Ļeņingradas pasažie-

ru vilcieni pa Ieriķu-Gulbenes-Abrenes apvienoto līniju 

sāka kursēt  1924. gadā un 20. gs. divdesmitajos  Gulbenes 

stacija kļuva par nozīmīgu šaursliežu/platsliežu dzelzceļa 

mezglu, kurā tika uzcelta viena no lielākajām un greznāka-

jām dzelzceļa stacijas pasažieru ēkām, vēlāk arī Gulbenes 

platsliežu depo un remontdarbnīcas.
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 Dzelzceļa līnijā Abrene-Sita dažādos  laika pos-

mos kopumā bija deviņas stacijas – Pitalova (Abrene), Pur-

vmala, Vecumi, Žīguri, Kuprava, Pakalnieši, Vīksna, Balvi 

un Sita.  Līdz ar dzelzceļa izbūvi 20. gs. sākumā bija ierīko-

tas Pitalovas (kopēja ar Sanktpēterburgas-Varšavas līniju), 

Marienhauzenas (Viļaka, no 1921. gada Vecumi), Kuprava, 

Bolovskas (Balvu) un Sitas stacija. Purvmalā, Vecumos un 

Balvos bija 20. gs. sākumam raksturīgas tipveida koka kon-

strukcijas staciju pasažieru ēkas. 

 Pārējās stacijas ierīkotas 20. gs. divdesmitajos un 

trīsdesmitajos gados. Šajā laikā 1928. gadā Žīguros pēc ar-

hitektes L. Grīnbergas uzcēla mūra divstāvu stacijas ēku, 

kura saglabājusies līdz mūsdienām un tiek izmantota par 

dzīvojamo māju. Savukārt padomju okupācijas laikā uz-

būvētas staciju pasažieru ēkas Vecumos (1960. gadā) un  

Balvos (1963. gadā).  Šajās stacijās uzstādītas piemiņas 

zīmes par 1941. un 1949. gadā notikušajām deportācijām.  

Pie Vecumu dzelzceļa stacijas iepriekšējās piemiņas plāk-

snes vietā 2016. gada 14. jūnijā atklāja jaunu piemiņas zīmi, 

kuras skices autors ir J. Laicāns.

 Savukārt šajā izpētes darbā apskatītajā dzelzceļa 

iecirknī jeb posmā Gulbene- Sita bija astoņas stacijas vai 

pieturas punkti – Gulbene (kopējā mezgla stacija), Mel-

nupe, Stradi, Medņi, Ezermala, Litene, Pededze un Sita 

(Abrenes-Sitas līnijas galastacija). Mūsdienās, neskaitot 

Gulbeni, stacija pasažieru ēka vēl saglabājusies tikai Mel-

nupes stacijā. 

 Dzelzceļa darbības laikā pierobežā tika sagla-

bāta viena no šī dzelzceļa sākotnējām funkcijām – kok-

materiālu transportēšana un tālab dzelzceļa posmā Si-

ta-Abrene bija uzbūvēti vairāki meža dzelzceļa atzarojumi, 

vai pat veselas dzelzceļa līnijas, piemēram, 30 km garā Pa-

kalniešu-Kūdupes platsliežu dzelzceļa līnija un Sitas-Rēze-

knes šaursliežu dzelzceļš (abi dzelzceļi atklāti 1934. gadā).

468. att.  Kupravas dzelzceļa stacijas pasažieru ēka. 1928.  
LDzM_4537

471. att.   Melnupes dzelzceļa stacijas pasažieru ēka. 1930. gadi.  
M. Sproģes kolekcija

469. att.  Vecumu dzelzceļa stacijas pasažieru ēka. Atklātne. 1920. gadi.
M. Sproģes kolekcija

472. att.  Litenes dzelzceļa stacijas pasažieru ēka. Atklātne. 1930. gadi.
LDzM_4506

470. att.  Sitas dzelzceļa stacijas pasažieru ēka. Atklātne. 1930. gadi.
LDzM_4522
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479. att.  Dzelzceļa tilts pār Pededzes upi.1930. gadi.
T. Altberga kolekcija

476. att. Dzelzceļa tilta būvniecība pār Bolupi.
M. Sproģes kolekcija

478. att.  Dzelzceļa tilts 105. km pār Mellupi.
M. Sproģes kolekcija    

477. att. Dzelzceļa tilta būvniecība pār 118. km pār Sitas upi.
M. Sproģes kolekcija  

 Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas sākot no 

1993. gada 7. jūlija  līdz vilcienu kustības  slēgšanai  Gul-

benes-Vecumu līnijā bijušie Rīgas-Pitalovas maršruta pas-

ažieru vilcieni kursēja līdz Vecumu stacijai. 2001. gadā šajā 

līnijā tika  pārvadājumi pārtraukti  “sliežu sliktā tehniskā 

stāvokļa dēļ”  un drīz pēc tam tika demontēti arī sliežu ceļi.

473. att.  Purvmalas dzelzceļa stacijas pasažieru ēka.
Foto: T. Altbergs 08.1997.

474. att.   Žīguru dzelzceļa stacijas pasažieru ēka. Ap 1930.
M. Sproģes kolekcija

475. att.  Kopskats uz Smiltenes dzelzceļa staciju. Atklātne. 1930. gadi.
LIMF_AB34911
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 Slēgtās platsliežu dzelzceļa līnijas Ieriķi-Gulbe-

ne-Vecumi 70 km garais trases posms  Gulbene-Sita-Vecu-

mi šķērso Gulbenes pilsētu un novadu, kā arī Balvu un 

Viļakas novadus.

  Trases pārlūkošana dabā posmā Gulbene-Balvi 

veikta braucot ar velosipēdu, bet posmā Balvi-Vecumi ar 

automašīnu.  Šajā trasē ierīkotā ceļa stāvoklis ir piemērots  

motorizētajam transportam un ceļu izmanto arī koku iz-

vešanai paredzētā tehnika.

 Trases apsekojums uzsākts no Gulbenes dzelzceļa 

stacijas pasažieru ēkas Gulbenes dzelzceļa mezglā, kurš 

tiek izmantots kravas un pasažieru pārvadājumiem. Pēc 

Gulbenes-Vecumu-Pitalovas dzelzceļa posma slēgšanas 

Gulbene ir platsliežu dzelzceļa galastacija un no šejienes 

maršrutā Gulbene-Alūksne kursē arī šaursliežu vilciens.

 Trases pirmajā posmā no Gulbenes dzelzceļa 

stacijas pasažieru ēkas  līdz  Gulbenes-Vecumu sliežu ceļa 

strupceļam, kas atrodas 1 km attālumā no stacijas pasažie-

ru ēkas ar velosipēdu  iespējams braukt pa taciņu līdzās 

stacijas sliežu ceļiem.  Tomēr veidojot velomaršrutu ietei-

cams šo posmu līdz krustojumam ar autoceļu V441 ap-

braukt pa Spārītes parku Gulbenes pilsētā.

 Aiz strupceļa sliežu ceļi ir demontēti un trases 

vietā ir grants/šķembu seguma ceļš, kas daļēji apaudzis 

ar zālēm, un vietām rupjo šķembu dēļ nav īpaši piemērots 

braukšanai ar velosipēdu (1. karte, 481.-486. att.).

 Sākot no krustojuma ar autoceļu V441 pa dz-

elzceļa trasi izveidotais ceļš kļūst ievērojami labāks. Tas ir 

GULBENE-SITA-VECUMI
Platsliežu dzelzceļa trases apsekošanas rezultāti (apsekojumu veica A. Biedriņš 02.- 03.05.2018.)

480. att.  Ar velosipēdiem trases posmā pie krustojuma ar ceļu V441  
LIMF_IMG_7158 (57 11.228; 26 49.153)

ar cietu un samērā gludu grants segumu un labi izman-

tojams dažādiem transportlīdzekļiem (2. karte, 487.-488. 

att.). Līdzīgā kvalitātē pa trasi izveidots ceļš turpinās visā 

slēgtās dzelzceļa trases garumā.

 Trasē ir saglabājušās vairākas stacijas ēkas – īsi 

pirms krustojuma ar šoseju P35 atrodas bijusī Melnupes 

stacijas pasažieru ēka, kas ir rekonstruēta par dzīvojamo 

māju (tagad Jaunviršu mājas). Melnupes stacijas teritorijā 

vēl konstatējamas perona palieka (3. karte, 490.-495. att.). 

Pēc puskilometra no krustojuma ar šoseju P35 līdzās trasei 

atrodas Stradu stacijas vieta,  kur saglabājusies pamesta 

dzelzceļa ēka un nedaudz tālāk trase šķērso Melnupi (4. 

karte, 500. -503. att.).

 Pirms krustojuma ar autoceļu V420 trase šķērso 

Pogupi pār kuru uzbūvētes dzelzceļa tilts (5. karte, 506.-

507. att.). 2,8 km Vecumu vizienā aiz šī autoceļa trase šķēr-

so Kaugurupīti, kura 300 m uz D no trases  ietek Kauguru 

ezerā (7. karte).  Šajā trases posmā līdz dzelzceļa tiltam pār 

Pededzes upi vērojama ar mežizstrādi saistīta saimniecis-

kā darbība (512., 514. att.).

 Trasē liekākais dzelzceļa tilts ir uzbūvēts pār Ped-

edzes upi. Tas ir veidots  kā vienlaiduma dzelzs konstruk-

cijas ferma uz betona krasta balstiem. Kā norāda zīme pie 

tilta, to drīkst šķērsot tikai gājēju un velobraucēji, jo pēc 

sliežu noņemšanas tilta brauktuves segums ir veidots no 

dēļiem, kuri dažviet ir satrupējuši vai izlūzuši (9. karte, 515.-

517. att.).  Tiltu kā apstāšanās vietu izmanto pa Pededzi 

ceļojošie ūdens tūristi. 

 Pēc četriem kilometriem no Pededzes tilta Vecu-

mu virzienā trase pietuvojas pārdesmit metru attālumā 

no šosejas P35 un vēl pēc 400 m šķērso Sitas upi, kas ir arī 

robeža starp Gulbenes un Balvu novadiem. Pār Sitas upi ir 

uzbūvēts betonu sijas dzelzceļa tilts un netālu no tā atro-

das Sitas stacijas vieta, kur saglabājusies dzelzceļnieku dz-

īvojamā ēka (12. karte, 522.-530. att.).

 Tuvojoties Balviem dzelzceļa trase aptuveni 3 km 

virzās cieši  līdzās šosejai P35 un pirms Balvu stacijas šķērso 

šoseju jeb Upes ielu Balvu pilsētā un pagriežas ZA virzienā.  

Pēc 400 m atrodas Balvu stacija,  ap kuru izveidojusies tāda 

paša nosaukuma apdzīvota teritorija.

 Apdzīvotā vieta Balvu stacija atrodas  vairāk nekā 
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5 km attālumā no Balvu pilsētas centra. Stacijas teritorijā 

saglabājusies ne vien stacijas pasažieru ēka, bet arī citas 

dzelzceļa ēkas, tostarp noliktavas un dzelzceļnieku va-

jadzībām būvētas dzīvojamās mājas. Laukumā pie stacijas 

pasažieru ēkas uzstādīts piemiņas akmens no šejienes uz 

Sibīriju deportētajiem Balvu apkaimes iedzīvotājiem (15. 

karte, 537.-542. att.)

 No Balvu stacijas šķērsojot noliktavu teritoriju 

dzelzceļa trase pēc 800 m pietuvojas autoceļam V492 un 

līdz Vīksnai 9 km virzās tieši līdzās šim autoceļam. Vīksnā 

iepretim Vīksnas kapsētai  labi kontējama bijušās dzelzceļa 

stacijas teritorija, šeit saglabājušās arī vairākas dzelzceļa 

ēkas un  perona paliekas. Aiz Vīksnas trase krusto autoceļu 

V472 un šajā krustojumā ir uzstādīta zīme par Nr. 780 velo-

maršruta sākumu/turpinājumu?  (18. karte, 548.-549. att.). 

Kā vēsta interneta resurss (https://ritakafija.lv/2017/04/26/

cetri-jauni-velomarsruti-ziemellatgale/), Balvu novadā 

2017. gada maijā atklāti divi jauni velomaršruti. Velo-

maršruts Nr. 780 ir 29 kilometrus garš un daļa no tā ved pa 

veco dzelzceļa līniju Abrene-Sita. Šajā posmā nākotnē tiks 

labiekārtotas arī vairākas atpūtas vietas un sniegta iespēja 

ceļotājiem baudīt divvientulību ar dabu. 

 Virzoties uz Vecumiem pēc 3,6 km no krustojuma 

ar autoceļu V472 trase šķērso dzelzceļa tiltu pār Oktupi (19. 

karte, 551.-552. att.) un vēl pēc  sešiem kilometriem sas-

niedz Kupravu, ciematu, kas izveidojies ap Kupravas dz-

elzceļa staciju. Stacijas pasažieru ēka ir saglabājusies un 

atrodas starp Partizānu  un Dzelzceļa ielu (20. karte, 554. 

att.). Netālu no tās saglabājusies arī mūra noliktavas ēka. 

 Tūdaļ aiz Kupravas dzelzceļa trase ievirzās mežā 

un līdz Žīguriem virzās cauri mežiem apaugušai teritorijai. 

Šajā trases posmā ceļš  vietām ir vairāk aizaudzis, vietām 

izdangāts ar smago meža tehniku, taču joprojām brau-

cams (21. karte, 555.-556. att.).

 Līdzīgi kā Kupravā arī Žīguros apdzīvotā vieta iz-

veidojusies līdzās dzelzceļa stacijai. Stacijas teritorijā sagla-

bājušās vairākas dzelzceļa ēkas, tostarp arī divstāvu mūra 

pasažieru ēka (tagad dzīvojamā māja). Līdzās Žīguru staci-

jas teritorijai notiek ar mežizstrādi saistīta saimnieciskā 

darbība (22. karte, 557.-563. att.).

 Tālākais trases ceļš no Žīguriem Vecumu virzienā 

iet caur vairāk apdzīvotu teritoriju  un pēc 3,8 km šķērso 

Vādas upi pār kuru uzbūvēts dzelzceļa dzelzsbetona siju  

tilts (23. karte, 564.-565. att.). Jāpiebilst, ka šis tilts tāpat kā 

citas inženierbūves šajā trasē (izņemot Pededzes tiltu) ir 

pietiekami drošas arī autotransportam. 

 Pēc Vādas upes tilta šķērsošanas 5,8 km attālumā 

atrodas Vecumu dzelzceļa stacija, kura līdz dzelzceļa 

slēgšanai bija Ieriķu-Gulbenes-Vecumu dzelzceļa gala 

stacija Latvijas teritorijā. Vecumu stacijas pasažieru ēka ir 

necila silikātķieģeļu divstāvu būve, kas atgādina tipveida 

dzīvojamās mājās un kā tāda tā tiek izmantota tagad – pēc 

dzelzceļa līnijas slēgšanas Stacijas teritorijā saglabājušās 

arī perona paliekas  un dzelzceļa noliktavu ēkas. (25. karte, 

571.-576. att.)

 Trases apsekošana pabeigta 800 m no Vecumu 

stacijas Krievijas robežas virzienā, kur trase tālāk turpinās 

kā aizaudzis zemes ceļš (578. att.)

Secinājumi un ieteikumi

 Viss apsekotais 70 km garais Gulbene-Sita-Vecu-

mi slēgtā dzelzceļa trases posms, jeb bijusī dzelzceļa nod-

alījuma josla  ir valsts īpašums, kas ir labs priekšnoteikums  

“Zaļā ceļa”  izveidošanai šajā vietā. Arī raugoties no ceļa in-

frastruktūras kvalitātes viedokļa,  trase ir pilnībā ir izman-

tojama “Zaļā ceļa” ierīkošanai, pat vairāk, šeit esošais ceļš 

jau šobrīd bez īpašiem uzlabojumiem  ir izmantojams arī 

braukšanai ar motorizēto transportu  (izņemot tiltu pār 

Pededzi).

 Ceļa uzlabošanas darbi būtu veicami dzelzceļa  

trases posmā no Gulbenes stacijas līdz krustojumam ar au-

toceļu V441 un atsevišķās vietās posmā no Kupravas staci-

jas līdz Žīguriem.

  “Zaļā ceļa” infrastruktūras radīšanai šajā dzelzceļa 

trasē labs priekšnoteikums ir jaunā Nr. 780 velomaršru-

ta izveidošana Balvu novadā, kā arī iespējamā sasaiste ar 

velomaršrutiem Gulbenes novadā un Gulbenes-Alūksnes 

šaursliežu dzelzceļu kā “Zaļā ceļa” savienojošo posmu.
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KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASES POSMU
GULBENE-SITA-VECUMI

Dzelzceļa trases kopskats  (70 km) 

https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=tdwvaq&centerx=696404.4458271858&centery=6335477.283873902&zoom=6&layer=map&ls=o

VECUMI

Apsekotais dzelzceļa trases posms atrodas Gulbenes pilsētā un novadā, kur tas šķērso Beļavas, 
Stradu, Stāmerienas un Litenes pagasta teritoriju, kā arī Balvu un Viļakas novadā, kur tas šķērso 
Kubuļu, Balvu pilsētas, Vīksnas, Kupravas, Susāju, Žīguru un Vecumu pagasta teritoriju. Dzelzceļa 
trases posms no Gulbenes stacijas pasažieru ēkas līdz Vecumu stacijai kopā ar bijušo dzelzceļa 
nodalījumas joslu visās garumā ir valsts īpašums.

SITA

GULBENE
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1

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI  (FOTO: A. BIEDRIŅŠ 10.05.2018. 02.-03.06.2018.)
GULBENE-SITA-VECUMI

Trases posms Gulbenes stacijas teritorijā (ap 1,8 km no Gulbenes stacijas)

AB4_2764-66

481. att. Skats Gulbenes stacijas virzienā

AB4_2767-68

482. att. Skats Gulbenes stacijas virzienā

AB4_2762

IMG_7152-53

AB4_2764  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Grants seguma ceļš, vietām apaudzis ar zāli,  braucams
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484. att.  Dzelzceļa sliežu ceļa strupceļš aptuveni 1 km attālumā 
no Gulbenes stacijas. Skats uz dzelzceļa strupceļa Vecumu virzienā.

 LIMF_AB4_2764

485. att.  Dzelzceļa trase aiz dzelzceļa strupceļa.
Skats no dzelzceļa strupceļa Vecumu virzienā.

 LIMF_AB4_2766

483. att.  Dzelzceļa sliežuceļu sazarojums pirms Gulbenes-Vecumu līnijas strupceļa (pa kreisi šaursliežu dzelzceļš). Skats Vecumu virzienā.
 LIMF_AB4_2762  

486. att.  Dzelzceļa trase aptuveni 100 m no dzelzceļa strupceļa. 
Skats Vecumu virzienā.

 LIMF_AB4_2768  

487. att.  Dzelzceļa trase aptuveni 0,5 km no dzelzceļa strupceļa. 
Skats Gulbenes stacijas virzienā.

 LIMF_IMG_7153
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2

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI  
GULBENE-SITA-VECUMI

Trases posms 4. km pie krustojums ar autoceļu V441 (uz Z savienojums ar Birzes staciju) (ap 1,5 km)

489. att. Skats Vecumu virzienā

488. att. Skats Vecumu virzienā

IMG_7157-59

IMG_7154-55

AB4_2764  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Grants seguma ceļš, labi braucams
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3

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI
GULBENE-SITA-VECUMI

Trases posms pie bijušās Melnupes stacijas  un krustojuma ar autoceļu P35 (ap 1,8 km)

AB4_2821-22

AB4_2823-26

AB4_2827-29
AB4_2830-32

AB4_2833-36

491. att. Skats Gulbenes virzienā

490. att. Melnupes stacijas pasašieru ēka, tagad 
Jaunviršu mājas. Skats Vecumu virzienā.

AB4_2764  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Grants seguma ceļš, labi braucams
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492. att.  Melnupes stacijas teritorija. Skats Vecumu virzienā.
 LIMF_AB4_2821 (57 11.1236; 26 50.949)

493. att.  Melnupes stacijas pasažieru, ēka, tagad dzīvojamā ēka.
Skats Vecumu virzienā.

 LIMF_AB4_2823 (57 11.1087; 26 50.985)

494. att.  Melnupes stacijas teritorija, peronu paliekas. 
Skats Gulbenes virzienā.

 LIMF_AB4_2824 (57 11.1065; 26 50.9881)

495. att.  Melnupes stacijas teritorija, peronu paliekas. 
Skats Vecumu virzienā.

 LIMF_AB4_2827(57 11.0974; 26 51.0188)

496. att.  Dzelzceļa trase pie krustojuma ar autoceļu P35
Skats Vecumu virzienā.

 LIMF_AB4_2830 (57 11.0709; 26 51.0791)
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4

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI  
GULBENE-SITA-VECUMI

Trases posms no  krustojuma ar autoceļu P35 līdz Melnupes tiltam (ap1,9 km)

498. att. Dzelzceļa trase pa kreisi. Skats Vecumu virzienā

497. att. Skats Gulbenes virzienā

IMG_7162

AB4_2833-36

IMG_7163

IMG_7164-65

IMG_7166

IMG_7167 IMG_7168-71

IMG_7172-76

AB4_2764

 Fotografēšanas punkti un failu numuri

Grants seguma ceļš, labi braucams
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499. att.  Dzelzceļa trase pie krustojuma ar autoceļu V420.
Skats Gulbenes virzienā.

 LIMF_IMG_7171 (57 10.7695; 26 51.971)

500. att.  Dzelzceļa trase pie Stradu stacijas.
Skats Vecumu virzienā.

 LIMF_IMG_7171 (57 10.7688; 26 52.3947)

501. att.  Dzelzceļa trase pie Stradu stacijas.
Skats Gulbenes virzienā.

 LIMF_IMG_7171 (57 10.7702; 26 52.4718)

502. att.  Tilts/caurteka  pār Melnupi.
Skats D-Z virzienā.

 LIMF_IMG_7176 (57 10.77; 26 52.6607)

503. att.  Dzelzceļa trase pie tilta/caurtekas pār Melnupi.
Skats Vecumu virzienā.

 LIMF_IMG_7172 (57 10.7675; 26 52.6832)
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5

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI  
GULBENE-SITA-VECUMI

Trases posms Sofijskolas māju apkārtnē un pie krustojuma  ar autoceļu V420 (ap 1,5 km)

505. att. Skats Gulbenes virzienā

504. att. Skats Vecumu virzienā

IMG_7178

IMG_7180-81

IMG_7182 IMG_7186-87

IMG_7190

IMG_7191

IMG_7193-95

AB4_2764  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Grants seguma ceļš, labi braucams
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506. att.  Dzelzceļa tilts pār Pogupi.
 LIMF_IMG_7181 (57 10.9927; 26 54.3313)

507. att.  Pogupe, skats no dzelzceļa tilta.
 LIMF_IMG_7183 (57 10.9927; 26 54.3313)

508. att.  Dzelzceļa trase pie krustojuma ar autoceļu V420
Skats Vecumu virzienā.

 LIMF_IMG_7187 (57 11.0358; 26 54.6645)
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6

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI  
GULBENE-SITA-VECUMI

Trases posms Medņu māju apkārtnē un pie Kauguru ezera (ap 1,9 km)

510. att. Skats Vecumu virzienā

IMG_7204IMG_7200-01

IMG_7196-98

AB4_2764  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Grants seguma ceļš, labi braucams

509. att. Skats Gulbenes  virzienā
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7

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI  
GULBENE-SITA-VECUMI

Trases posms Jaunezermaļu māju apkārtnē (ap 2 km)

512. att. Skats Vecumu virzienā

IMG_7214

IMG_7211-12

IMG_7207-09

IMG_7206IMG_7204

AB4_2764  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Grants seguma ceļš, labi braucams

511. att. Skats Vecumu virzienā
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8

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI
GULBENE-SITA-VECUMI

Trases posms Litenes stacijas apkārtnē pie krustojums ar autoceļu V423 (ap 1,7 km)

IMG_7248

IMG_7216

IMG_7225-26

IMG_7237-38

IMG_7229

IMG_7239 IMG_7241, 7244

513. att. Litenes stacijas vieta. Skats Vecumu virzienā

AB4_2764  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Grants seguma ceļš, labi braucams

514. att. Skats Vecumu virzienā
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9

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI
GULBENE-SITA-VECUMI

Trases posms  pie dzelzceļa tilta pār Pededzes upi (ap 1,6 km)

516. att. Dzelzceļa tilts pār Pededzes upi. Skats Vecumu virzienā

IMG_7248

IMG_7249
AB4_2837-38

AB4_2847-48
A

B4
_2

83
9-

42

515. att. Dzelzceļa tilts pār Pededzes upi. Skats Vecumu virzienā

517. att. Dzelzceļa tilts pār Pededzes upi. Skats Gulbenes virzienā

Pe
de

dz
e

AB4_2764  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Grants seguma ceļš, labi braucams
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10

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI
GULBENE-SITA-VECUMI

Trases posms  starp Pededzes tiltu un Apkārtupes caurteku (ap 1,6 km)

IMG_7251-52

IMG_7254-58

IMG_7260-63

519. att. Skats Vecumu virzienā

518. att. Dzelzceļa trase pie Pededzes tilta. Skats Gulbenes virzienā

AB4_2764  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Grants seguma ceļš, labi braucams
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11

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI
GULBENE-SITA-VECUMI

Trases posms  Apkārtupes apkārtnē līdz tuvinājumam ar autoceļu P35 (ap 3,2 km)

520. att.  Skats Vecumu virzienā

IMG_7260-63

IMG_7266

521. att. Skats no tilta/caurtekas uz Apkārtupi D-Z  virzienā

AB4_2764  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Grants seguma ceļš, labi braucams
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12

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI
GULBENE-SITA-VECUMI

Trases posms  Sitas stacijas apkārtnē (ap 1,9 km)

IMG_7267

523. att. Skats Vecumu virzienā

IMG_7279-82

IMG_7269-71

IMG_7272-77

IMG_7283-86 IMG_7288-89

IMG_7291-92

524. att. Dzelzceļnieku kazarmas ēka. Skats Vecumu virzienā

522. att. Dzelzceļa betona tilts pār Sitas upi

AB4_2764  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Grants seguma ceļš, labi braucams
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525. att.  Dzelzceļa trases krustojums ar vietējo ceļu. 
Skats Vecumu virzienā.

 LIMF_IMG_7267 (57 10.6545; 27 05.8838)

  526. att.  Dzelzceļa tilts pār Sitas upi.
Skats Vecumu virzienā.

 LIMF_IMG_7272 (57 10.5842; 27 06.1062)

  527. att.  Dzelzceļa tilts pār Sitas upi.
 LIMF_IMG_7274 (57 10.5775; 27 06.1153)

  528. att.  Dzelzceļa tilts pār Sitas upi.
Skats Gulbenes virzienā.

 LIMF_IMG_7277 (57 10.5715; 27 06.1365)

529. att.  Dzelzceļa trase Sitas stacijas teritorijā.
Skats Vecumu virzienā.

 LIMF_IMG_7284 (57 10.4758; 27 05.3877)

530. att.   Dzelzceļa trase Sitas stacijas teritorijā.
Skats Gulbenes virzienā.

 LIMF_IMG_7289 (57 10.4603; 27 05.428)
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13

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI
GULBENE-SITA-VECUMI

Trases posms  Bērzuleju māju apkārtnē un pie krustojuma  ar autoceļu V470  (ap 1,7 km)

IMG_7293-7300

IMG_7301

IMG_7303

532. att. Caurteka pār Dzirlas upi

531. att. Skats Vecumu virzienā

AB4_2764  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Grants seguma ceļš, labi braucams
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14

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI
GULBENE-SITA-VECUMI

Trases posms Balvu apkārtnē pie krustojuma ar autoceļu P35  (ap 1,6 km)

 IMG_7162

IMG_7306-07 IMG_7309

IMG_7315-19

IMG_7313

535. att. Dzelzceļa tilts pār Pededzes upi. Skats Gulbenes virzienā

533. att. Skats no dzelzceļa trases uz autoceļu P35 534. att.  Skats uz dzelzceļa trasi no autoceļa P35 uz Balvu staciju 

536. att. Pie dzelzceļa trases un autoceļa P35 krustojuma

 Fotografēšanas punkti un failu numuri

Grants seguma ceļš, labi braucams
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15

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI
GULBENE-SITA-VECUMI

Trases posms Balvu stacijas apkārtnēi (ap 1 km)

 IMG_7162; AB4_2837

AB4_2867

AB4_2855

AB4_2856

AB4_2860

AB4_2861

AB4_2857-58

IMG_3425

AB4_2859

IMG_7315-19

537. att. Balvu dzelzceļa stacijas pasažieru ēka ar piemiņas zīmi 
izsūtītajiem priekšplānā. Skats no stacijas laukuma

AB4_2863

 Fotografēšanas punkti un failu numuri

Grants seguma ceļš, labi braucams
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539. att.  Kopskats uz Balvu dzelzceļa stacijas pasažieru ēku un stacijas 
laukumu ar piemiņas zīmi izsūtītajiem.

 LIMF_IMG_3425 (57 09.873; 27 12.4155)

540. att.  Kopskats uz Balvu dzelzceļa stacijas pasažieru ēku no stacijas 
laukuma puses.

 LIMF_IMG_3425 (57 09.8795; 27 12.382)

541. att.  Stacijas noliktavu teritorija.
Skats uz dzelzceļa trasi Vecumi virzienā.

 LIMF_AB4_2863

542. att.  Stacijas noliktavu teritorija
Skats uz ceļu, iespējams uz bijušo dzelzceļa atzaru Gulbenes virzienā

LIMF_AB4_2857 (57 10.0605; 27 12.5266)

538. att. Balvu dzelzceļa stacijas pasažieru ēka no perona puses.
LIMF_AB4_2855 (57 09.9074; 27 12.382)



222

Vidzemes un Dienvidigaunijas slēgto dzelzceļu izpēte un tūrisma potenciāla novērtējums

Rīga: Latvijas Industriālā mantojuma fonds, 2018-2019

16

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI
GULBENE-SITA-VECUMI

Trases posms Vasiļjevas un Nikolajevas apkārtnē (ap 4,1 km)

AB4_2883-84, 2888

AB4_2881-82

AB4_2878-79

AB4_2870-74

545. att. Skats Gulbenes virzienā

544. att. Skats Gulbenes virzienā

543. att.  Skats Vecumu virzienā

AB4_7162  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Grants seguma ceļš, labi braucams
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17

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI
GULBENE-SITA-VECUMI

Trases posms Georgijevas apkārtnē  (ap 4,2 km)

547. att. Skats Vecumu virzienā

AB4_2891

AB4_2899-2900

546. att. Skats Gulbenes virzienā

AB4_7162  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Grants seguma ceļš, labi braucams
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18

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI
GULBENE-SITA-VECUMI

Trases posms Vīksnas stacijas apkārtnē pie krustojuma  ar autoceļu V472  (ap 2,8 km)

548. att. Dzelzceļa trase un bagāžas noliktava Vīksnas stacijas teritorijā. 
Skats Gulbenes virzienā

550. att. Dzelzceļa tilts/caurtekapār Kurnas upi

AB4_2939-41

AB4_2928-36
AB4_2925

A
B4

_2
92

1

A
B4

_2
91

4-
15

A
B4

_2
91

7-
19

A
B4

_2
90

7-
10

A
B4

_2
91

2

AB4_2903-06

549. att. Dzelzceļa trasē marķēts 780 velomaršruts  Vecumu virzienā

AB4_7162  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Grants seguma ceļš, labi braucams
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19

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI
GULBENE-SITA-VECUMI

Trases posms pie Ap’šukalna un Oknupes  (ap 3,3 km)

553. att. Dzelzceļnieku kazarma - Aizupes mājas

AB4_2952-53

AB4_2954-57

A
B4

_2
94

7-
48

A
B4

_2
94

9-
50

A
B4

_2
94

2-
44

A
B4

_2
94

5

Apšukalns

551. att. Dzelzceļa tilts pār Oknupi. 

552. att. Dzelzceļa tilts pār Oknupi. Skats Vecumu virzienā

AB4_7162  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Grants seguma ceļš, labi braucams
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20

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI
GULBENE-SITA-VECUMI

Trases posms Kupravā pie Kupravas stacijas  (ap 0,8 km)

AB4_2976-79

A
B4

_2
98

2-
85

AB4_2972-74

A
B4

_2
96

4-
67

A
B4

_2
96

8

A
B4
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9-
70

A
B4

_2
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81 A

B4
_2

99
0

A
B4

_2
98

9

A
B4

_2
98

8

AB4_7162  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Grants seguma ceļš, labi braucams

554. att. Kupras stacijas pasažieru ēka
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21

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI
GULBENE-SITA-VECUMI

Daļēji aizaudzis trases posms cauri mežam Gruzdovas tuvumā  (ap 3,4 km)

 AB4_3058  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Grants ceļa segums apaudzis ar zāli, vietām trase daļēji aizaugusi ar krūmiem

AB4_3047, 57

AB4_3039-42

555. att. Skats Gulbenes virzienā.

556. att. Skats Vecumu virzienā.
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22

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI
GULBENE-SITA-VECUMI

Trases posms Žīguru stacijas apkārtnē   (ap 0,8 km)

AB4_3074

AB4_3071

AB4_3069-70

A
B4

_3
06

6

A
B4

_3
06

7

A
B4

_3
06

8
AB4_3065

AB4_3064A
B4

_3
06

3

A
B4

_3
06

1

AB4_3058

558. att. Žīguru stacijas pasažieru ēkas galvenā fasāde557. att.Trase 0,35 km pirms žīguru stacijas.Skats Vecumu virzienā.

AB4_7162  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Grants seguma ceļš, labi braucams
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  561. att. Žīguru stacijas pasažieru ēka un perona paliekas
Skats Vecumu virzienā. 

LIMF_AB4_3068 (57 15.7838; 27 39.9246)

563. att.  Skats uz Žīguru stacijas pasažieru ēku no Ciemata ielas.
LIMF_AB4_3074

559. att. Dzelzceļa trase pirms Žīguru stacijas. 
Skats Žīguru-Vecumu virzienā. 

LIMF_AB4_3064 (57 15.7742; 27 39.6812)

  560. att. Dzelzceļa trase pie Žīguru stacijas. 
Skats Vecumu virzienā. 

LIMF_AB4_3066 (57 15.7823; 27 39.8895)

562. att. Dzelzceļa trase pirms Žīguru stacijas. 
Skats Žīguru-Gulbenes virzienā. 

LIMF_AB4_3071 (57 15.7842; 27 40.0518)
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KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI
GULBENE-SITA-VECUMI

Trases posms pie tilta pār Vādas upi un krustojuma ar autoceļu V457  (ap 4 km)

AB4_3101-05

AB4_3106

AB4_3107-08

565. att. Tilts pār Vādas upi. Skats Vecumu virzienā

566. att. Dzelzceļa trases krustojums ar autoceļu V457. Skats Vecumu virzienā

564. att. Tilts pār Vādas upi. Skats Vecumu virzienā

AB4_7162  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Grants seguma ceļš, labi braucams

23
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24

KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI
GULBENE-SITA-VECUMI

Trases posms pie tilta pār Kouras upi   (ap 1,8 km)

AB4_3114-17

AB4_3119-27, skat. 25. karti  

AB4_3113

567.-568. att. Tilts pār Kouras upi. Skats Vecumu virzienā.

569. att. Tilts pār Kouras upi. Skats Gulbenes virzienā

AB4_7162  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Grants seguma ceļš, labi braucams
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KARTOGRĀFISKS PĀRSKATS AR FOTOFIKSĀCIJU PAR SLĒGTĀ DZELZCEĻA TRASI
GULBENE-SITA-VECUMI

Trases posms Vecumu stacijas apkārtnē    (ap 0,9 km)

AB4_3127
571. att. Vecumu stacijas pasažieru ēka. Skats Gulbenes virzienā

AB4_3130-32

AB4_3126

AB4_3125

AB4_3124

AB4_3122-23

AB4_3120

AB4_3119

25

570. att. Trase ap 100 m pirms Vecumu stacijas.
Skats Krievijas robežas virzienā

572. att. Dzelzceļa trase ap 50 m pirms Vecumu stacijas. Skats Krievijas robežas virzienā

AB4_7162  Fotografēšanas punkti un failu numuri

Grants seguma ceļš, labi braucams
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575. att.   Vecumu stacijas teritorija. Perona paliekas un dzelzceļa ēkas.
Skats Krievijas robežas virzienā. 

LIMF_AB4_3124 (57 12.8824; 27 46.3686)

577. att.  Skats uz dzelzceļa trasi no krustojuma ar vietējo ceļu Vecumu 
stacijas virzienā

LIMF_AB4_3131 (57 12.8824; 27 46.3686)

578. att.  Skats uz dzelzceļa trasi no krustojuma ar vietējo ceļu Krievijas 
robežas virzienā aptuveni 0,8 km no Vecumu stacijas.

LIMF_AB4_3132 (57 12.4663; 27 46.705)

573. att. Dzelzceļa trase pirms Vecumu stacijas. Skats Gulbenes virzienā. 
LIMF_AB4_3120 (57 12.9326; 27 46.3283)

574. att.   Vecumu stacijas teritorija. Noliktavas ēka.
Skats Gulbenes virzienā. 

LIMF_AB4_3120 (57 12.9049; 27 46.3514)

576. att.  Vecumu dzelzceļa stacijas pasažieru ēka (tag. dzīvojamā ēka) 
un piemiņas zīme deportētajiem. 

 LIMF_AB4_3125 (57 09.873; 27 12.4155)
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KOPSAVILKUMS UN IETEIKUMI  

 Šī darba ietvaros apkopota vēsturiskā un aktuālā informācija par slēgtajām dzelzceļa līnijām   Latvija ziemeļaus-

trumu un austrumu daļā – Vidzemē un Latgalē, kā arī Dienvidigaunijā. Balstoties uz apkopoto informāciju, kā arī kar-

togrāfisko materiālu un iepriekšējo gadu izpētes materiāliem dabā tika pārlūkoti, fotografēti un iezīmēti kartē deviņi slēg-

to šaursliežu un platsliežu dzelzceļu trases posmi – 346 km kopgarumā. Slēgto dzelzceļu trašu apsekošana veikti 2018. 

gada vasaras sezonā gan braucot ar automašīnu vai velosipēdu, gan ejot ar kājām. 

 Apsekotie slēgto dzelzceļu posmi ir visai atšķirīgi gan pēc esošā ceļu infrastruktūras stāvokļa, gan pēc piederības 

formas (fizisku vai juridisku personu, pašvaldību vai valsts īpašumi), gan pēc to pašreizējā izmantošanas veida (autoceļi 

un meža ceļi, saimniecību pievedceļi, lauksaimniecības zemes u.c.). Slēgtajos platsliežu dzelzceļa posmos dzelzceļa trases 

pēc sliežu noņemšanas ir pārveidotas par samērā labiem zemes vai grants seguma ceļiem. Šajās trasēs bijusī dzelzceļa 

nodalījuma josla ir saglabājusies galvenokārt  valsts īpašumā vai atsevišķos gadījumos, piemēram, Skultes-Limbažu ie-

cirknī, bijusī dzelzceļa trase pārgājusi pašvaldības īpašumā. Sarežģīta situācija ir ar pirms daudziem gadiem slēgtajām 

šaursliežu dzelzceļu līnijām Latvijas-Igaunijas pierobežā, kur daudzviet dzelzceļu trases dabā grūti konstatējama un tās 

vietā ir lauksaimniecības zemes, krūmiem aizaugušas vietas, elektropārvades līnijas vai tml. Daļa no slēgto šaursliežu dz-

elzceļu infrastruktūras zemēm ir privatizētas, kas apgrūtina to izmantošanu kā vienotu ceļu.

 Šis darbs veidots kā vadlīnijas jeb priekšizpēte par potenciālajiem “Zaļo ceļu” izveidošanas koridoriem un ve-

lotūristu maršrutiem, lai lēmumu pieņēmējiem dotu pamatu izvērtēt,  kuros virzienos būtu lietderīgi izmantot un at-

tīstīt slēgto dzelzceļu infrastruktūru, vai kuros virzienos tas saimnieciski, tehniski vai īpašumtiesību dēļ nebūtu iespējams. 

Darbā nav ietverts apsekoto bijušo dzelzceļu infrastruktūras būvju tehniskā stāvokļa novērtējums, izmaksas par ceļu at-

tīrīšanu vai tiltu atjaunošanu, kā arī īpašas tūristiem domātas “Zaļo ceļu” infrastruktūras izveidošanu.

 Kopsavilkums par apsekotajiem slēgto dzelzceļu posmiem apkopots tabulā.
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Ikla-Riieslja 44 

Ikla-Riiselja šaursliežu dzelzceļa trase gandrīz visā garumā, bet it īpaši posmā no 
Rīgas-Tallinas  šosejas (E67) līdz pat Kilingi/Nõmme-Pērnava šosejai, ir ļoti labi 
izmantojama gājējiem un nemotorizētajiem transporta līdzekļiem, tātad arī “Zaļā 
ceļa” ierīkošanai, jo:

- trases vietā ir izveidots ciets zemes vai smalkas grants ceļa segums;
- autotransporta kustības intensitāte pa šo ceļa posmu ir neliela 
- trasei ir vairāki savienojumi ar vietējiem autoceļiem jūrmalas virzienā;
- daudzviet trase virzās cauri skaistam un labi koptam jauktu koku mežam. 

Ieteicams izvērtēt atsevišķu šī trases posmu izmantošanas iespējas savienojot tos 
ar jau esošajiem velomaršrutiem un “Zaļo ceļu” attīstības koncepciju šajā apvidū 
kopumā. Turklāt jāņem vērā, ka trase atsevišķos posmos iet paralēli vai krustojas 
ar projektēto Rail Baltica dzelzceļa līniju.

Mazsalaca-Rūjiena

Rūjiena-Môisaküla

18,1

20,5

Mazsalaca-Rūjiena un Rūjiena-Môisaküla platsliežu dzelzceļa trases posmi ir 
pilnībā izmantojami “Zaļā ceļa” izveidei, jo  ceļa infrastruktūra tas visā garumā ir 
salīdzinoši labā stāvoklī un pieder pašvaldībai,  tādēl nav juridiska rakstura ap-
grūtinājumu infrastruktūras atjaunošanas/uzlabošanas ziņā. 
Mazsalacas-Rūjienas posmā Ieteicams izvērtēt inženiebūvju tehnisko stāvokli un 
citus nepieciešamos ceļu infrastruktūras uzlabojumus. Savukārt Rūjienas-Môisakü-
la posmā nepieciešams veikt ievērojamus trases attīrīšanas darbu no krūmiem, kā arī koka 
gulšņu izcelšanu un ceļa seguma izlīdzināšanu.

Rūjiena-Valka-Žuldiņas 58,6

Rūjiena-Valka-Žuldiņa dzelzceļa trase posms ir problemātisks “Zaļo dzelzceļu” 
infrastruktūras izveidošanai, jo:

- daļā no trases ir privātīpašuma zemes vai māju piebraucamie ceļi;
- daudzviet pa trasi ejošie ceļi ir sliktā stāvoklī vai ceļu nav vispār;
- atsevišķus posmus intensīvi izmanto meža izstrādes tehnika;

Ieteicams papildus izvērtēt trases posmu starp Rūjienas platsliežu stacijas vietu 
un Žuldiņām, kas iespējams būtu pielāgojams “Zaļo ceļu” vajadzībām.  
Visperspektīvākais “Zaļā ceļu” izveidē varētu būt posms starp “Jaunārēm” un 
“Dzirnavniekiem” Valkas apkārtnē, kur ir saglabājušās arī dzelzceļa infrastruktūras 
būves un ir ainaviska apkārtne. Galvenie riski “Zaļo ceļu” veidošanai ir īpašum-
tiesības un lielās izmaksas ceļu infrastruktūras uzlabojumiem. 

Môisaküla-Kilingi/
Nõmme-Pērnava 48/33,5

Trases posms no Kilingi/Nõmme stacijas vietas līdz līdz krustojumam ar Paides 
šoseju Pērnavā   33,5 km garumā, izņemotpēdējos 3 km pirms Pērnavas, kur iepro-
jektēta Rail Baltica dzelzceļa līnija, ir pilnībā izmantojams “Zaļā ceļa” izveidošanai. 
Tajā skaitā trases posms  27,5 km garumā no  Kilingi/Nõmme līdz krustojumam 
ar vietējo autoceļu Metsaküla un Joeküla apkārtnē ir izmantojams bez būtiskiem 
ceļa infrastruktūras uzlabojumiem. Tas pats attiecas 0,9 km garo posmu no Jo-
ekalda tee Pērnavas nomalē līdz Reiu upes tiltam un tālāk līdz vietai, kur pa esošo 
dzelzceļa trasi plānots būvēt Rail Baltica dzelzceļa līniju. Ņemot vērā šeit veiktos 
labiekārtošanas darbus, tostarp nesen uzbūvēto jauno gājēju tiltu pār Reiu upi  
var uzskatīt, ka šajā posmā jau tiek veikti priekšdarbi “Zaļā ceļa” infrastruktūras 
izveidošanai.
Pievēršoties “Zaļā ceļa” infrastruktūras plānošanai un projektēšanai šajā posmā 
būtu ieteicams veikt papildus izpēti par esošajiem un plānotajiem velo maršrutiem 
šajā apkārtnē, kā arī saskaņot plānus ar Rail Baltica dzelzceļa līnijas projektētājiem.

Skulte-Lādes stacija-Limbaži 26/18

Skulte-Lādes stacija trases posms Lādes stacijai  ir 18 km un pilnībā ir izmantojams 
“Zaļā ceļa” ierīkošanai, lielāki ceļa infrastruktūras darbi būtu nepieciešami vienīgi 
3.3 km garā posma starp autoceļiem V130 un V129. Tāpat problemātisks varētu 
būt arī posms aizkrustojuma ar autoceļu V132 Limbažu virzienā projektētā  Rail 
Baltica dzelzceļa līnija aptuveni 1,4 km garumā pārklājas ar esošo dzelzceļa trasi.
“Zaļā ceļa” izveidošanai šajā trases posmā būtu nepieciešama plānošanas koor-
dinēšana ar Rail Baltica dzelzceļa līnijas projektētājiem.
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Alūksne-Ape 28,7

Posms Ape - Alūksne starp Igaunijas robežu un Alūksnes staciju ir lielākoties 
pielāgojams “Zaļo ceļu” vajadzībām. Arī alternatīvu pievedceļu šeit netrūkst. 
Pašas dzelzceļa trases vietā gan ir nepieciešami būtiski infrastruktūras uzlaboju-
mi. Vismazāk tie nepieciešami valsts vai pašvaldības īpašumos, kur ir labi grants 
vai zemes seguma ceļi.

Valga-Koikküla 13,4

Valga - Koikūla dzelzceļa trases posms ir ļoti labi saglabājies un tā ceļa stāvoklis 
lielākoties vērtējams kā ļoti labs. Trases vietā izveidotais ceļš  ved gar vairākām 
saimniecībām un tiek izmantots arī motorizētam transportam. Projektējot “Zaļā 
ceļa” izveidošanu būtu  ieteicams ņemt vēru atsevišķus iespējamos šķēršļus šajā 
posmā, respektīvi  tiešs saimniecību tuvums, trīs ceļa pārrāvumi, kas ga ir viegli 
apbraucami.
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Smiltene-Valmiera 34,3

Posms Smiltene-Valmiera ir problemātisks “Zaļā ceļa” izveidošanai, jo: 
- liela daļa dzelzceļa trasi aptverošo teritoriju ir privātīpašumi;
- ceļu infrastruktūras stāvoklis vietām ir slikts; 
- dzelzceļa trase daudzviet nav saglabājusies vai grūti konstatējama.

Vislabākās iespējas “Zaļā ceļa izveidē ir Valmieras pilsētā un tās tuvumā. Savukārt 
Smiltenes apkārtnē dzelzceļa trase ir saglabājusies Stacijas ielā Smiltenē un ārpus 
pilsētas 1,5 km garumā. 
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Gulbene-Sita-Vecumi 70

Gulbene-Sita-Vecumi slēgtā dzelzceļa trase visā garumā  ir valsts īpašums, kas ir 
labs priekšnoteikums  “Zaļā ceļa”  izveidošanai šajā vietā. Arī raugoties no ceļa 
infrastruktūras kvalitātes viedokļa,  trase ir pilnībā ir izmantojama “Zaļā ceļa” 
ierīkošanai, pat vairāk, šeit esošais ceļš jau šobrīd bez īpašiem uzlabojumiem  ir 
izmantojams arī braukšanai ar motorizēto transportu  (izņemot tiltu pār Pededzi).
Ceļa uzlabošanas darbi būtu veicami vienīgi trases posmā no Gulbenes stacijas 
līdz krustojumam ar autoceļu V441 un atsevišķās vietās posmā  no Kupravas līdz 
Žīguriem.
“Zaļā ceļa” infrastruktūras radīšanai šajā dzelzceļa trasē labs priekšnoteikums ir 
jaunā Nr. 780 velomaršruta izveidošana Balvu novadā, kā arī iespējamā sasaiste ar 
velomaršrutiem Gulbenes novadā un Gulbenes-Alūksnes šaursliežu dzelzceļu kā 
“Zaļā ceļa savienojošo posmu.
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Saīsinājumu saraksts 

ATD – Autotransporta direkcija 

GNP – Gaujas Nacionālais parks 

IVN – ietekme uz vidi novērtējums 

ĪADT – īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

LZCA – Latvijas zaļo ceļu asociācija 

P&R – Park&Ride 

RPR – Rīgas plānošanas reģions 

SM – Satiksmes ministrija 

TEN-T – Eiropas Transporta tīkls (Trans-European Transport Network) 

TIC – tūrisma informācijas centrs 

VPR – Vidzemes plānošanas reģions 

VTA – Vidzemes tūrisma asociācija 

 

Galveno jēdzienu skaidrojums 

EuroVelo 13 - Dzelzs priekškara maršruts ir velomaršruts, kas ved no pašiem Eiropas ziemeļiem - 

Norvēģijas pilsētiľas Kirkenes līdz pat Bulgārijas un Turcijas robeţai pie Melnās jūras. Maršruts šķērso 20 

valstis 10 400 km kopgarumā un iezīmē simbolisko robeţu starp Austrumiem un Rietumiem - teritorijas, 

kādās Eiropa bija sadalīta vairāk kā pus gadsimtu Aukstā kara laikā, lieliski atspoguļojot unikālas vēstures 

liecības un šobrīd mazāk zināmus tūrisma apskates objektus.1 

Kājāmgājēju tūrisms - iešana daţāda distances garuma pārgājienā pa noteiktu maršrutu, lai plānotā 

laika periodā noietu visu iecerēto ceļu.2 

Mobilitātes punkts – daţādu līmeľu transporta mezgli ar pamatuzdevumu ikvienam to lietotājam 

nodrošināt ērtus daţādu transporta veida savienojumus vienkopus, piedāvājot alternatīvus pārvietošanās 

veidus un mazinot nepieciešamību izmantot privāto autotransportu. 3 

Tūrisms - ceļošana un uzturēšanas ārpus savas pastāvīgās dzīvesvietas brīvā laika pavadīšanas, lietišķo 

darījumu kārtošanas vai citā nolūkā ilgāk par vienu diennakti un ne ilgāk kā vienu gadu. 

Veloceļš – braukšanai ar velosipēdiem izbūvēts ceļš, celiľš, kurā apvienota braukšana ar velosipēdiem 

un gājēju kustība, braukšanai ar velosipēdiem paredzēta josla vai brauktuve, kas apzīmēta ar atbilstošām 

ceļa zīmēm un ceļa apzīmējumiem.4 

                                                

1 Avots: Vidzemes Tūrisma asociācija. (2019). 
2 A.Līviľas adaptēts no Lauku ceļotājs. Pārgājienu tūrisms: rokasgrāmata uzľēmējam 
3 SIA ―IE.LA inţenieri‖. Projekta SUMBA Pārvietošanās Ģenerālplāna sadaļu izstrāde (R074). https://www.bef.lv/wp-

content/uploads/2020/09/Mobilitates_punktu_plans_SUMBA-1.pdf  

https://www.bef.lv/wp-content/uploads/2020/09/Mobilitates_punktu_plans_SUMBA-1.pdf
https://www.bef.lv/wp-content/uploads/2020/09/Mobilitates_punktu_plans_SUMBA-1.pdf
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Velomaršruts - Grafiski attēlots un vārdiski aprakstīts veloceļojuma plāns, kurā ir ietverts ceļojuma, kurš 

nepārsniedz vienu gadu, - ilgums, sākuma un beigu punkts, galvenās apstāšanās vietas un apmeklējamās 

tūrisma piesaistes. Ceļojumu tūrisma maršrutos paraksti tiek iekļauts arī plānojums pa dienām un 

nakšľošanas vietas.5 

Velotaka – meţa ceļš, stiga, taka ar dabisku segumu vai uzlabotu blīvu segumu, kurā ir zema satiksmes 

intensitāte.  

Velotūrisms – viens no aktīvā tūrisma veidiem un tam ir būtiska loma ne tikai tūrisma, bet arī 

ekonomikas attīstībā.  

“Zaļie ceļi” - ir nemotorizētajam transportam īpaši piemēroti pārvietošanās koridori, veidoti līdzsvarā ar vidi un 

apkārtējām teritorijām. Šiem koridoriem jānodrošina pietiekamas prasības platuma, stāvuma un virsmas kvalitātes 

ziņā, lai nodrošinātu visām apmeklētāju grupām draudzīgu un drošu pārvietošanos. Šajā sakarā bijušās dzelzceļa 

līnijas un kanālu dambji ir ļoti piemērots resurss “Zaļo ceļu” attīstībai.
6
 

                                                                                                                                                       

4 Likumi.lv. Noteikumi par darbības programmas ―Infrastruktūra un pakalpojumi‖ papildinājuma 3.4.2.1.2. apakšaktivitāti 

―Nacionālās nozīmes velotūrisma produktu attīstība‖. https://likumi.lv/doc.php?id=176093  
5 A.Līviľas adaptēts pēc Tūrisma maršrutu veidošana. (2010). Vidzemes Augstskola 
6 Lilles Deklarācija, 2000. gada 12. septembris 

https://likumi.lv/doc.php?id=176093
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Ievads 

Dokumentā ―Vidzemes Tūrisma attīstības stratēģija 2020-2025: Zaļo ceļu (Greenways) attīstība Vidzemē 

2020.-2025.gadam‖ galvenais fokuss ir ―Zaļie ceļi‖, to infrastruktūra, iekļaušana multimodalā transporta 

sistēmā, kā arī integrēšana TEN-T tīklā un EuroVelo 13. ―Zaļie ceļi‖ Latvijā ir jauna iniciatīva - lai attīstītu 

bijušās dzelzceļa līnijas un piemērotu tās nemotorizētā tūrisma vajadzībām, savukārt Eiropā tas veiksmīgi 

tiek darīts jau vairāk kā 20 gadus, piesaistot miljoniem tūristu vietās, kuras parasti paliek ārpus tūrisma 

ceļveţiem, un dodot iespēju baudīt ainavas un vidi, kura savulaik piedzīvoja uzplaukumu pateicoties 

dzelzceļa klātbūtnei. 

Stratēģija ir veidota kā rīks pašvaldībām, reģioniem, nevalstiskajām un valsts institūcijām, kas noderētu 

vietējās un reģionālās ekonomikas uzlabošanai, kā arī veicinātu ―Zaļo ceļu‖ attīstību. Lai Latvijā pilnībā 

realizētu ―Zaļo ceļu‖ potenciālu, nepieciešams ieguldīt lielu darbu, lai, pirmkārt, sakārtotu īpašumtiesību 

jautājumu valsts līmenī, kā arī piesaistītu finansējumu infrastruktūras uzlabošanai un attīstībai vietējā 

līmenī. Daudzas pašvaldības jau ir izpratušas ―Zaļo ceļu‖ potenciālu, un veikušas nozīmīgus ieguldījums, 

gan līniju tīrīšanā, gan bijušo dzelzceļa objektu atjaunošanā, tādējādi paverot ceļu līdzīgām iniciatīvām 

nākotnē. 

SIA ―AC Konsultācijas‖ biedrības ―Latvijas Zaļo ceļu asociācijas‖ uzdevumā veica Vidzemes tūrisma 

attīstības stratēģijas rīcības plāna 2020-2025 izstrādi ar fokusu uz rīcībām tieši ―Zaļo ceļu‖ attīstībā, kā arī 

izstrādā priekšlikumus Vidzemes Tūrisma attīstības stratēģijas aktualizēšanai, ieteikumus arī galvenokārt 

vēršot uz attīstību ―Zaļo ceļu‖ jomā. Pakalpojums tiek sniegts publiskā iepirkuma (iepirkuma identifikācijas 

NR. LZCA 2020/1 INTERREG EUROPE) ietvaros, balstoties uz 2020. gada 23. oktobrī abpusēji noslēgto 

līgumu.  

Rīcības plāns ir Vidzemes Tūrisma attīstības stratēģijas sastāvdaļa. Tas ir pakāpi detalizētāks dokuments, 

kurā ir iekļauti konkrēti rīcību virzieni un rīcības, definēti par rīcībām atbildīgie, sadarbības partneri, kā arī 

norādīts indikatīvais izpildes termiľš un finansējuma avoti. Rīcības plāns izstrādāts projekta INTERREG 

EUROPE programmas DESTI SMART PGI04871 ietvaros.  

Rīcības plāna izstrādes ietvaros sasniegtais: 

1. Definēti Rīcības plāna mērķi; 

2. Identificēti nozīmīgākie un potenciālie tūrisma apskates objektus un vietas, kas atrodas uz vai 

tuvumā bijušām dzelzceļa līnijām reģionā; 

3. Apkopota informācija par tūrismam nozīmīgu velo/ kājāmgājēju satiksmi/kustību un sabiedriskā 

transporta satiksmi; 

4. Identificēti tūrismam nozīmīgākie mobilitātes punkti gan dzelzceļa, gan autobusu satiksmei; 

5. Identificētas dzelzceļa līnijas ar tūrisma potenciālu, Park & Ride autostāvvietu atrašanās vietas, to 

sasaisti ar TEN-T un nacionālās transporta infrastruktūras vienoto tīklu; 

6. Atspoguļotas zaļās mobilitātes ārvalstu labās prakses piemēri, tajā skaitā Projekta partneru 

valstīs; 

7. Sadarbībā ar ieinteresētajiem partneriem (stakeholders) izstrādātas rīcības un aktivitātes kā 

Rīcības plāna sastāvdaļa,  paredzot vismaz vienu rīcības mērķi, īsu galveno aktivitāšu aprakstu, 
īsu sasniedzamo rezultātu un iznākumu aprakstu, indikatīvu budţetu un finansējuma avotu, 

indikatīvu laika plānu un atbildīgo iestādi, kā arī galvenos ieinteresētos partnerus. 

Pakalpojuma izpilde tika veikta laika posmā: 2020. gada 23. oktobris – 30. novembris.  
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1. Esošā situācija tūrismā un mobilitātē Vidzemē 

1.1 Tūrisma attīstības tendences 

COVID-19 pandēmijas izraisītā krīze 2020.gadā uzskatāmi apliecināja, ka tūrisma nozare nav tikai 

starptautiskais tūrisms, kas apkalpo ārvalstu viesus, bet nozīmīga vieta ir arī vietējam tūrismam un 

atpūtas pakalpojumu nodrošināšanā Latvijā. Pastāvot ceļošanas ierobeţojumiem pasaulē, izmainījās 

ceļošanas uzvedība, paradumi un galamērķi. 2020. gads apliecināja, ka atpūta dabā kļūst arvien 

nozīmīgāka brīvā laika pavadīšanā. Tā piemēram, Līgatnes dabas takās 2020. gada martā apmeklētāju 

plūsma divkāršojās, salīdzinot ar pēdējiem trīs gadiem, Piejūras dabas parkā sešu mēnešu periodā 

apmeklētāju plūsma pieaugusi par 20,7%, salīdzinot ar 2019.gada periodu, Ainaţu molā sešu mēnešu 

periodā apmeklētāju pieaugums bija 10,2%.7 Īpaši liels bija apmeklētāju pieplūdums dabas takās, skatu 

torľos un citos populārākajos dabas objektos. Daudzviet vienlaikus pulcējās pat pārlieku liels apmeklētāju 

skaits, tādejādi apdraudot valstī noteikto epidemioloģisko prasību ievērošanu. Šī iemesla dēļ uz laiku tika 

slēgti populārākie Dabas aizsardzības pārvaldes un Latvijas valsts meţu apsaimniekotie dabas objekti. 

―Zaļie ceļi‖ šādos apstākļos bija laba alternatīva aktīvai atpūtai. 

COVID-19 periodā pieauga pieprasījums arī pēc mazākas ietilpības naktsmītnēm. Uzľēmēji un radošās 

personības krīzes laikā radīja pulcēšanās ierobeţojumiem atbilstošus, jaunus atpūtas pakalpojumus, 

ievērojot pulcēšanās ierobeţojumus, piemēram, aktīvās atpūtas centrs ―Eţi‖ radīja spēli ―Cilpo ar velo‖, 

notika brīvdabas kamerkoncerti.   

―Zaļo ceļu‖ attīstība tūrisma un atpūtas nozarē jau notiek krietni sen ASV un Rietumeiropā, bet mazāk 

Austrumeiropā. ―Zaļie ceļi‖ kā estētiski dabas koridori atpūtai, tūrismam un sportam pamatā tiek veidoti 

pa jau esošajiem lineārajiem ceļiem. Šim nolūkam visbieţāk tiek izmatoti bijušo dzelzceļa līniju uzbērumi, 

velotakas gar kanāliem, ūdenskrātuvēm un upēm. ―Zaļie ceļi‖ ir atšķirīgi pēc to garuma, atrašanās vietas 

un prioritārā izmantošanas veida. Piemēram, pilsētu ―Zaļie ceļi‖ (bieţi vijas gar upi vai ezeru, daţkārt – 

paralēli promenādei), vietēja mēroga jeb kaimiľkopienu savienojoši ceļi, reģionālie gargabalu ceļi un 

pārrobeţu ―Zaļie ceļi‖.8 ―Zaļo ceļu‖ attīstībā nozīmīgs faktors ir ērta sasniedzamība no pilsētām, kur 

koncentrējas lielākā daļa iedzīvotāju un iebrauc ārvalstu tūristi. COVID-19 pandēmijas laikā 

sasniedzamības faktors īpaši pastiprinājās, jo kļuva vēl būtiskāk dabas teritorijas sasniegt, braucot ar 

velosipēdu vai ejot ar kājām - it īpaši no dzīvesvietas pilsētā. Plānojot jaunu ―Zaļo ceļu‖ izveidošanu un 

esošo attīstību, ir būtiski paredzēt to savienojumus ar pilsētām un jau esošajiem veloceļiem, tādejādi 

veidojot satelītceļus un veloceļu tīklu. 

Pēdējo divu gadu laikā Latvijā aktīvi ir veidoti garo pārgājienu maršrutu ceļi, piemēram, Jūrtaka, Meţtaka, 

un arī Eiropas kultūras ceļi. Šie ir starptautiskajos tūrisma maršrutos iekļautie ceļi un to izveidošanas 

mērķis ir piesaistīt vairākdienu gājējus. Šajos maršrutos veidojot ceļu infrastruktūru (norādes zīmes, 

saprotami simboli un valodas lietojums) jāľem vērā šo ceļotāju vajadzības un jānodrošina ierašanās 

galamērķī.  

                                                

7 A.Klepers (2020). COVID19 ietekme uz apmeklētāju plūsmas izmaiľām īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (Natura 2000). 
Vidzemes Augstskola Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts. 
8 T.Tambovceca, Dz.Atstāja, M.Tereshina, I.Uvarova, A.Livina (2020). Sustainability Challanges and Drivers of Cross- Border 

Greenway Tourism in Rural Areas. Sustainability.2020 (12) 
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Velotūristi un citi ―Zaļo ceļu‖ izmantotāji pēc to pieredzes, intereses un braukšanas iemaľām var būt visai 

daţādi. No tā izriet arī šo tūristu, ceļotāju vai vietējo iedzīvotāju vajadzības attiecībā uz ―Zaļo ceļu‖ 

infrastruktūru. Tālab ―Zaļo ceļu‖ plānošanas nolūkiem ir lietderīgi šo ceļu infrastruktūras izmantotājus 

nosacīti sadalīt vairākās grupās, par pamatkritērijiem izvēloties ceļojuma ilgumu un maršruta garumu: 

1. Daudzdienu tūristi (gan velo, gan kājāmgājēji), kuri veic noteiktu maršruta 

posmu (km) noteiktā laika periodā. Viņi maršruta apskatē iekļauj atsevišķus 

objektus (vai nu populārus un labi atpazīstamus vai konkrētus tematiskos objektus, 

par kuriem ir padziļināta interese). Šie tūristi var ceļot gan mazākā, gan vidēji lielā 

grupā, un viņiem ir svarīga regulāra apmešanās vietu izvēle maršrutā. Apmešanās 

vietām jābūt spējīgām piedāvāt vienas nakts izmitināšanu, velo novietni, drēbju 

ţāvēšanu. Šajā grupā var būt gan vietējie, gan ārvalstu tūristi, un tos nosacīti var 

iedalīt vēl divās apakškategorijās: 

1.1. Sportiskie tūristi plāno lielākus ikdienas veicamos attālumus un apmeklē maz 

vai nevienu tūrisma objektu, kas neatrodas tieši pie maršruta, 

1.2. Izzinošie tūristi, kas nobrauc mazāku attālumu, bieţi nogrieţas no maršruta 

un/vai papildina to ar daţādiem citiem, sev interesējušiem objektiem. 

2. Vienas dienas ceļotāji – viņi izvēlas sākt un beigt savu braucienu vienā vietā, vai 

iespēju no brauciena beigām sasniegt savu sākuma punktu ar sabiedrisko 

transportu. Ceļo ar vieglāku bagāţu, ir mazāk prasīgi pret veloceļa infrastruktūru. 

Viegli atliek braucienu, ja ir nelabvēlīgi laika apstākļi. Izmanto velo nomas 

pakalpojumus. Labprātāk izvēlas maršrutus ar labākām atpūtas un ēdināšanas 

iespējām, skaistiem skatiem, dabu. Šo grupu nosacīti var iedalīt vēl trīs 

apakškategorijās: 

2.1. Ceļotāji, kas ceļo radiāli no vienas apmešanās vietas (retāk: no savas 

dzīvesvietas); 

2.2. Ceļotāji, kas ierodas un dodas prom ar sabiedrisko transportu; 

2.3. Sportiskie ceļotāji, kam galvenais motivators ir nobrauktā distance un/vai 

veiktais posms. 

3. Vietējais ikdienas braucējs – šajā grupā ietilpstošie dodas savā ikdienas 

maršrutā, pamatā uz izglītības iestādi vai darbu. Izmanto velomaršrutu tikai tad, ja 

tas ir īsāks, ērtāks vai drošāks, retāk – ja skaistāks/ainaviskāks. Nereti pārvadā 

visu, ko spēj, t.sk. bērnus uz bagāţnieka vai piekabē, darba rīkus u.tml. Papildus 

piedāvājumus izmanto ļoti maz. 

Papildus, ―Zaļo ceļu‖ mārketinga un popularizēšanas nolūkiem var izmantot segmentēšanu pēc citādām 

pazīmēm9, kā piemēram: 

                                                

9  Interreg Danube transnational programme EcoVeloTour. (2019). Guidelines for sustainable bycicle tourism. http://www.interreg-

danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/36/cfb8514ba973699218d4caf1fb4ec0371766d5d9.pdf  

http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/36/cfb8514ba973699218d4caf1fb4ec0371766d5d9.pdf
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/36/cfb8514ba973699218d4caf1fb4ec0371766d5d9.pdf
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1. Velobraucējs – pasākumu dalībnieks. Piedalās kādā organizētā pasākumā, uz ko 

var būt ieradies ar savu privāto autotransportu vai sabiedrisko transportu. 

Iespējams, ka pasākuma apmeklējumam izmanto velo nomas pakalpojumus.  

2. Eko braucējs. Viņam svarīgs ir pasākuma ekoloģiskais aspekts. Izvēlēsies 

daţādus ar zaļo 'eko' tūrismu saistītus pakalpojumus un pakalpojumu sniedzējus.  

3. Organizētas grupas dalībnieks. Parasti ārvalstu tūrists, visu ceļojumu pasūta 

vienā ceļojumu birojā, kas savukārt nodrošina visu ar braucienu saistīto 

pakalpojumu spektru - no velo piegādes līdz ēdināšanai, iespējams, ka ceļojums 

tiek kombinēts ar citām aktivitātēm (laivas, kultūras pasākumi u.tml.). 

Mārketingā, uzrunājot konkrētas mērkgrupas, var izmantot arī dalījumu pēc velosipēdu veidiem, jo tie 

iezīmē konkrētās mērķgrupas intereses, piemēram, braucējiem ar tūristu velosipēdiem var piedāvāt vairāk 

apskates objektus, jo viľiem kā otrā prioritāte ir atpūta.10 

1. tabula. Ranţēta daţādu velosipēdu lietotāju motivācija 

 Šosejas velosipēdi  Tūristu velosipēdi Kalnu velosipēdi 

1. Brīvība Daba Daba 

2. Daba Atpūta Brīvība 

3. Līdzsvars Ainavas Jautrība 

4. Tikt prom Brīvība Līdzsvars 

5. Atpūta Veselība Tikt prom 

Avots: Interreg Danube transnational programme EcoVeloTour. Guidelines for sustainable bicycle tourism. 

Kā arī segmentēšanu iespējams veikt pēc tā, kas tūristam ir svarīgākais. Velotūrisma rokasgrāmata 

(2010) izšķir astoľus velotūrista tipus:  

1. Sportiskais – maršrutu uztver kā sporta trasi ar daţādiem kāpinājumiem un 

izaicinājumiem. Veic garākus maršrutus, tāpēc nepieciešams plānot attālumus 

starp naktsmītnēm un ēšanas vietām; 

2. Baudītājs – izvēlas estētisku maršrutu, ainaviskumu un iespējas interesanti 

atpūsties. Izvēlas pārvietoties ne tikai ar velosipēdu, bet pārbraucienu laikā 

pārvietojas ar vilcieniem, ja tas ir kombinējams; 

3. Novad-pētnieciskais – viens no galvenajiem braukšanas motīviem ir izziņa un 

vietējo apstākļu iepazīšana. Lai apskatītu visus zīmīgos apskates objektus, mēro 

sānceļu kilometrus, t.i., nost no galvenā maršruta; 

                                                

10 Guidelines for sustainable bycicle tourism. (April 2019). Interreg Danube transnational programme EcoVeloTour. 
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4. Pasākumu līdzdalībnieks – ikdienā ar velosipēdu nebrauc. Ir svarīga līdzdalība, 

kopā būšana ar pārējiem pasākuma dalībniekiem. Izmanto arī citus pakalpojumus 

pasākuma norises vietā; 

5. Eko-veselīgais – cilvēki, kas velobraukšanu saskata kā jēgpilnu nodarbi veselības 

veicināšanai. Velobraukšanu uztver kā ekoloģisku un pietiekami ātru 

pārvietošanos veidu; 

6. Vietējais ikdienas braucējs – izmanto noteiktus maršrutus, jo dodas uz izglītības 

iestādi, darbu un arī kādā nelielā atpūtas braucienā; 

7. Modīgais – brauc tikai populārākos maršrutus, pievēršot uzmanību ainaviskumam. 

Maršrutā daudz fotogrāfē. Piedzīvoto pēc tam stāstā pārējiem. 
11

 

1.2 Velotūrisms, velomaršruti un veloceļi 

1.2.1 Tūrisma un velotūrisma organizācijas 

Latvijas Zaļo ceļu asociācija (LZCA) ir dibināta 2014. gadā un ir aktīva organizācija, kas sekmē ―Zaļo 

ceļu‖ attīstību Latvijā un sadarbojas šajā jomā  arī ar kaimiľvalstīm. LZCA biedri 2020. gadā ir 13 

pašvaldības (Alojas, Amatas, Carnikavas, Ērgļu, Gulbenes, Kocēnu, Limbaţu, Ogres, Olaines, Ropaţu, 

Rūjienas, Strenču un Vecpiebalgas). LZCA kā komunikācijas kanālu izmanto sociālo mediju Facebook ar 

tajā izveidoto kontu un 862 sekotājiem (uz 2020.g. 4.novembri) un interneta vietni 

https://greenrailways.eu/ trīs valodās: latviešu, igauľu un angļu. Šajā vietnē ir informācija par pieciem 

velomaršrutiem un ―Zaļo ceļu‖ rokasgrāmata angļu valodā (izdota 2019.g.). LZCA popularizē ―Zaļo ceļu‖ 

iniciatīvas Latvijā, organizējot publiskus velobraucienus un attīstot ―Zaļo ceļu‖ infrastruktūru ar 

mērķtiecīgu projektu piesaisti. 

Kopš dibināšanas, LZCA ir aktīvi iesaistījusies ―Zaļo ceļu‖ attīstībā un popularizēšanā, iesaistoties 

projektos: 

 Igaunijas – Latvijas pārrobeţu sadarbības programmas projektā “Zaļie Dzelzceļi” 

(“Green Railway”), kur kopā ar astoņiem Igaunijas partnerim un 14 Latvijas 

pašvaldībām un Vidzemes Tūrisma asociāciju, ir izveidoti 

velo/kājāmgājēju maršrutu posmi “Zaļie Dzelzceļi”; 

 ES Cosme projektā “Zaļais mantojums” (“Green 

Heritage”), kurā piedalījās 3 pašvaldības no Latvijas 

(Ogre, Ērgļi, Ropaţi) un UNESCO mantojuma vietas kā 

Rīgas vecpilsēta un Strūves ģeodēziskā loka vieta Ērgļu 

novadā. Projekta mērķis bija savienot “Zaļos ceļus” ar 

UNESCO sarakstā iekļautajām vietām. 

 

                                                

11 Grīnfelde, I., Klepers, A., Petkēvica, A. Smaļinskis, J. (2010). Velotūrisma praktiķa un pakalpojuma sniedzēja rokasgrāmata. 

http://visit.valka.lv/wp-content/visit/Velot%C5%ABrisma_rokasgr%C4%81mata_2010.pdf 

https://greenrailways.eu/
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Vidzemes tūrisma asociācija (VTA) dibināta 1997. gadā. 2020. gadā tajā ir 38 pašvaldības - VTA 

biedri gan Rīgas, gan Vidzemes plānošanas reģionos, gan izglītības iestādes: Ogres valsts tehnikums, 

Smiltenes tehnikums, Vidzemes Augstskola, 46 uzľēmēji, četri tūrisma operatori, pieci muzeji, viena 

medicīnas iestāde, divas fiziskas personas. Asociācijas mērķis ir veicināt tūrisma attīstībai labvēlīgu vidi un 

sekmēt ilgtspējīgas tūrisma nozares attīstību Vidzemē. VTA komunikācijas kanāls ir interneta vietne 

http://www.vidzeme.com/lv/, kas pieejama latviešu, angļu un krievu valodā. Mājaslapā pieejama 

informācija par asociācijas realizētajiem projektiem, kas pārstāv daţādus tūrisma aspektus, piemēram, 

velotūrisms, ―Zaļie ceļi‖, pārgājieni u.c. VTA ir iestājusies Eiropas Zaļo ceļu asociācijā (EGWA), lai iegūtu 

zināšanas un pieredzi no citām Eiropas valstīm, attīstot „Zaļos ceļus‖ un lai varētu līdzdarboties projektos 

un EGWA rīkotajos pasākumos, kā arī popularizēt partneru "Zaļos ceļus‖ 

starptautiskai auditorijai. 

VTA ir Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes locekle12. 2012. gadā Latvijas 
Tūrisma konsultatīvā padome deleģēja VTA kā atbildīgo institūciju vietējas, 

reģionālas un nacionālas nozīmes velomaršrutu numuru piešķiršanai atbilstoši 
vienotajai kārtībai, kā arī maršrutu un to numuru datubāzes uzturēšanai. Ar 

piešķirtajiem velomaršrutu numuriem veloceļiem var iepazīties šeit: 
http://www.vidzeme.com/lv/forums/velomarsrutu-nr/velomarsrutu-numuru-pieskirsanas-kartiba.html. 

Visvairāk ir reģistrēti vietējās nozīmes velomaršruti. 

 

Latvijas velo informācijas centrs (LVIC) ir dibināts 1991. gadā un veic Latvijas velotūrisma maršrutu 

apkopošanu, velomaršrutu izstrādi un ar velotūrismu saistītas informācijas sniegšanu. Biedrība aktīvi 

iesaistās projektos, publiskās aktivitātēs, kas atbalsta veselīga un aktīva dzīvesveidu popularizēšanu, 

riteľbraucējiem draudzīgas vides veidošanu un sabiedrības izglītošanu velotransporta jomā. LVIC 

komunikācijas kanāls ir interneta vietne https://www.bicycle.lv/ latviešu un angļu valodās. LVIC piedāvā 

velomaršrutu meklēšanu šādā telpiskā griezumā: Rīga&Jūrmala, Kurzeme, Latgale, Sēlija, Vidzeme, 

Zemgale un atsevišķi ir izdalīts EuroVelo. Vidzemes sadaļā informācija ir sagrupēta šādās kategorijās: 

 Tour de LatEst velomaršruts sadalīts 14 dienās; 

 GNP ar teritoriālo dalījumu (Cēsu, Līgatnes, Cēsu novadi, 

Vaidava); 

 Vidzemes piekraste ar teritoriālo dalījumu (Limbaţu, 

Salacgrīvas, Saulkarstu un Sējas novadi); 

 Ziemeļu un Austrumu vidzeme ar teritoriālo dalījumu 

(Alūksnes novads, AAA Veclaicene, Apes novads, 

Gaujiena, Burtnieka ezers, Rūjienas, Smiltenes, Strenču, Valkas un Valmieras 

novadi
13

); 

 Dienvidvidzeme un maršruti pie Daugavas (Aizkraukles, Kokneses, Pļaviņu un 

Ogres novadi); 

                                                

12 Latvijas Tūrisma konsultatīvā padome ir koleģiāla, konsultatīva un koordinējoša valsts institūcija, kura veicina tūrisma valsts 

politikas izstrādāšanā un īstenošanā iesaistīto valsts pārvaldes institūciju, tai skaitā pašvaldību un plānošanas reģionu, un 

privātpersonu, tai skaitā biedrību un nodibinājumu, sadarbību. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs. MK noteikumi 666 (2003) 
13 P.S. Juridiski Valmieras novads tiks izveidots 2021. gada jūnijā 

http://www.vidzeme.com/lv/
http://www.vidzeme.com/lv/forums/velomarsrutu-nr/velomarsrutu-numuru-pieskirsanas-kartiba.html
https://www.bicycle.lv/
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 Vidzemes augstiene (Ērgļu novads, Gaiziņkalns, Madonas novads un starpnovadu 

maršruti). 

1.2.2 Velomaršruti un veloceļi 

Vidzemes reģionā ir starptautiskas nozīmes velomaršruti, kurus apzīmē ar EuroVelo. Latvijā ir izveidots 

EuroVelo 13 maršruts, kurš iet gar Rīgas jūras līča piekrasti līdz pat Ainaţiem, turpinoties Igaunijas 

teritorijā. Maršruts Latvijas teritorijā ir marķēts no Ainaţiem līdz Jūrmalai, šī posma garums ir 198,24 km. 

EuroVelo 13 kopumā ir 10400 km garš velomaršruts, kurš ved caur 20 valstīm, gar trīs jūrām un 14 

UNESCO vietām14. Šis Dzelzs priekškara maršruts (Iron Curtain Trail) kopš 2019. gada ir sertificēts kā 

Eiropas Padomes kultūras ceļš (Culture Route of the Council of Europe). Teorētiski ir izveidots EuroVelo 

11 maršruts ―Austrumeiropas maršruts‖, kurš šķērso Vidzemi (uz papīra, bet ne dabā) no Madonas, 

Ērgļiem, Vecpiebalgas, Siguldas, Līgatnes, Cēsīm, Smilteni un Valku, taču šī maršruta attīstība nav LZCA 

darba kārtībā patlaban. Kartoshēmā (skat. 1. attēlu) ir parādītas pašvaldību sadarbības saites 

velosatiksmes infrastruktūras un velotūrisma attīstībā (2019. gads). Vidzemes tūrisma galamērķis izceļas 

starp pārējiem Latvijas reģioniem ar iestrādēm veloinfrastruktūras un velotūrisma attīstībā. 

1. attēls.  Pašvaldību sadarbības saites velosatiksmes infrastruktūras un velotūrisma 
attīstībā 

 

Avots: Pētījums par velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā. (2019). Izpildītājs SIA 

―Envirotech‖ un pasūtītājs VAS ―Latvijas valsts ceļi‖ 

Var izšķirt trīs kategorijas velomaršrutiem Latvijā, kuriem tiek piešķirti reģistrācijas numuri: 

 Nacionālās nozīmes velomaršruti - numerācija no 1 līdz 9; 

                                                

14 EuroVelo13, Iron Curtain Trail, https://en.eurovelo.com/ev13  

https://en.eurovelo.com/ev13
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 Reģionālās nozīmes velomaršruti - numerācija no 10 līdz 99; 

 Vietējās nozīmes velomaršruti - numerācija no 100 līdz 999.  

Veloceļi un “Zaļo ceļu” maršruti: 

Veloceļu plānošanā un attīstībā nozīmīgs lielums ir apkārtnē esošais iedzīvotāju blīvums15, kas Latvijas 

gadījumā ir ļoti zems, t.sk. Vidzemē. 2019.g. veiktā pētījuma rezultāti16 parāda, ka uz 1000 iedzīvotājiem 

garākā velosatiksmes infrastruktūra Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībās ir Jaunpiebalgas, Strenču 

un Cēsu novadā, savukārt pēc absolūtajiem kilometriem garākā tā ir Valmieras pilsētā, Cēsu un Madonas 

novadā. Savukārt, Rīgas plānošanas reģionā uz 1000 iedzīvotājiem garākā velosatiksmes infrastruktūra 

Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībās ir Salacgrīvas, Jaunpils un Siguldas novadā, savukārt pēc 

kilometriem garākā ir Rīgas un Jūrmalas pilsētā, Siguldas un Ogres novadā. Veloceļi primāri ir izbūvēti 

pilsētās un apdzīvotās vietās. Iedzīvotāju skaits un blīvums īpaši liek pievērst uzmanību savienojumu 

izveidei ar pilsētām, veidojot satelītceļus ―Zaļajiem ceļiem‖. ―Zaļo ceļu‖ tīkls Vidzemes tūrisma galamērķī 

šobrīd ir 558 km kopgarumā, un tiem ir šādi posmi:  

 Zaļais ceļš Valga/Valka – Ape (~55 km) – ceļa posmi ir daļēji Igaunijas teritorijā; 

 Zaļais ceļš Melturi - Jaunpiebalga – Gulbene – Sita (~123 km); 

 Zaļais ceļš ar atsevišķiem veloceļa fragmentiem Ainaţi – Puikule – Valmiera (~85 

km) ar perspektīvu pagarinājumu līdz Smiltenei posmos, kur tas tehniski 

iespējams;  

 Zaļais ceļš ar atsevišķiem veloceļa fragmentiem Lāde – Limbaţi – Puikule- 

Mazsalaca (~57 km) ar perspektīvu pagarinājumu līdz Rūjienai (22,8 km) un 

Ipiķiem/Mosakulai Igaunijā uz ziemeļiem un līdz Skultei uz dienvidiem. Maršruts 

Rūjienā (1,7 km). 

 Zaļais ceļš Cekule – Kangari- Ķeipene - Ērgļi (~79 km), ar savienojumu līdz Ogrei 

un perspektīvā ar savienojumu līdz Koknesei; 

 Zaļais ceļš Ikšķile – Ogre (20km). Apļveida maršruts dabā ir marķēts ar Nacionālo 

velomaršruta Nr. 7., savieno divas pilsētas, ietverot promenādes gar 

Daugavu, ainavisko dabas parku "Ogres Zilie kalni", kur atrodas Dubkalnu 

ūdenskrātuve; 

 Zaļais ceļš Carnikava – Ādaţi uz dambja (12,5 km); 

 Zaļais ceļš Lubāna dambis (25 km), vēl 25 km garumā turpinās velomaršruts ar 

asfaltētu un grants segumu; 

 Zaļais ceļš Alūksnē (2,6 km).  

Maršrutos sastopami trīs veidu segumi – ciets, grants un taka. Lielākoties visos posmos sastopami visu 

veidu segumi (sīkāku informāciju skatīt 1. pielikumā).  

                                                

15 Andrews C., Tabatabie S., Litt.S. (Spring 2018). Motivation and Strategies for bycicle planning in rural, suburban, and low Density 

communities. Vol.84. Journal of the American Association. 
16 SIA ―Envirotech‖. (2019). Pētījums par velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā. http://veloplans.lv/wp-

content/uploads/2017/08/Velo-petijums_15012020.pdf  

http://www.visitogre.lv/lv/dodies-daba/70/1-dabas-parks-ogres-zilie-kalni
http://veloplans.lv/wp-content/uploads/2017/08/Velo-petijums_15012020.pdf
http://veloplans.lv/wp-content/uploads/2017/08/Velo-petijums_15012020.pdf
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2. attēls. Velomaršruti un “Zaļie ceļi” Vidzemes tūrisma reģionā, velonomas punkti un slieţu 
velosipēdu piedāvājums 

 

Avots: SIA ―AC Konsultācijas‖, LZCA, VTA un SIA ―Northmaps‖ izstrādāta karte 

1.2.3 Velo tūristu plūsmas raksturojums 

Pētījumā17 (2019) ir secināts, ka velobraucēju, t.sk. velotūristu uzskaite notiek fragmentēti, nav izveidotas 

vienotas sistēmas. Gājēju, velobraucēju skaitītājus uzstāda gan pašvaldības, gan Dabas aizsardzības 

pārvalde, gan nevalstiskais sektors - visbieţāk projektos, lai pēc to īstenošanas varētu sekot līdzi un 

monitorēt pakalpojuma pieprasījumu. ―Zaļo ceļu‖ maršrutos apmeklētāju plūsmas skaitītāji ir izvietoti 

vairākās vietās ar atšķirīgu datu nolasīšanas metodi, gan arī pēc uzskaites veida (auto, velo, 

kājāmgājējs): 

 “Zaļā ceļā” Ape-Valka/Valga: 

o Apes pilsētā, no kurienes pa “Zaļo ceļu” var uzsākt velobraucienu uz 

Valku/Valgu;  

                                                

17 Pētījums par velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā. (2019). Izpildītājs SIA ―Envirotech‖ un pasūtītājs VAS 

―Latvijas valsts ceļi‖ 
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 “Zaļā ceļā” Ainaţi-Valmiera un EuroVelo 13: 

o Ainaţos skaitītājs ir izvietots pirms Ainaţu mola, kas ir iecienīta atpūtnieku 

un tūristu vieta; 

o Valmierā tilts Dzelzītis; 

  “Zaļā ceļā” Rūjiena –Lāde: 

o Limbaţu novadā uz “Zaļā ceļa” aiz Katvaru ezera (apzīmēts kā Priedītes) 

(gan velobraucēji, gan gājēji);  

o Mazsalacā uz “Zaļā ceļa”, bijušā dzelzceļa tilta pār Salacas upi; 

o “Zaļais ceļš” Vīlande-Moisakula Igaunijā. Šis skaitītājs atrodas Igaunijā un 

ārpus Latvijas “Zaļā ceļa” posma, bet parāda situāciju Igaunijā, ko var ņemt 

vērā plānojot Rūjiena –Moisakula attīstību. Vīlandē (10 km no Vīlandes pie 

Sinnialiku ezera) skaitītājs atsevišķi uzrāda gan velobraucējus, gan gājējus.  

 “Zaļā ceļā” Ieriķi-Gulbene-Vecumi: 

o Gulbenē Pils parkā (gan velobraucēji, gan gājēji tiek uzskaitīti); 

o Litenes tilts uz “Zaļā ceļa”; 

o Balvu novadā Kubulu stacijas (gan velobraucēji, gan gājēji); 

o Ţīguros (gan velobraucēji, gan gājēji tiek uzskaitīti). 

 “Zaļā ceļā” Carnikava- Ādaţi: 

o Carnikavā uz tilta EuroVelo 13 (gan velobraucēji, gan gājēji); 

o Carnikavā uz promenādes (gan velobraucēji, gan gājēji); 

 “Zaļā ceļā” Cekule –Ērgļi 

o Pie Kangaru stacijas (gan auto, gan velobraucēji, gan gājēji tiek uzskaitīti); 

Pievēršoties uzstādīto skaitītāju analīzei, 10 km attālumā no Vīlandē pie Sinnialiku ezera uzskaites 

periodā ir reģistrēti 51,1% velobraucēju un 48,9% gājēju. Darba dienās nepilnu divu gadu periodā vidēji 

ir 22 velobraucēji un nedēļas nogalē vidēji 31 velobraucējs. Darba dienās no 12 līdz 20 ir lielākā 

velosipēdistu plūsma, bet brīvdienās no 9 līdz 18. Vislielākā veloplūsma ir bijusi 2020. gada maijā, 2020. 

gadā veloplūsmas pieaugums sākas no marta mēneša, kas sakrīt ar COVID-19 ārkārtas situācijas 

ieviešanu Igaunijā un Latvijā (skat. 3. att.). 

3. attēls. Plūsmu sadalījums nedēļas dienu griezumā periodā no 2019. gada janvāra līdz 
2020. gada oktobrim  

 

Avots: Latvijas Zaļo ceļu asociācija 
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4. attēls. Apmeklētāju intensitāte Vīlandē, Apē un Ainaţos no 2019. gada 1. janvāra līdz 
2020. gada 31. oktobrim 

 

  

Avots: Latvijas Zaļo ceļu asociācija 

Kopumā visās trīs vietās visaugstākā apmeklējuma intensitāte ir nedēļas nogalē (sestdienā 20,4% un 

svētdienā 20,8%), kas norāda to, ka svētdienā apmeklētāji dodas mājup. No šīm trīs vietām visaugstākā 

apmeklējuma intensitāte ir Ainaţos sestdienā - 28,5%. Ainaţos ir arī visizteiktākās apmeklējuma atšķirības 

starp darba dienām un nedēļas nogali, kas ļauj izdarīt pieľēmumu par tūristu apmeklējumu. Vīlandē ir 

redzamas atšķirības apmeklējumā no pirmdienas līdz ceturtdienai un no piektdienas līdz svētdienai, kas 

liecina par pagarinātās nedēļas nogales izmantošanu atpūtā. Apē ir vismazakās apmeklējuma atšķirības 

nedēļas dienu griezumā, tomēr piektdienā ir augstāks apmeklējumu skaits, kas var norādīt, ka piemēram, 

zaļo ceļu velobrauciens tiek uzsākts piektdienas pēcpusdienā. 

Valmieras pilsētā veloplūsma tiek skaitīta uz Dzelzīša – tilta. Attēlā nr. 5. ir redzami dati par 2019. gadu 

pilnā griezumā, bet par 2020. gadu - par gada septiľiem mēnešiem līdz jūlijam. 2020. gadā no marta ir 

krass veloplūsmas samazinājums, ko var saistīt ar COVID-19 ārkārtas situāciju, t.sk. attālināto darbu 

izglītības iestādēs un augstskolā. No 2020. gada marta ievērojami lielāka plūsma ar velosipēdu ir pilsētas 

centra virzienā, kas iespējams norāda uz to, ka velo tiek izmantots atpūtai vai sportam. 
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5. attēls. Veloplūsma Valmieras pilsētā 2018. (2 mēneši), 2019. un 2020. (7 mēneši) 
gadā 

 

Avots: Latvijas Zaļo ceļu asociācija 

Attēlā nr. 6 ir parādīta velobraucēju un gājēju plūsmas atšķirības četros ―Zaļo ceļu‖ maršrutos un 

EuroVelo13.  

Carnikavā ir divi skaitītāji, viens no tiem atrodas pie gājēju tilta pāri Gaujai EuroVelo 13 posmā un ―Zaļā 

ceļā‖ Ādaţi – Carnikava, šajā vietā ir reģistrēti 47% velobraucēji un 53% kājāmgājēju, kas ir augsts 

velobraucēju īpatsvars. Velobraucēji visbieţāk šo posmu izbrauc svētdienās, vidēji gada griezumā vienā 

dienā ir 247 velobraucēji, un gada laikā tas veido 90 337 velobraucējus un 102 533 kājāmgājējus. 

Visaugstākā velobraucēju intensitāte šajā posmā ir no maija līdz augustam. Carnikavā skaitītājs, kurš 

atrodas promenādē uz jūru, norāda uz ievērojami lielāku kājāmgājēju skaitu, salīdzinot ar velobraucēju 

skaitu. Gadā šeit tiek uzskaitīti 133 101 kājāmgājēji un 76 831 velobraucēji. Maršruts ir noslogots un 

pieprasīts. 

Īpašu uzmanību ir vērts pievērst velosipēdistu un gājēju skaitītājam, kurš ir izvietots apmēram 10 km 

attālumā no Limbaţiem (aiz Katvaru ezera Puikules virzienā) netālu no z/s Priedītes (tādēļ skaitītāja 

nosaukums ir Priedītes), jo šis skaitītājs parāda ļoti objektīvi ―Zaļā ceļa‖ lietotāju statistiku, jo uzskaita 

tiešām braucējus/gājējus šajā maršrutā nevis Katvaru ezera apmeklētājus. Pirms ―Zaļā ceļa‖ atklāšanas, 

šis posms bija aizaudzis un netika lietots. Attēls 6 parāda, ka šajā posmā velobraucēji no kopējās 

apmeklētāju plūsmas gada laikā (2019. gada novembris - 2020. gada novembris) sastāda 62%, kas ir 

augstākais rādītājs starp plūsmām, kuras šobrīd tiek monitorēts ar dalītiem (velo, kājāmgājēji) 

apmeklētāju skaitītājiem. 

―Zaļajā ceļā‖ Cekule-Ērgļi pie Kangaru stacijas no 2020. gada jūlija līdz 22. novembrim ir uzskaitīti 3178 

apmeklētāji, maksimālais apmeklētāju skaits novērots 2020. gada 14. augustā (piektdiena) - 261 cilvēks, 

vidēji dienā 22 apmeklētāji, no tiem 16 gājēji un seši velobraucēji. 
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6. attēls. Apmeklētāju plūsmas sadalījums starp kājāmgājējiem un velobraucējiem, %. 

 

Avots: Latvijas Zaļo ceļu asociācija 

Gulbenē ―Zaļo ceļu‖ līnijā no 2020. gada 1. jūlija līdz 20. oktobrim ir bijuši 1672 gājēji un 367 

velobraucēji. Vidēji dienā - 14 gājēji un trīs velobraucēji. Attēlā nr. 7. zemāk ir redzama velobraucēju 

plūsma nedēļas dienu sadalījumā un dienas plānojumā. 
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7.attēls. Velobraucēju plūsmas nedēļas dienu sadalījumā un dienas plānojumā 

 

Avots: Latvijas Zaļo ceļu asociācija 

Raksturojot apmeklētāju plūsmu “Zaļajos ceļos”, izmantojot skaitītāju rādījumus, secināms, ka 

visvairāk braucēju ir apmeklējuši Valmieru un Carnikavu. Valmieras gadījumā liela nozīme ir iedzīvotāju 

skaitam pilsētā (tie ir ap 25 000 iedzīvotāji) un Carnikavas gadījumā – tā atrodas tuvu metropolei, tai ir 

dzelzceļa savienojums un jūras sasniedzamība. Apdzīvoto vietu tuvumam ir būtiska ietekme uz 

infrastruktūras izmantošanas rādītājiem. Tāpat novērojams, ka velobraucējiem aktīvākās dienas ir 

piektdiena, sestdiena un svētdiena. 

Lai monitorētu “Zaļo ceļu” izmantošanas intensitāti, svarīgs nosacījums ir automātisko 

apmeklētāju reģistrēšanas ierīču uzstādīšana, kas atsevišķi nolasa velobraucējus un 

kājāmgājējus, kā arī reģistrē plūsmas virzienus. Regulāra un salīdzināma statistika ļauj 

objektīvāk plānot un pieņemt lēmumus par ieguldījumiem zaļo ceļu attīstībā un veloceļu 

izbūvē, savienojuma ceļu attīstībā. 

1.2.4 Velotūrisma atbalsta pakalpojumi 

Velosipēdu nomas punkti. 2020. gadā velonomas punkti Vidzemes reģionā ir izvietoti Valmierā, Cēsīs, 

Rūjienā, Gulbenē, Alūksnē, Limbaţos, Ērgļos, Jaunpiebalgā, Amatā, Siguldā, Saulkrastos, Ogrē, Smiltenē, 

Valkā, starp Salacgrīvu un Tūju, Silakrogā, Rīgā, Litenē, Madonā, Stāmerienā, Rūjienā (velo nomu 

attēlojumu skatīt att. nr. 2., nodaļā 1.2.2.). Sigulda adventures piedāvā nomā ―Smartbike‖ velosipēdus – 

elektriskos platriepu velosipēdus, savukārt ―VeloOsta‖ Alūksnē piedāvā nomā elektrovelosipēdus.  

Attēlā nr. 8 ir apkopoti dati par velosipēdu pieprasījumu nomās. Ir izmantoti šādu uzľēmumu/iestāţu 

dati: ―VeloOsta‖ (Alūksnē), TIC Valkā, ―Limbaţu Lielezera noma‖, ―Zauskas priede‖ (Jaunpiebalgā), ―Eţi 

(Valmierā), ―Eţi‖ (Cēsīs), Gulbenes TIC. Datu apkopojumā ir iekļauta informācija par velosipēdiem, 
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elektrovelosipēdiem, bet nav iekļauta informācija par tādiem nomu pakalpojumiem kā elektromotocikli, 

skrejriteľi u.c. Papildus jānorāda, ka tūristiem pastāv iespēja nomāt atsevišķus velosipēdus (2-4 gab.) arī 

vairākās naktsmītnēs gan pilsētās, gan lauku teritorijās.  

8. attēls. Iznomātie velosipēdi 

 

Avots: Uzľēmumu un TIC sniegtā informācija pēc pieprasījuma.  

Nomu sniegtie dati par 2019. un 2020. gadu parāda, ka vislielākais pieprasījums pēc velonomas 

pakalpojumiem ir no maija līdz septembra mēnesim. Maija mēnesis iezīmē gan piemērotākus 

laikapstākļus velobraukšanai, gan arī maija mēnesī ir vairākas svētku dienas, kas veicina vēlmi doties 

pavadīt brīvo laiku ārpus mājas. Tāpat redzams, ka 85,7% nomas izsniegumu ir vienai dienai un tikai 

14,3% nomas izsniegumu ir 2 vai vairākām dienām. Tas norāda, ka vairākdienu braucēji izvēlas 

velobraucienā doties ar savu personīgo velosipēdu, kuram uzticas. Velotūrismā velo nomām un velo 

veikaliem liela nozīme ir velodetaļu un veloremonta pakalpojumu nodrošināšanā.  

Tūrisma papildu piedāvājumi ar dzelzceļa infrastruktūru 

Vietās, kur ir slieţu ceļu posmi izmantojami tūrisma atrakcijām, tiek attīstīti jauni tūrisma produkti. Valkas 

Tūrisma un informācijas birojs braucienus ar slieţu velosipēdiem tūristiem piedāvā no 2019. gada. 2019. 

gadā pakalpojums tika sniegts 735 klientiem no maija līdz novembrim, bet 2020. gadā 471 klientam no 

jūnija līdz oktobrim. 2020. gadā pieprasījuma pieaugums salīdzinājumā ar 2019. gadu ir bijis jūnija, jūlija 

un oktobra mēnešos. No kā var secināt, ka vietējo apmeklētāju vidū pieaug pieprasījums pēc šādiem 

piedāvājumiem. 
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9. Attēls. Velodrezīnu pieprasījums Valkā 2019. un 2020.gadu sezonā. Avots: 
Valkas TIC, 2020. gada oktobris 

 

Gulbenes Depo (SIA Gulbenes – Alūksnes bānītis) ir iespēja doties izbraucienā ar koka drezīnām. ―Šī 

ideja un piedāvājums ir plānots tiem cilvēkiem, kuri neizvēlās braukt ar vilcienu vai arī pirms vilciena 

brauciena grib izvingrināt gan kājas, gan rokas ar daţādām drezīnām,‖ pamato Gulbenes – Alūksnes 

bānīša pārvadājumu daļas vadītājs Raitis Melders.‖18 

2020. gada rudenī Kocēnu novada Zilākalna ciemā uz šaurslieţu dzelzceļa Ainaţi- Valmiera Zilākalna 

atzara arī tika uzstādīti slieţu velosipēdi. Vienlaicīgi šos slieţu velosipēdus var izmantot 16 cilvēki. 

Pakalpojumu piedāvā Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centrs. Šo iniciatīvu īstenoja Kocēnu 

novada pašvaldība ar LEADER programmas projekta ―Minies pa sliedēm‖ finansiālu atbalstu. 

1.2.5 Velomaršrutu plānošana 

Plānojot velomaršrutus, ir jāľem vērā iepriekš minētās lietotāju mērķgrupas: daudzdienu tūristi, vienas 

dienas ceļotāji un vietējais ikdienas braucējs, kā arī - velobraucējs – pasākumu dalībnieks, eko braucējs, 

organizētas grupas dalībnieks. Sekmīgā velomaršrutu plānošanā ir jāiesaistās vairākām ieinteresētajām 

pusēm: transporta plānotājiem (tehniskie nosacījumi & drošība & segums), tūrisma plānotājiem (tūrisma 

piesaistes, objekti, tūristu piesaiste un tūrisma plūsma), reģioniem un vietējām pašvaldībām (iedzīvotāju 

ikdienas pārvietošanās aspekti). Velomaršrutu plānošanā ieteicams ľemt vērā šādus faktorus19, lai 

velomaršruts un veloceļš tiktu droši lietots un plaši izmantots: 

                                                

18 Dzirkstele.lv (2019.gada 25.jūlijs). V.J.Bariľa. Gulbenes Depo piedāvā trīs šaurslieţu dzelzceļa drezīnas un jaunus soliľus. 
19 Grīnfelde, I., Klepers. A., Petkēvica, A. Smaļinskis. J. (2010). Velotūrisma praktiķa un pakalpojuma sniedzēja rokasgrāmata. 

http://old.vidzeme.com/materiali/mat_20111222172342.pdf  un Interreg projekts Danube Eco Velo Tour. Guidlines for sustainable 

bicycle tourism (2019). http://www.interreg-

danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/36/cfb8514ba973699218d4caf1fb4ec0371766d5d9.pdf  

http://old.vidzeme.com/materiali/mat_20111222172342.pdf
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/36/cfb8514ba973699218d4caf1fb4ec0371766d5d9.pdf
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/36/cfb8514ba973699218d4caf1fb4ec0371766d5d9.pdf
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 Pievilcības vietas maršrutā (kultūras, vēsturiskās, industriālās vietas; gardēdības 

vietas – reģionālie un vietējie ēdieni, lauku saimniecības; radošās darbnīcas, 

māksla; skatu vietas, dabas vērošana; sporta un specifiskas aktivitātes reģionam); 

 Maršruta ģeogrāfija (daba, ainava, reljefs); 

 Sasniedzamība telpā un laikā; 

 Tūristu piesaiste (tūrisma objekti, pilsētvide, lauku šarms); 

 Plānotā maršruta/veloceļa lietotāji; 

 Drošība; 

 Informācijas pieejamība, norādes dabā, navigēšanas ABC; 

 Naktsmītņu piedāvājums; 

 Sadarbība ar iesaistītajām pusēm; 

 Velonovietnes tūristu piesaistēs un transporta mezglos. 

Atkarībā no ceļošanas mērķa, ir būtiski maršrutos iekļaut reģionā nozīmīgus tūrisma objektus un apskates 

vietas, kas atrodas 5-10 km attālumā no velomaršruta. 40 līdz 60 km ir piemērota distance vienas dienas 

posmam velotūristiem un aptuveni 25 km kājāmgājējiem, kuri iekļauj savā brauciena/pārgājiena laikā 

apskates objektus20. 

Lai veicinātu velo kustības attīstību būtiski izveidot un attīstīt šādu velo atbalsta infrastruktūru: 

 Velosipēdu bagāţas nodalījumus starppilsētu un vietējās nozīmes sabiedriskajos 

transportlīdzekļos (vilcienos, autobusos); 

 Veloceļus pilsētās, gar dzelzceļu līnijām, kur tas ir droši, un pa “Zaļajiem ceļiem”; 

 Velosipēdu novietnes; 

 Elektrovelosipēdu uzlādes stacijas; 

 Velomaršrutos tiek rekomendēts ik pēc 10 km vai maksimāli 20 km nodrošināt 

tualešu pieejamību
21

.  

Tāpat, plānojot velomaršrutu attīstību, ir būtiski apzināt un noteikt tos maršuruts, kas būtu piemēroti 

cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Šai mērķa grupai ir būtiski šādi nosacījumi: 

 Ciets, neslīdošs segums, kā arī pietiekami plats ceļš, lai cilvēks ratiņkrēslā varētu 

ērti pārvietoties; 

 Informācija par pieejamību (posma reljefs, vai nepieciešams asistents, lai 

pārvietotos); 

 Zīmes un norādes (vienota zīmju sistēma); 

 Stāvlaukumi – pietiekami plaši, lai cilvēks ērti varētu izkāpt un iekāpt automašīnā; 

 Veloceļu nobrauktuves un uzbrauktuves; 

 Dabisku vai tehnisku šķēršļu neesamība posmā.  

                                                

20 Interreg Danube Eco Velo Tour. Guidlines for sustainable bicycle tourism (2019). http://www.interreg-

danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/36/cfb8514ba973699218d4caf1fb4ec0371766d5d9.pdf 
21 Interreg projekts Danube Eco Velo Tour. Guidlines for sustainable bicycle tourism (2019). http://www.interreg-

danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/36/cfb8514ba973699218d4caf1fb4ec0371766d5d9.pdf  

http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/36/cfb8514ba973699218d4caf1fb4ec0371766d5d9.pdf
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/36/cfb8514ba973699218d4caf1fb4ec0371766d5d9.pdf
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/36/cfb8514ba973699218d4caf1fb4ec0371766d5d9.pdf
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/36/cfb8514ba973699218d4caf1fb4ec0371766d5d9.pdf
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Ľemot vērā ieinteresēto pušu vajadzības un intereses, šajā stratēģijā ir identificēti šādi ―Zaļie 

ceļi‖/savienojumi ar ‖Zaļajiem ceļiem‖/starpsavienojumi, kurus turpmāk nepieciešams attīstīt. Sagatavojot 

Rīcības daļu par velomaršrutu attīstību, tika ľemti vērā ne tikai ieinteresēto un iesaistīto pušu viedokļi, 
bet arī priekšlikumi un secinājumi no 2018-2019. gadā veiktā pētījuma ―Vidzemes  un Dienvidigaunijas  

slēgto dzelzceļu  izpēte un tūrisma potenciāla novērtējums ― (Biedriľš, A.,  Munoz, M., Siliľš, J.)22.23 

2. tabula. Perspektīvo veloceļu uz “Zaļo ceļu” vai savienojumiem raksturojums  

Prioritāte Posms Īss raksturojums 

1.  Velomaršruti savienojumam ar “Zaļajiem ceļiem” 

 

Ķeipene-Līgatne  

Perspektīvs Velomaršruts. Pieslēgums ―Zaļajam ceļam‖ no 

Līgatnes dzelzceļa stacijas Augšlīgatnē. Posmu Skrīveri-

Ķeipene būtu nepieciešams papildināt ar posmu Ķeipene-

Līgatne. Šis posms ir tūristu un apmeklētāju pieprasīts.  

Ērgļi-Koknese 
Perspektīvs vietējā velomaršruta pagarinājums Jaunpiebalga-

Ērgļi. Velomaršruts veidojams līdz Kokneses dzelzceļa stacijai. 

Valmiera-Cēsis 

Posmā ir grants segums, bet nepieciešams uzlabot ceļa 

segumu. Šis velomaršruta nr. 6 posms tiek aktīvi izmantots. 

Posms ir marķēts 

Smiltene-Valmiera24 
 

Esošs velomaršruts, kas pagarina ―Zaļo ceļu‖. Iespējams 

attīstīt atsevišķus ―Zaļā ceļa‖ posmus Smiltene – Valmiera – 

Ainaţi bijušās dzelzceļa līnijas fragmentos, kuri ir 

saglabājušies.  

Ogre-Kangari 

Esošs velomaršruts. Savieno transporta līnijas un savienojas 

ar ―Zaļo ceļu‖. Ogres dzelzceļa stacija ir pirmā vieta no kuras 

var sākt ceļu uz konkrēto līniju. 

2. Atjaunojami “Zaļā ceļa” posmi 

 
Rūjiena- Mõisaküla 

Plānots ―Zaļais ceļš‖. 2020. gadā ir pieľemts Rūjienas novada 

domes lēmums, ka šis posms tiks atjaunots/iztīrīts. 

Alūksne 2- Ape Plānots ―Zaļais ceļš‖. 

                                                

22 Īss kopsavilkums par  ieteikumiem šādos ―Zaļo ceļu‖ posmos 

 Ikla -  Riieslja  (44km)  -piemērots Zaļo ceļu attīstībai (labs, ciets segums) 

 Mazsalaca –Rūjiena (18,1km) un  Rūjiena –Moisakula (20,5km) -  posmi ir izmantojami zaļo ceļu attīstībai (labs segums un pieder 

pašvaldībai visā garumā, bet nepieciešams inţeniertehnisko būvju novērtējums un atsevišķu posmu attīrīšana no apauguma) 

 Rūjiena-Valka-Žuldiņas (58,6km)  -  problemātiska zaļo ceļu  attīstībai  

 Skulte- Lādes stacija-Limbaži   (26/18km) -  Skulte –Lādes stacija  ir 18km garumā  un  posms izmantojams zaļo ceļu attīstībai. 
Lāde- Limbaţi ir jāņem vērā RailBaltic trases plānojums. 

 Alūksne-Ape (28,7km) -  ir pielāgojams zaļo ceļu attīstībai, nepieciešami infrastruktūras uzlabojumi. 

 Valga- Koikkula (13,4km) – posms labi saglabājies, ceļu stāvoklis ļoti labs. Plānojot zaļo ceļu, jānem vērā atsevišķi šķēršļi. 

 Smiltene-Valmiera (34,3km) – problemātiski attīstīt zaļo ceļu, jo liela daļa dzelzceļa trasi aptverošo teritoriju ir privātīpašumi, ceļu 

stāvokli vietām slikts un atsevišķi dzelzceļa posmi nav saglabājušies 

 Gulbene –Sita- Vecumi (70km) – liels poenciāls izveidot zaļo ceļu. Valsts īpašums 

23 Nodibinājums Latvijas Industriālā mantojuma fonds. (2019). Vidzemes un Dienvidigaunijas slēgto dzelzceļu izpēte un tūrisma 

potenciāla novērtējums. http://old.vidzeme.com/faili/20191018123718953.pdf šo posmu norāda, ka  
24 Nodibinājums Latvijas Industriālā mantojuma fonds. (2019). Vidzemes un Dienvidigaunijas slēgto dzelzceļu izpēte un tūrisma 

potenciāla novērtējums. http://old.vidzeme.com/faili/20191018123718953.pdf šo posmu norāda kā problemātiski attīstāmu, ľemot 

vērā privātīpašumu teritorijas. 

http://old.vidzeme.com/faili/20191018123718953.pdf
http://old.vidzeme.com/faili/20191018123718953.pdf
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Prioritāte Posms Īss raksturojums 

Pāle-Staicele 

Perspektīvs ―Zaļais ceļš‖. Vecais dzelzceļa atzars. 

Nepieciešams atjaunot tiltu, kā arī atrisināt drošu šosejas 

šķērsojumu. 

 

Ieriķi - Melturi 

Perspektīvs ―Zaļais ceļš‖, lai nodrošinātu savienojumu starp 

Ieriķiem un Melturiem, kur šobrīd sākas ―Zaļais ceļš‖. Posmā 

gar Rīga – Valga dzelzceļa līniju nepieciešama ceļa seguma 

izbūve t.sk. drošības ţogs (norobeţojot veloceļu no dzelzceļa 

infrastruktūras), kā arī drošs veloceļš stacijā piekļuvei pie 

dzelzceļa platformām. 

3. Jauns veloceļš savienojumam ar “Zaļajiem ceļiem” 

 

Cēsis-Āraiši - Amata 

Nepieciešams izveidot drošu savienojumu, izbūvējot jaunu 

veloceļu 5,2km, kas savienotu esošo ―Zaļo ceļu‖ Ieriķi –

Gulbene ar Cēsīm, jo pašlaik pārvietojoties ar velosipēdu vai 

kājām ir bīstams, īpaši pa A3 posmiem ar intensīvu 

autosatiksmi. 

Balvu pilsēta- Kubuļi 
2,9 km garumā izstrādāts tehniskais projekts veloceļam. 

Pilsētas savienojums ar ―Zaļajiem ceļiem‖ Gulbene-Viļaka. 

Aloja- Ungurpils 

Esošs velomaršruts/perspektīvs vai plānots veloceļš. Nozīmīga 

tūrisma objekta savienojums ar ―Zaļajiem ceļiem‖ Limbaţi-

Mazsalaca, sakrīt ar reģionālo velomaršrutu.   

Valmiera-Strenči 
Valmiera – Valga – 2 ―Zaļā ceļa‖ savienojums ar Ainaţi-

Valmiera ―Zaļo ceļu‖. 

Strenči - Valga 

Perspektīvs veloceļš gar dzelzceļu līdz Sedai vai Strenčiem. 

Seda kā purvu dzelzceļu pieslēgums. Savienojums ar 

Valka/Valga- Ape ―Zaļais ceļš‖ 

4.  Veloceļš uz esošā “Zaļā ceļa” – ikdienas mobilitātei 

 
Limbaţi- Katvaru 

ezers 

Ikdienas mobilitātei 4 km posms no Limbaţiem līdz ceļu 

krustojumam pirms Katvaru ezera nepieciešama veloceļa ar 

cieto segumu izbūve. 

Puikule – Aloja 
Ikdienas mobilitātei nepieciešama 13 km veloceļa ar cieto 

segumu izbūve. 

Ainaţi- savienojums 

ar RB 

Ikdienas mobilitātei, t.sk. savienojumam ar Rail Baltica 

perspektīvo staciju Salacgrīvā. Nepieciešama izbūve par 

veloceļu ar cieto segumu, pēc iespējas Rail Baltica dzelzceļam 

paralēli. Pēc izbūves posms ieklaujams EuroVelo 13 maršrutā. 

Valmieras pilsēta 
―Zaļā ceļa‖ posmi Valmieras pilsētā – ikdienas mobilitātei, 

nepieciešama veloceļa ar cieto segumu izbūve. 

Balvu stacija - 

Gulbene 

Ikdienas mobilitātei nepieciešama veloceļa ar cieto segumu 

izbūve. 

Gulbenes pilsētā 
―Zaļā ceļa‖ posmi Gulbenes pilsētā – ikdienas mobilitātei, 

nepieciešama 5,0km veloceļa ar cieto segumu izbūve. 

Kocēnu novadā ―Zaļā ceļa‖ posmi no Zilākalna stacijas līdz Dikļu stacijai - – 
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Prioritāte Posms Īss raksturojums 

ikdienas mobilitātei, nepieciešama 13,2 km veloceļa ar cieto 

segumu izbūve. 

5.  EuroVelo 13 savienojumi, “Zaļais ceļš” 

 

Carnikava-Ādaţi 

Dambja savienojums zem A1 šosejas tilta. Posma no 

Carnikavas tilta-Ādaţu centram posma seguma kvalitātes un 

labo piemēru turpinājums. ―Zaļā ceļa‖ savienojums no 

Ādaţiem ar EuroVelo 13. 

Limbaţi-Tūja 

Perspektīvs veloceļš. Pašlaik nav velomaršrutu un nav 

veloceļu infrastruktūra, bet būtu nepieciešams izveidot 

paralēli P11 ceļam, t.sk. ar savienojumu perspektīvajai Rail 

Baltica stacijai ―Tūja‖. Savienojums starp ―Zaļajiem ceļiem‖ un 

EuroVelo. 

Salacgrīva-Ainaţi 

Esošs/perspektīvs veloceļš EuroVelo 13 maršrutā un 

savienojums ar ―Zaļo ceļu‖. Lai kompensētu to, ka nākotnē 

cilvēki brauks nevis uz Ainaţiem ar autobusu, bet uz 

Salacgrīvu ar vilcienu. Vēlamais novietojums – gar Rail Baltica 

dzelzceļa līniju. Ir turpmāk vērtējama veloinfrastruktūra 

paralēli Rail Baltica arī citos posmos, tādējādi novirzot 

velosatiksmi no valsts galvenajiem autoceļiem. Šādi 

turpmākas izpētes posmi ir Skulte – Salacgrīva un Salaspils - 

Baldone 

6.  Jauns maģistrālais veloceļš 

 

Rīga-Koknese 

Perspektīvs maģistrālais veloceļš Rīgas Metropoles areālā. 

Posms pa A6 šoseju. Pašlaik tiek plānots izveidot veloceļu 

Rīga-Ķegums (jau izveidots ir Rīga-Dārziľi). Ķegums-Koknese 

varētu būt nākamais attīstāmais posms. 
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10. attēls. Attīstāmo “Zaļo ceļu” posmi, velo uzlādes staciju attēlojums 
Vidzemes reģionā 

 

Avots: SIA ―AC Konsultācijas‖, LZCA, VTA un SIA ―Northmaps‖ izstrādāta karte 

1.3 Vidzemes tūrisma galamērķa nozīmīgākie tūrisma objekti “Zaļo ceļu” 

attīstībā 

Vidzemes tūrisma galamērķī nozīmīgākās tūrisma objektu grupas, kuras savā EuroVelo 13 un ―Zaļo ceļu‖ 

ceļojuma laikā var tikt iekļautas apskatei, ir šādas: 

 Dabas teritorijas un dabas objekti, t.sk. ĪADT, ar to izvietoto dabas 

infrastruktūru, piem., Rīgas jūras līča piekraste, GNP, Ziemeļvidzemes biosfēras 

rezervāts, Vecpiebalgas aizsargājamais ainavu apvidus (perspektīvē), 

Ziemeļgaujas aizsargājamais ainavu apvidus (perspektīvē attīstot velomaršrutu), 

Vestienas aizsargājamo ainavu apvidus, Ādaţu aizsargājamais ainavu apvidus un 

dabas parki Piejūra, Gaiziņkalns, Zilie kalni, Salacas ieleja u.c. Dabas objekti 

Veczemju klintis, Baltā kāpa u.c. 

 Muzeji, piem., Saulkrastu velosipēdu muzejs, Minhauzena muzejs. Veloceļotājam 

ir interesanti vietējie novadpētniecības muzeji, u.c. 

 Muižas un to parki ar naktsmītņu un ēdināšanas piedāvājumu. 

 Baznīcas. 
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 Industriālā mantojuma objekti un vietas, piem., Zilaiskalns, Limbaţu, 

Ķeipenes, Ērgļu stacijas, šaurslieţu dzelzceļa līnija Gulbene-Alūksne, Strenču 

plostnieku parks. 

 Militārā mantojuma objekti un vietas, piem. bijusī padomju armijas raķešu bāze 

Zeltiņos, Meţgarciemā, Litenē, Mārcienā, Valkā, Morē, Līgatnē, Amatā, Cēsīs u.c. 

 Lauku labumu saimniecības ar degustācijām. 

Pie Vidzemes reģionā esošajiem zaļajiem ceļiem līdz 10 km attālumā kopskaitā atrodas 611 tūrisma 

objekti (skatīt 2. pielikumu MS Excel). No ―Zaļajiem ceļiem‖ uz tūrisma piesaistēm un objektiem ir 

nepieciešamas turpināt izvietot norādes zīmes ar attālumu (km).  

11. attēls. Tūrisma objektu izkārtojums “Zaļo ceļu” tuvumā 

 

Avots: SIA ―AC Konsultācijas‖, LZCA, VTA un SIA ―Northmaps‖ izstrādāta karte 

Tūrisma informācijas centri/punkti (TIC) Zaļajos ceļos vai to savienojošos posmos (t.sk. perspektīvajos) 

un EiroVelo 13, kur velo un kājāmgājēju tūristi var saľemt informāciju par tuvumā esošajiem tūrisma 

objektiem, atrodas: Salaspilī, Ikšķilē, Ogrē, Koknesē, Ērgļos, Madonā, Cesvainē, Gulbenē, Stāmerienā, 

Balvos, Viļakā, Alūksnē, Apē, Valkā, Strenčos, Valmiermuiţā, Valmierā, Smiltenē, Cēsīs, Ieriķos, 

Jaunpiebalgā,  Vecpiebalgā, Carnikavā, Saulkrastos, Limbaţos, Staicelē, Puikulē, Alojā, Dikļos, Zilākalna 
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ciemā, Rūjienā, Mazsalacā, Salacgrīvā un Ainaţos. Nākotnē vasaras sezonā būtu nepieciešams attīstīt TIC 

Tūjā ar TIC 24/725 konceptu.  

1.4 Tūrismam nozīmīgu mobilitātes punktu raksturojums 

Eiropas Savienības Zaļais kurss pastiprināti norāda par nepieciešamajiem risinājumiem ilgtspējas 

stiprināšanā, oglekļa izmešu mazināšanā, adaptējot ilgtspējīgus un gudrus mobilitātes risinājumus. Tas 

skar arī tūrisma nozares attīstību, jo patlaban ir tūrisma objekti, kurus saprātīgā laika ietvarā ar 

sabiedrisko transportu ir grūti sasniegt, tāpēc tūristi ir spiesti izmantot auto īres pakalpojumus un privāto 

automašīnu.   

Vidzemes reģionā ir vairāki mobilitātes punkti, kas ir nozīmīgi tūrismam un ―Zaļo ceļu‖ attīstībai. Tos var 

nosacīti iedalīt trīs grupās: 

1) T – dzelzceļa mobilitātes punkts, kas tiek izmantots velotūrisma vajadzībām, 

primāri sasaiste ar “Zaļo ceļu” maršrutiem. Dzelzceļa mobilitātes punkti (T) 

atrodas “Zaļā ceļa” sākumpunktā vai galapunktā vai tiem ir savienojums ar 

“Zaļajiem ceļiem”. Punkti: Salacgrīva, Skulte, Tūja, Saurieši (Rail Baltica 

pieturas), Ogre, Gulbene, Alūksne, Valka/Valga, Valmiera, Cēsis, Ieriķi, 

Carnikava, Saulkrasti, Koknese, Madona, Augšlīgatne (Līgatne), Olaine, Strenči 

2) Tp – sabiedriskā autotransporta mobilitātes punkts. Atrodas “Zaļo ceļu” 

sākumpunktā vai tiešā tuvumā sākas “Zaļais ceļš”. Punkti: Pļaviņas, Ape, Limbaži, 

Viļaka, Jaunpiebalga, Smiltene, Balvi, Sigulda, Aloja, Rūjiena, Zilaiskalns 

3) Tz – “Zaļo ceļu” stacijas, gan apskates objekti, gan piekļuves vietas “Zaļajiem 

ceļiem”, kur tiek nodrošināts pakalpojumu kopums. Var nokļūt ar auto un sākt vai 

beigt savu ceļojumu. Nav sabiedriskā transporta pieeja: Kangari, Ropaži, Ķeipene, 

Ērgļi, Puikule. 

Katram no punktiem ir sava nozīme tūrisma sekmēšanā. Perspektīvā to loma un sniegtās funkcijas 

attēlotas nākamajā tabulā (tabula nr. 3.), nosakot to vēlamās funkcijas, kas tādējādi nodrošinātu 

velotūristiem ērtu pārvietošanos. 

3. tabula. Mobilitātes punktos nodrošinātās funkcijas 

Mobilitātes punktos nodrošinātās funkcijas 

T 

Dzelzceļa mobilitātes punkts 

Tp 

Sabiedriskā autotransporta 

mobilitātes punkts 

Tz 

“Zaļo ceļu” pieturas 

                                                

25 TIC 24/7 – Pašapkalpošanās TIC, kurš atvērts visu diennakti. Var ietvert digitālo paneļus ar meklējamo informāciju. 
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Mobilitātes punktos nodrošinātās funkcijas 

T 

Dzelzceļa mobilitātes punkts 

Tp 

Sabiedriskā autotransporta 

mobilitātes punkts 

Tz 

“Zaļo ceļu” pieturas 

- Transporta kustības grafiki 

pieejami un saprotami arī bez 

valodas barjeras (tiek izmantoti 

simboli). 

- Ir pieejamas norādes zīmes vai 

elektroniskie tablo par 

transporta virzieniem (kurš 

vilciens pienāk uz kura perona). 

- Stacijā ir nobrauktuves daļa 

paralēli trepēm. 

- Stacijā/autoostā/pieturvietā ir 

velonovietne - atbilstoša tam, lai 

var novietot vairākus 

velosipēdus ar velosomām abās 

pusēs. 

- Pieejama autostāvvieta. 

- Pieejama tūrisma informācija 

(TIC – ar darbinieku / TIC 24/7 

– digitālais panelis/tūrisma 

informācijas stends), t.sk. par 

naktsmītnēm. 

- Ir izvietotas norādes zīmes uz 

―Zaļā ceļa‖ sākumu. 

- Pieejamas elektroierīču uzlādes 

iespēja (var būt daţādi 

risinājumi: maksas, bezmaksas, 

saules paneļi utt.).  

- Brīvpieejas velo pumpis, 

atslēgu komplekts 

- Pieejami ēdināšanas 

pakalpojumi/ ēdiena iegādes 

iespēja. 

- Pieejamas tualetes. 

- Pieejams Wifi. 

- Tiek tirgotas atklātnes, 

pastmarkas un pieejama pasta 

kaste. 

- Ir velonomas, velodarbnīcas 

pakalpojums. 

- Pieejamas transporta 

elektrouzlādes stacijas. 

- Ir tūrisma preču 

pārdotava/suvenīru veikals. 

- Ir skaidras naudas izľemšanas 

- Ir nojume. 

- Autobusu kustības grafiki 

pieejami un saprotami arī bez 

valodas barjeras (tiek izmantoti 

simboli). 

- Ir atbilstoša velonovietne, lai 

var novietot vairākus 

velosipēdus ar velosomām 

abās pusēs. 

- Pieejamas elektroierīču 

uzlādes iespēja (var būt daţādi 

risinājumi: maksas, 

bezmaksas, saules paneļi utt.). 

- Brīvpieejas velo pumpis, 

atslēgu komplekts 

- Vēlams, lai ir veikals/kiosks. 

- Pieejama tūrisma informācija 

(Tūrisma informācijas stends), 

t.sk. par naktsmītnēm. 

- Tualete 

 

 

- Pieejamas elektroierīču 

uzlādes iespēja (var būt daţādi 

risinājumi: maksas, 

bezmaksas, saules paneļi utt.). 

- Pieejama informācija par 

vēsturisko staciju (informācijas 

plāksne/ stends) un par 

notikumiem apkārtnē. 

- Ir izvietota informācijas zīme 

par virziena norādi uz abām 

pusēm. 

- Pieejami atpūtas soli, krēsli. 

- Neatliekamās medicīnas 

aptieciľa (piemēram, info 

stendā) 

 



  

31 

 

Pakalpojums: “Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijas (rīcības plāna) izstrāde” 

 

Mobilitātes punktos nodrošinātās funkcijas 

T 

Dzelzceļa mobilitātes punkts 

Tp 

Sabiedriskā autotransporta 

mobilitātes punkts 

Tz 

“Zaļo ceļu” pieturas 

iespējas. 

 

Turpinājumā sniegta informācija par tūrismam nozīmīgāko mobilitātes punktu jeb ―Zaļo ceļu‖ maršruta 

galapunktu, kas sakrīt vai izvietojas tiešā tuvumā AS ―Pasaţieru vilciens‖ maršruta pieturas punktam vai 

stacijai, pašreizējo stāvokli. 

4. tabula. Dzelzceļa mobilitātes punkti 

Esošie mobilitātes punkti Perspektīvie mobilitātes punkti 

Ogre - dzelzceļa stacija un autoosta atrodas tieši 

blakus ar labiekārtotu infrastruktūru un P&R un 

labu vide pieejamību. Stacijas ēka ir izremontēta, 

gaiša. Peroni zemie. 

Ieriķi - stacijas ēka sliktā stāvoklī, piekļuve pa 

asfaltētu segumu, ir nedaudz vietas automašīnu 

novietošanai, peroni vecie, pietur 6 vilciena reisi 

dienā 3 uz Rīgu un 3 virzienā uz Valgu, tuvākā 

autobusu pietura uz A2 šosejas ~ 1.2 km 

attālumā, kurā pietur 18 maršrutu autobusi. 

Gulbene - dzelzceļa stacija un autoosta atrodas 

vienkopus ar labiekārtotu infrastruktūru,  P&R un 

B&R. Stacijas ēka ir atjaunota. Peroni zemie. 

Skulte – perspektīvā Rail Baltica pietura (jaunā 

vietā iepretim Skultes muiţai). Esošajai Skultes 

stacijai - nelielajai stacijas ēkai nesen atjaunots 

krāsojums, peroni zemie, asfaltēta labiekārtota 

stāvvieta pieciem auto, piekļuve pa asfaltētu ceļa 

segumu, tuvākā autobusa pietura ~ 1.5 km 

attālumā. 8 vilciena reisi uz Rīgu dienā. Nozīmīga 

loma arī velointegrācijai – stacijas iekļaušana 

veloinfrastruktūrā, t.sk. savienošana ar EuroVelo 

13 (abām stacijām – esošajai un perspektīvajai 

Rail Baltica stacijai) 

Alūksne - ir nepilnīgs vilcienu kustības grafiks. Tūja – perspektīvā Rail Baltica stacija. Nozīmīga 
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Esošie mobilitātes punkti Perspektīvie mobilitātes punkti 

Nepieciešami bieţāki reisi maršrutā Rīga – 

Gulbene – Rīga, ko nepieciešams sinhronizēt ar 

Gulbene-Alūksne. Vilcieniem nepieciešams ilgāk 

uzturēties Alūksnē. Nav sasaistes ar sabiedrības 

pilsētas autobusu, ja dodas no Gulbenes uz 

Alūksni. Izbraucot no Rīgas nav ceļa zīmes, kas 

norādītu ceļu uz Alūksni. Uz A2 šosejas nav 

norādes ―Alūksne‖, bet ir tādas vietas kā 

Veclaicene, Pleskava utt.  

a. Bieţāki reisi vilciena Rīga – 

Gulbene – Rīga. Sasaistīts 

kustības grafiks Gulbene – 

Alūksne.  

b. Gulbene – Alūksne vilciens. Rīta 

reiss. Palielināt vilciena 

uzturēšanos ilgumu Alūksnē. 

Bieţāk vai ilgāk.  

c. Atbraucot no Gulbenes uz Alūksni 

nav sasaistes ar tālāko 

sabiedrisko pilsētas autobusu.  

d. Autobusa ātrums. Rīga – Alūksne 

– Rīga ceļā jāpavada 4-4.5 

stundas.  

Uz A2 nav norādes Alūksne. Šobrīd ir Veclaicene, 

Pleskava utt. Problēma – izbraucot no Rīgas nav 

norādes uz Alūksni.  

loma arī velointegrācijai – stacijas iekļaušana 

veloinfrastruktūrā, t.sk. savienošana ar EuroVelo 

13. 

 Līgatne – dzelzceļa stacija/pieturvieta atrodas 

~0,7 km no apdzīvotās vietas centra. Nelielā 

stacijas ķieģeļu ēka ar nojumi un autobusa 

pieturu, kurā pietur trīs maršrutu autobusi ar 

pieciem reisiem dienā. Vēlama stacijas, t.sk. 

pasaţieru platformu pārcelšana tuvāk Augšlīgatnei 

un autobusu pieturai uz Vidzemes šosejas, 

tādējādi panākot labāku transporta veidu 

integrāciju, kā arī uzlabojot stacijas 

sasniedzamību vietējiem iedzīvotājiem. Vēlams 

P&R laukums ~10 automašīnām. Četri vilciena 

reisi uz Rīgu dienā. Zemie peroni.  

Valmiera - stacijā nav vilcienu grafika sasaiste ar 

pilsētas autobusu grafiku. Nepieciešams vilciena 

maršrutu Strenči-Rīga nodrošināt arī vakarā, lai 

tūristiem būtu vairāk laika apskatīt pilsētu. Kā 

būtiska problēma esošajā situācijā parādās, ka 

nav sasaiste starp Latvijas un Igaunijas vilcieniem, 

jo nesakrīt pienākšanas-atiešanas laiki. 

Nepieciešama šo vilcienu kustības grafiku 

sinhronizācija. Park&ride pie Valmieras stacijas ir 

pārāk mazs, tāpēc ir nepieciešams to paplašināt, 

Salacgrīva – perspektīvā Rail Baltica stacija. 

Nozīmīga loma arī velointegrācijai – stacijas 

iekļaušana veloinfrastruktūrā, t.sk. savienošana ar 

EuroVelo 13. 
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Esošie mobilitātes punkti Perspektīvie mobilitātes punkti 

kā arī nodrošināt elektrotransporta uzlādes vietu 

(piemēram, automašīnām lēno uzlādes vietu).  

Cēsis - dzelzceļa un apvienotās autoostas 

infrastruktūra ir teicamā stāvoklī – ir paaugstinātie 

peroni, kā arī vides pieejamība stacijas teritorijā. 

Stacijas ēka ir izremontēta, gaiša. Tomēr nav 

pieejams tūrisma informācijas punkts. Integrācija 

ar autobusiem nav pilnīga, kā arī iztrūkst digitāls 

informācijas stendus, kur būtu pieejama 

informācija par kustības grafiku, tā izmaiľām. 

Nepieciešams investēt interaktīvā, digitālā stendā, 

kas veicinātu informācijas pieejamību 

apmeklētājiem. Nepieciešams sakārtot autoostu, 

kā arī nodrošināt multimodālu transportu, kas sevī 

ietvertu gan vilcienu, gan autobusa maršrutu un 

kustības grafiku sinhronizāciju.  

Strenči - stacijas ēka sliktā stāvoklī, piekļuve pa 

grantētu segumu, ir nedaudz vietas automašīnu 

novietošanai, peronu nav, pietur 4 vilciena reisi 

dienā 2 uz Rīgu un 2 virzienā uz Valgu, tuvākā 

autobusu pietura Strenču centra uz A3 šosejas ~ 

1 km attālumā, kurā pietur 6 maršrutu autobusi ar 

kopumā 20 reisiem dienā. 

Carnikava - dzelzceļa stacijas ēka labā stāvoklī 

ar labu vides pieejamību un labiekārtotu P&R un 

B&R, ar tūrisma informācijas stendiem, apkalpo 

24 vilciena reisus diennaktī, zemie peroni, tīri 

simboliska autoosta, kura nav atsevišķas ēkas, 

atrodas iepretim stacijas ēkai pāri sliedēm ar 

iespēju novietot automašīnu asfaltētā laukumā, 

apkalpo 13 autobusu reisus diennaktī. 

Saurieši – perspektīvā Rail Baltica stacija. 

Mūsdienās stacija kalpo kā atlikušā līnijas posma 

Jāľavārti—Saurieši galastacija un tajā pastāv tikai 

kravas satiksme26. Nozīmīga loma arī 

velointegrācijai – stacijas iekļaušana Rīgas 

Metropoles areāla veloinfrastruktūrā, t.sk. 

savienošana ar ―Zaļo ceļu‖ infrastruktūru. 

Madona – Padomju laikos būvēta dzelzceļa 

stacija, zemie peroni. Divi vilciena reisi nedēļā uz 

Rīgu. Tuvumā labiekārtots P&R ar ~60 vietām. 

~0,5 km attālumā autoosta. 

 

Saulkrasti - atjaunota dzelzceļa stacijas ēka, 

zemie peroni, asfaltēts P&R ~30 vietām. 15 

vilcienu reisi dienā uz Rīgu. Turpat blakus pāri 

autoceļam Saulkrastu autoosta, kura apkalpo 14 

maršrutu autobusus. Saulkrastu centrs 1 km 

attālumā, 

 

Koknese - dzelzceļa stacijas ēka atjaunota, 

augstie peroni, asfaltēts P&R laukums ~ 30 

automašīnām, blakus stacijai autobusu pietura, 

kurā pietur 10 maršrutu autobusi ar kopumā 17 

reisiem dienā. Kustības grafiks daļēji pieskaľots 

vilciena reisiem. 

 

Olaine - dzelzceļa stacijas ēka atjaunota, augstie 

peroni, nepietiekami liels labiekārtots P&R ~ 10 

automašīnām, tuvākā autobusu pietura ~ 0.4 km 

 

                                                

26 Vikipēdija 
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Esošie mobilitātes punkti Perspektīvie mobilitātes punkti 

uz Jelgavas – Rīgas šosejas. 

 

5. tabula. Sabiedriskā autotransporta mobilitātes punkti 

Sabiedriskā autotransporta mobilitātes punkti 

Pļaviľas - dzelzceļa stacijas ēka pietiekoši labā stāvoklī ar labu vides pieejamību ar tūrisma 

informācijas stendiem, augstie peroni, labiekārtots P&R ~15 automašīnām, blakus labiekārtota 

autobusu pieturvieta ar 4 peroniem, kura apkalpo 27 maršrutu autobusus.  

Ape - agrākā Apes dzelzceļa stacijas ēka sliktā stāvoklī, dzelzceļa sliedes demontētas, blakus 

autobusu pietura, 9 autobusu reisi dienā, 3 no tiem uz Rīgu. 

Limbaţi - agrākā Limbaţu dzelzceļa stacijas tagad Limbaţu autoostas ēka labā stāvoklī ar labu vides 

pieejamību un labiekārtotu P&R un elektroauto uzlādes vietu, ar tūrisma informācijas stendu, autoosta 

apkalpo 29 autobusu maršrutus, 8 autobusu reisi dienā uz Rīgu. 

Viļaka – Viļakas autoosta izvietota vienā ēkā ar veikalu ar nelielu asfaltētu laukumu.  

Jaunpiebalga - agrākā Piebalgas dzelzceļa stacija ēka tiek izmantota kā dzīvojamā ēka, piekļuve pa 

grants seguma ceļu, tuvākā autobusa pietura ~1km attālumā, kurā pietur 9 maršrutu autobusi, 1 reiss 

dienā uz Rīgu. 

Smiltene - nelielā Smiltenes autoostas ēka pietiekoši labā stāvoklī ar 3 autobusu peroniem ar 

labiekārtotu P&R 50 automašīnām tiešā tuvumā. Aptuveni 1 km attālumā no agrākās dzelzceļa 

stacijas. 

Balvi – agrākā Balvi dzelzceļa stacijas ēka sliktā stāvoklī, dzelzceļa sliedes demontētas, blakus 

autobusu pietura, 5 autobusu reisi dienā uz Balviem. 

Sigulda - dzelzceļa un apvienotās autoostas infrastruktūra ir teicamā stāvoklī – ir augsti peroni, kā arī 

vides pieejamība stacijas teritorijā. Stacijas ēka ir izremontēta, gaiša. Labiekārtots P&R ~ 40 auto 

vietām. Ir velonovietnes. 

Aloja - agrākā Alojas dzelzceļa stacijas ēkā izvietoti dzīvokļi, ēka salīdzinoši pieľemamā stāvoklī, 

dzelzceļa sliedes demontētas, Alojas autoosta aptuveni 300m attālumā no tās 21 autobusa reiss dienā, 

3 no tiem uz Rīgu. 

Zilaiskalns - agrākā Zilākalna dzelzceļa stacija tagad dzīvojamā ēka, ēka salīdzinoši pieľemamā 

stāvoklī, dzelzceļa sliedes demontētas, tuvākā autobusa pietura aptuveni 1 km attālumā ar 5 autobusa 

reisiem dienā. 

 

Vidzemes plānošanas reģiona plānošanas dokumentā ―Attīstības programma 2015-2020‖ ir secināts, ka 

reģiona vājās puses ir infrastruktūras zemā kvalitāte. Plānošanas reģiona autoceļu tīkls ir ar zemu 

kvalitāti, kas rada papildus izmaksas gan pašvaldībām, gan uzľēmumiem. No šī izriet vairākas problēmas 

esošajā situācijā, piemēram, sabiedriskā transporta pieejamība ir nepietiekama, kā arī velo infrastruktūra 

ir nepietiekami attīstīta. Nepietiekamu mobilitāti veicina dzelzceļa infrastruktūras samazināšanās (staciju 
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slēgšana, slieţu demontāţa)27. Vilcieniem ir nepieciešams būt ātrākiem, kā arī pieejamākiem 

velobraucējiem. Jārada iespējas velosipēdus pārvadāt bezmaksas.  

Tāpat velotūristiem nozīmīgus sareţģījumus rada nepietiekamā jeb neskaidrā iespēja pārvadāt 

velosipēdus. Ja, izmantojot dzelzceļa transportu, to paveikt ir salīdzinoši vieglāk, tad velosipēda kā 

bagāţas vienības pārvadāšanas autobusos ir krietni sareţģītāka, īpaši, ja to vēlas darīt velobraucēju 

grupas.  

Rīcības plāna izstrādes ietvaros tika pieprasīta informācija par bagāţas pārvadāšanu reģionā trīs 

sabiedriskā autotransporta maršrutu pārvadātājiem: CATA, Nordeka un VTU. CATA informāciju nesniedza, 

bet VTU norādīja, ka 2019. gadā ir pārvadātas 15733 bagāţas vienības un velosipēdus drīkst pārvadāt 

tikai iesaiľotā veidā, jo autobusiem nav velosipēdu turētāju. Uzľēmums Nordeka sniedza informāciju par 

2019. un 2020. gadu mēnešu griezumā un arī maršrutu reisu griezumā par pārvadātajām bagāţas 

vienībām. Nordeka 2019. gadā ir pārvadājis 7782 bagāţas vienības un 2020.g. 9 mēnešos 3777 bagāţas 

vienības. Visvairāk pārvadāto bagāţas vienību ir maršrutā Rīga- Smiltene-Ape-Alūksne tieši vasaras 

mēnešos (jūlijs-augusts), t.i., vidēji 72 bagāţas vienības šajā maršrutā vasaras mēnešos. Nākamais 

maršruts, kurā ir visvairāk pārvadāto bagāţas vienību, ir Rīga-Gulbene-Balvi-Viļaka-Ţīguri. 

Pētījumā28 par velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā 2019. gadā ir noskaidrots, 

ka 35,3% Latvijas iedzīvotāju pēdējo 12  mēnešu  laikā  ir izmantojuši  velosipēdu kā pārvietošanās 
līdzekli, no kuriem 3,5% vienā braucienā kombinēja pārvietošanos ar velosipēdu un citu sabiedrisko 

transportu. Ľemot vērā pētījuma rezultātus, teorētiski var pieľemt, ka 1,0% no visiem bagāţas 
pārvadājumiem veido tieši velosipēdi, kas, piemēram, Nordekai 2019. gadā būtu ap 77 velosipēdu 

pārvadājumi.  

Attiecībā uz dzelzceļa transportu sareţģījumus rada reisi, kas ir pieprasīti arī no citu sabiedrības grupu 

puses, piemēram, svētdienas vakara reisi, kad vilcieni ir pārpildīti, jo uz Rīgu dodas strādājošie un 

studējošie. Šādos reisos velosipēdu novietošana rada būtiskas grūtības un nepieciešami risinājumi 

situācijas uzlabošanai. 

Rezumējot, no iepriekš rakstītā secināms, ka nozīmīgākie uzlabojumi, kas ir nepieciešami tūrismam 

nozīmīgu mobilitātes punktu attīstībā, ir: 

 Velosipēdu pārvadāšana sabiedriskajā transportā – novietņu skaita palielināšana 

(dzelzceļa transports), vienota kustības grafika izveide daţādiem transporta 

veidiem, lai nodrošinātu tūristiem ērtāku pārvietošanos; 

 Sabiedriskā transporta pieturvietu aprīkošana ar platformām, nojumēm; 

 Velosipēdu nomas, koplietošanas punktu attīstība mobilitātes punktos; 

 Park&Ride infrastruktūras attīstīšana un ierīkošana; 

 Velo novietņu, elektroskūteru skūteru drošas novietnes izveide; 

 Velo, automašīnu un elektroskūteru elektrouzlādes staciju izveide; 

 Digitālu pasaţieru informēšanas sistēmu ierīkošana 

 Tūrisma informācijas paneļi/kioski.  

                                                

27 Vidzemes plānošanas reģions. Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma 2015-2020. 

http://www.vidzeme.lv/upload/Attstbas_programma_2015-2020.pdf  
28 SIA ―Envirotech‖. (2019). Pētījums par velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā. (2019). 

http://veloplans.lv/wp-content/uploads/2017/08/Velo-petijums_15012020.pdf  

http://www.vidzeme.lv/upload/Attstbas_programma_2015-2020.pdf
http://veloplans.lv/wp-content/uploads/2017/08/Velo-petijums_15012020.pdf
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Park&Ride plānošanā ir jāľem vērā apstākli, lai var stāvvietā iebraukt ar automašīnu, kura ir aprīkota ar 

jumta velosipēda turētāju. 
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2. Politikas un nozaru plānošanas dokumentu uzstādījumi 

Rīcības plāna izstrāde tika veikta saskaľā ar nacionāla un reģiona līmeľa teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem – to prioritātēm un definētajiem mērķiem, kā arī saskaľā ar nozares plānošanas 

dokumentiem un citiem būtiskiem ziľojumiem, kuru rekomendācijas nepieciešams ľemt vērā. 

Turpinājumā sniegts pārskats par nozīmīgākajām tēzēm un uzstādījumiem, kuri tika ľemti vērā rīcību 

virzienu un rīcību noteikšanā šajā plānā. 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam – tā nosaka, ka nākotnē par prioritāti 

jākļūst dzelzceļa transporta attīstībai, jo tas ir perspektīvākais sauszemes transporta veids gan no 

drošības, gan vides kvalitātes viedokļa, un jāpalielina valsts atbalsts un investīcijas pasaţieru 

pārvadājumu nodrošināšanā. Lai dzelzceļa transporta potenciāls tiktu izmantots efektīvi un racionāli arī 

iekšzemes vajadzībām, ir jāpalielina tā loma, atjaunojot slēgtās dzelzceļa līnijas vietās, kur tas ir 

ekonomiski pamatoti un var dot būtisku ieguldījumu teritoriju attīstībai. Nepieciešams uzlabot dzelzceļa 

infrastruktūru maršrutos starp Rīgu un nacionālas nozīmes centriem, lai samazinātu ceļojumam 

nepieciešamo laiku. Nepieciešams plānveidīgi īstenot Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikāciju, lai mazinātu 

fosilo energoresursu izmantošanu un padarītu dzelzceļa izmantošanu videi draudzīgāku. 

Valsts iekšējās sasniedzamības uzlabošanai, reģionālās attīstības sekmēšanai un reģionu iedzīvotāju 

mobilitātes veicināšanai jāuzlabo reģionālo un vietējo autoceļu, kā arī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

kvalitāte ar mērķi samazināt ceļā pavadīto laiku. Lai to panāktu, ir jāuzlabo to autoceļu kvalitāte, kas 

savieno kādreizējos pagastu administratīvos centrus ar novadu centriem, reģionālas un nacionālas 

nozīmes centriem29. 

Latvijas nacionālās attīstības plāns 2021.-2027. gadam (NAP2027) – plāns nosaka, ka šajā 

plānošanas periodā ir nepieciešams dzelzceļu attīstīt kā sabiedriskā transporta mugurkaulu. Atjaunojot 

sliktā stāvoklī esošos ceļa posmus un uzlabojot dzelzceļa infrastruktūras kvalitāti (tādā veidā uzlabojot arī 

kustības ātrumu), tiktu veidoti efektīvi starpreģionu savienojumi. Svarīgs uzsvars plānošanas dokumentā 

likts uz enerģijas taupīšanu un ilgtspējīgu resursu izmantošanu. Saistībā ar transportu tas nozīmē pāreju 

uz mazemisiju vai nulles emisiju transportu, t.sk. dzelzceļu30.  

NAP2027 vērš uzmanību uz perspektīvajiem transporta attīstības virzieniem – starptautiskās 

savienojamības veicināšana, pilnībā iekļaujoties ES pamattīklā ar Rail Baltica palīdzību. Transporta 

attīstības pamatnostādnes norāda, ka visvairāk tiks ietekmēta Rīgas pilsētas attīstība31. Rail Baltica 

nodrošinās starptautiska multimodāla satiksmes izveidi32. Starptautiskā dzelzceļa tīkla izbūve ietekmēs arī 

Vidzemes attīstība (Skultes reģionālā stacija).  

                                                

29 Pārresorsu koordinācijas centrs. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. 

https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/Latvija_2030_7.pdf  
30 Pārresoru koordinācijas centrs. (2020). Latvijas nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam. 

https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_apstiprin%C4%81ts%20Saeim%C4%81_1.pdf  
31 Satiksmes ministrija. (2020). Transporta attīstības pamatnostādes 2021.-2027. gadam. (1. redakcija).  

https://www.sam.gov.lv/lv/sabiedriska-apspriesana-transporta-attistibas-pamatnostadnu-2021-2027gadam-projekts-un-strategiskas-

ietekmes-uz-vidi-novertejuma-vides-parskata-projekts/tap-2021-2027_pirma-redakcija.pdf  
32 Pārresoru koordinācijas centrs. (2020). Latvijas nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam. 

https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_apstiprin%C4%81ts%20Saeim%C4%81_1.pdf 

https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/Latvija_2030_7.pdf
https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_apstiprin%C4%81ts%20Saeim%C4%81_1.pdf
https://www.sam.gov.lv/lv/sabiedriska-apspriesana-transporta-attistibas-pamatnostadnu-2021-2027gadam-projekts-un-strategiskas-ietekmes-uz-vidi-novertejuma-vides-parskata-projekts/tap-2021-2027_pirma-redakcija.pdf
https://www.sam.gov.lv/lv/sabiedriska-apspriesana-transporta-attistibas-pamatnostadnu-2021-2027gadam-projekts-un-strategiskas-ietekmes-uz-vidi-novertejuma-vides-parskata-projekts/tap-2021-2027_pirma-redakcija.pdf
https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_apstiprin%C4%81ts%20Saeim%C4%81_1.pdf
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Lai veicinātu vides pievilcību, fizisko aktivitāšu palielināšanos iedzīvotāju vidū (it īpaši ģimenēm ar 

bērniem un senioriem) NAP2027 rīcībās tiek iekļauts arī zaļo zonu, gājēju ielu un veloceļu pārklājuma 

pieaugums pilsētvidē un starp apdzīvotām vietām.  

Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030 virzienā ―teritorija‖ 

paredzēts uzlabot Vidzemes reģiona sasniedzamību, pieejamību un pievilcību, saglabāt un attīstīt 

Vidzemes savdabīgo kultūrtelpu33. Savukārt Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programma 

2015-2020 paredz, ka nepieciešams uzlabot reģionālo un vietējo autoceļu kvalitāti, tiek uzsvērts, ka 

nepieciešams samazināt ceļā pavadīto laiku, tāpēc jāuzlabo sabiedriskā transporta pakalpojuma kvalitāte, 

kā arī jāpilnveido daţādu transporta veidu maršrutu sasaiste. Tas nozīmē, ka viens no mērķiem ir 

multimodāla transporta pieejamība. Plānošanā netiek aizmirsts par alternatīvo veidu transportlīdzekļiem, 

piemēram, elektro un hibrīdauto, velotransports u.c.34   

Transporta attīstības pamatnostādes (TAP2027) nosaka, ka līdz 2050. gadam ir nepieciešams 

samazināt transporta radītās emisijas par 90%. NAP2027 un TAP2027 plānošanas dokumentos kā rīcība 

tiek izvirzīta multimodāla sabiedriskā transporta tīkla ar dzelzceļu kā sabiedriskā transporta ―mugurkaulu‖.  

TAP2027 iekļauta arī rīcība par mobilitātes punktu attīstību visā Latvijas teritorijā. Tā galvenais uzdevums 

ir nodrošināt ikvienam ērtus un integrētus daţāda transporta veida savienojumus vienkopus, lai mazinātu 

nepieciešamību pēc privātā transporta izmantošanas35. TAP2027 paredz mikromobilitātes plāna 

izstrādāšanu, kura ietvaros tiks īstenoti risinājumi drošām pārvietošanās iespējām ar kājām, velosipēdu 

vai citiem mikromobilitātes rīkiem36.  

Vidzemes tūrisma attīstības stratēģija 2018.-2025. gadam kā virsmērķi izvirza – veicināt 

konkurētspējīga un ilgtspējīga tūrisma attīstību Vidzemē, veicinot: 

 Tūristu skaita palielināšanos Vidzemē,  

 Vairāk tūristus periodā septembris-maijs,  

 Tūrisma produktu ienesīgumu; 

 Tūristu apmierinātību; 

 Pozitīvu tūrisma ietekme uz vidi un kultūru; 

 Pozitīvu attieksme pret tūrismu vietējā sabiedrībā.  

Kā stratēģiskā tūrisma veidi Vidzemes tūrisma stratēģijā tiek minēti: dabas un aktīvais tūrisms, kultūras 

tūrisms un radošās industrijas, darījumu un pasākumu tūrisms, veselības tūrisms37. Aktīvajā tūrismā ir 

iekļauts velotūrisma, pārgājienu maršrutu attīstība, ūdenstūrisms. 

Tūrisma mārketinga stratēģijas 2018.-2023.gadam mērķis ir panākt pārdomātu, saskaľotu un 

spilgtu Latvijas tūrisma jomas komunikāciju un tūrisma produktu konkurētspējas palielināšanu ārvalstīs 

                                                

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

http://jauna.vidzeme.lv/upload/VIDZEMES_PLANOSANAS_REGIONA_ILGTSPEJIGAS_ATTISTIBAS_STRATEGIJA.pdf  
34 Vidzemes plānošanas reģions. Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma 2015-2020. 

http://www.vidzeme.lv/upload/Attstbas_programma_2015-2020.pdf  
35 Satiksmes ministrija. (2020). Transporta attīstības pamatnostādes 2021.-2027. gadam. (1. redakcija).  

https://www.sam.gov.lv/lv/sabiedriska-apspriesana-transporta-attistibas-pamatnostadnu-2021-2027gadam-projekts-un-strategiskas-

ietekmes-uz-vidi-novertejuma-vides-parskata-projekts/tap-2021-2027_pirma-redakcija.pdf  
36 Satiksmes ministrija. (2020). Transporta attīstības pamatnostādes 2021.-2027. gadam. (1. redakcija).  

https://www.sam.gov.lv/lv/sabiedriska-apspriesana-transporta-attistibas-pamatnostadnu-2021-2027gadam-projekts-un-strategiskas-

ietekmes-uz-vidi-novertejuma-vides-parskata-projekts/tap-2021-2027_pirma-redakcija.pdf 
37 Vidzemes tūrisma asociācija. (2018). Vidzemes tūrisma attīstības stratēģija 2018.-2025. gadam. 

http://www.vidzeme.com/lv/jaunumi-vta/prezenteta-vidzemes-turisma-attistibas-strategija.html  

http://jauna.vidzeme.lv/upload/VIDZEMES_PLANOSANAS_REGIONA_ILGTSPEJIGAS_ATTISTIBAS_STRATEGIJA.pdf
http://www.vidzeme.lv/upload/Attstbas_programma_2015-2020.pdf
https://www.sam.gov.lv/lv/sabiedriska-apspriesana-transporta-attistibas-pamatnostadnu-2021-2027gadam-projekts-un-strategiskas-ietekmes-uz-vidi-novertejuma-vides-parskata-projekts/tap-2021-2027_pirma-redakcija.pdf
https://www.sam.gov.lv/lv/sabiedriska-apspriesana-transporta-attistibas-pamatnostadnu-2021-2027gadam-projekts-un-strategiskas-ietekmes-uz-vidi-novertejuma-vides-parskata-projekts/tap-2021-2027_pirma-redakcija.pdf
https://www.sam.gov.lv/lv/sabiedriska-apspriesana-transporta-attistibas-pamatnostadnu-2021-2027gadam-projekts-un-strategiskas-ietekmes-uz-vidi-novertejuma-vides-parskata-projekts/tap-2021-2027_pirma-redakcija.pdf
https://www.sam.gov.lv/lv/sabiedriska-apspriesana-transporta-attistibas-pamatnostadnu-2021-2027gadam-projekts-un-strategiskas-ietekmes-uz-vidi-novertejuma-vides-parskata-projekts/tap-2021-2027_pirma-redakcija.pdf
http://www.vidzeme.com/lv/jaunumi-vta/prezenteta-vidzemes-turisma-attistibas-strategija.html
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un vietējā tirgū, veicinot valsts tēla atpazīstamību, ilgtspējīgu tūrisma attīstību un efektīvu līdzekļu 

izlietojumu. Stratēģija arī nosaka, ka nozares attīstība būs atkarīga no spējas pielāgoties ekonomiskajām, 

sociālajām, politiskajām, vides un tehnoloģiju tendencēm. Stratēģijā tiek izcelta arī pasaules tendence – 

ceļotāju mobilitātes pieaugums, ko ietekmē arī dalīšanās ekonomika mobilitātes risinājumos kā kopā 

braukšana. Mobilitātē kā ilgtspējīgas tendences tiek uzskatīta iešana ar kājām, velobraukšana un 

sabiedriskā transporta izmantošana. Stratēģijā pie ilgtspējīgas tūrisma attīstības tiek uzsvērta 

sezonalitātes plūsmas mazināšana un ceļotāju proporcijas mazināšana starp Rīgu un reģioniem.38 

Globālais konkurētspējas ziľojums, kas izstrādāts 2019. gadā39, izceļ ilgtspējas, izaugsmes un 

konkurētspējas īpašo nozīmi ar nepieciešamību attīstīt atvērtību un starptautisko sadarbību (īpaši nozīmīgi 

ar kaimiľvalstīm apspriest un vienotiem par kopīgiem risinājumiem, lai mazinātu oglekļa dioksīda 

piesārľojumu), zemā oglekļa politikas īstenošanu, zaļos iepirkumus un stimulus zaļai pētniecībai.  

Eiropas Savienības velo stratēģija40 izceļ tādus faktorus kā uzvedības maiľas nepieciešamību, velo 

draudzīgas infrastruktūras attīstību, transportlīdzekļa regulas, multimodālas un viedas transporta sistēmas 

attīstību, pārvaldību, monitoringu u.c. Statistikas dati parāda, ka to cilvēku skaits, kas izvēlas pārvietoties 

ar velosipēdu, pieaug. Veiksmīgas, funkcionētspējīgas, kvalitatīvas velo infrastruktūras izveidei ir 

nepieciešams vadlīnijas, EuroVelo un citu velo maršrutu tīkli (to iesaiste TEN-T tīklā), drošākas 

infrastruktūras veidošana velosipēdistiem, kā arī speciālas novietnes. Svarīgs aspekts velo stratēģijā ir 

velo iekļaušana multimodālā transporta sistēmā. Iekļaušana multimodālā transporta sistēmā uzlabotu 

infrastruktūru, velo nomu, novietnes, kā arī mudinātu cilvēkus vairāk izmantot sabiedrisko transportu – 

gala rezultātā tas samazinātu arī kaitīgo izmešu daudzumu.   

Pētījums Latvijas tūrisma nozares analīze41 - Latvijas tūrisma piedāvājuma attīstības rīcības plāna 

izstrāde Interreg Europe programmas projekta BRANDTour ietvaros/ I posms) - 2019. gadā ziľojuma 4. 

nodaļā ―Tehnoloģiskie izaicinājumi un e-vide tūrisma uzľēmējdarbībā‖ atzīmē viedo pilsētu lomu tūrisma 

pakalpojumu attīstībā. Atsevišķas no minētajām iniciatīvām ir vērā ľemamas, attīstot ―Zaļu ceļu‖ 

infrastruktūru, piemēram, ar iespēju uzlādēt viedierīces pieturvietās. Ziľojumā ir norāde uz viedā tūrisma 

definīciju (2015)42, kura ietver viedo pieredzējumu, viedo biznesa ekosistēmu un viedo ceļojumu 

galamērķi. Plānojot jaunu infrastruktūras attīstību, būtiski tajā integrēt IKT viedos risinājumus. 

Ziľojums “Latvijas tūrisma attīstības rīcības plāns 2021. – 2027.gadam”.43 Šo rīcības plānu 

valdība vai Ekonomikas ministrija nav apstiprinājusi, tam 2020. gada novembrī ir pētnieciska ziľojuma 

raksturs. Ziľojums  ―Latvijas tūrisma attīstības rīcības plāns 2021. – 2027.gadam‖ nosaka šādus tūrisma 

infrastruktūras prioritāros virzienus: pilnveidot kruīzu infrastruktūru un tā sasaisti ar sabiedrisko 

transportu Rīgā, attīstīt jahtu ostu un piestātľu infrastruktūru, nodrošināt lidostas un tūrisma koordinētu 

attīstību, sniegt atbalstu velo infrastruktūras attīstībai Eurovelo tīkla ietvaros, attīstīt Eiropas līmeľa 

kājāmgājēju maršrutu infrastruktūru, integrēt Rail Baltica dzelzceļa savienojumu ienākošā tūrisma 

sistēmā, uzlabot robeţkontroles punktu infrastruktūru, papildinot ar tūrisma informāciju u.c. aktivitātes. 

IKT jomā ir plānota tehnoloģisku risinājumu ieviešana tūrisma monitoringā, ceļotājiem nozīmīgu 

                                                

38 Tūrisma mārketinga stratēģijas 2018.-2023.gadam. (2017). 

https://www.celotajs.lv/cont/prof/news/2018/Turisma_marketinga_strategija_2018_2023.pdf  
39 The Global Competitiveness Report 2019 (2019). World Economic Forums. Ed. Klaus Schwab 
40 European Cyclists’ Federation (ECF) asbl. (2017). EU Cycling Strategy. Recommendations for Delivering Green Growth and an 

Effective Mobility System in 2030. https://ecf.com/sites/ecf.com/files/EUCS_full_doc_small_file.pdf  
41 Latvijas Universitāte. (2019). Ziľojums Latvijas tūrisma attīstības rīcības plāns 2021.-2027.gadam. 

http://petijumi.mk.gov.lv/sites/default/files/file/Turisma_ricibas_plans_2021_2027%20BrandTour_final%20.pdf  
42 Gretzel, Sigala, Xiang un Koo (2015) Smart tourism foundations abd developments. Electron markets 
43 Latvijas Universitāte. (2019). Ziľojums Latvijas tūrisma attīstības rīcības plāns 2021.-2027.gadam.  

http://petijumi.mk.gov.lv/sites/default/files/file/Turisma_ricibas_plans_2021_2027%20BrandTour_final%20.pdf  

https://www.celotajs.lv/cont/prof/news/2018/Turisma_marketinga_strategija_2018_2023.pdf
https://ecf.com/sites/ecf.com/files/EUCS_full_doc_small_file.pdf
http://petijumi.mk.gov.lv/sites/default/files/file/Turisma_ricibas_plans_2021_2027%20BrandTour_final%20.pdf
http://petijumi.mk.gov.lv/sites/default/files/file/Turisma_ricibas_plans_2021_2027%20BrandTour_final%20.pdf
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tehnoloģisko risinājumu ieviešana uzľēmumos, piesaistes objektos, pasākumos un tūrisma galamērķos. 

Plānots turpināt uzsākto sadarbību starptautisku tūrisma maršrutu izstrādē un attīstībā.  

Attiecībā velo kustības attīstību, tas paredz šādas darbības (atbildīgie - Satiksmes ministrija sadarbībā ar 

VARAM): 

 esošās velo infrastruktūras „inventarizāciju‟; 

 prioritāri attīstāmo veloceļu posmu izvēli; 

 atbalsta piešķiršanu Eurovelo maršrutu (10, 11 un 13) tālākai attīstībai un 

ieviešanai. 

Rīcības plāns Rīgas metropoles areāla attīstībai - Vidzeme arī ir daļa no Rīgas metropoles areāla, 

kas nosaka, ka transports un mobilitāte ir ļoti saistīta ar Rīgu. Rīcības plāns Rīgas metropoles areāla 

attīstībai kā darbības virzienus nosaka vienota sabiedriskā transporta tīkla un sistēmas izveidi, kompleksu 

satiksmes mezglu (―mobilitātes punktu‖) izveidi, reģionu veloceļu un Rīgas/Pierīgas savienojumu 

plānošanu un integrēšanu jau esošajos velomaršrutos. Mobilitātes punktos ietilpst ātra transporta līdzekļu 

maiľa (autoosta, dzelzceļa stacija, Park&Ride, velonovietnes, uzlādes punkti u.c.). 44 

Rezumējot nodaļā rakstīto - politikas plānošanas dokumenti gan nacionālā, gan reģionālā līmenī, gan 

nozaru griezumā iezīmē svarīgākās lietas, kas nepieciešamas, lai veicinātu transporta un mobilitātes 

pieejamību cilvēkiem, t.sk. velobraucējiem. Svarīgs koncepts dokumentos ir (a) ilgtspējīgs transports, kas 

nozīmē, ka uzmanība tiek pievērsta emisiju samazināšanai, (b) pievēršanās zaļākam transportam 

(velosipēdi, elektrotransports u.c. alternatīvie transporta veidi). Kā galvenās šīs brīţa problēmas, kas kavē 

attīstību, norādītas nepietiekamā transporta infrastruktūra – sliktais autoceļu stāvoklis, dzelzceļu slieţu 

demontāţa u.c.  

 

 

                                                

44 Rīgas plānošanas reģions. (2020). Rīcības plāns Rīgas metropoles areāla attīstībai. http://rpr.gov.lv/darbibas-jomas/attistibas-

planosana/rigas-metropole/  

http://rpr.gov.lv/darbibas-jomas/attistibas-planosana/rigas-metropole/
http://rpr.gov.lv/darbibas-jomas/attistibas-planosana/rigas-metropole/


3. Rīcības plāns  

Turpinājumā tabulas formā atspoguļotas nepieciešamās rīcības tūrisma, t.sk. ―Zaļo ceļu‖ attīstībai Vidzemes reģionā. Rīcības plānā sniegta informācija par konkrētām 

rīcību ietvaros veicamajām aktivitātēm jeb projektiem, atbildīgajiem par projekta īstenošanu un sadarbības partneriem, izpildes termiľu un indikatīvajiem 

finansējuma avotiem. Pēc Rīcības plāna tabulas katrs no projektiem tiek izvērsts vēl detalizētāk.  

Prioritātes Rīcības  
Atbildīgie un sadarbības 

partneri 

Izpildes termiľš (no-

līdz) 

Indikatīvie finansējuma 

avoti 

1. Mobilitātes un tūrisma 

informācijas vietu attīstība 

1.1. Rail Baltica Skulte - 

Limbaţu atzars (tehniskā 

priekšizpēte, IVN un teritorijas 

attīstības plānošanas 

dokumentācijas sagatavošana) 

Limbaţu novada pašvaldība (A) 

Saulkrastu novads (S) 

Rail Baltica (S) 

Satiksmes ministrija (S) 

2021-2024 Interreg  

Valsts budţets 

1.2. ―Zaļā ceļa‖ posma 

sasaiste ar šaurslieţu dzelzceļu 

Alūksne-Alūksne stacija 

(privātā investora atbalstīšana) 

Privātais investors (A) 

Alūksnes novads (S) 

Latvijas dzelzceļš (S) 

 

2021-2025 Privātais finansējums 

Interreg  

1.3. Tūrismam nozīmīgo 

mobilitātes punktu un ―Zaļo 

ceļu‖ staciju attīstība 

Latvijas dzelzceļš (A) – dzelzceļa 

infrastruktūra 

RPR, VRP (S) 

Pašvaldības (A) – Zaļie ceļi 

Privātais sektors (S) 

Satiksmes ministrija (S) 

2021-2025 

 

LEADER 

ES fondi 

Interreg  

Pašvaldību budţets 

2.Sabiedriskā transporta 

maršrutu un kustības 

grafiku attīstība 

2.1.Slieţu transporta kustības 

grafika piedāvājuma attīstība 

velo tūrismam nozīmīgu 

galamērķu sasniegšanai 

Autotransporta direkcija (A), 

Latvijas Dzelzceļš (S) 

Pašvaldības (S) 

LZCA (S) 

Dzelzceļa un autobusu 

pārvadātāji (A) 

No 2021 Valsts budţets 

2.2.Tūrisma autobuss pēc 

pieprasījuma 

LZCA (A) 

Privātuzľēmēji, Pašvaldības (S) 

No 2021 Projekta finansējums 
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Prioritātes Rīcības  
Atbildīgie un sadarbības 

partneri 

Izpildes termiľš (no-

līdz) 

Indikatīvie finansējuma 

avoti 

3.Vienotā biļete 

3.1. Vienotā platforma 

ceļojuma plānošanai un biļešu 

iegādei 

Privātuzľēmējs (A) 

LZCA, VTA, sabiedriskā 

transporta pārvadātāji, tūrisma 

operatori, ATD (S) 

2022-2025 Privātais finansējums 

 

3.2. Sadarbības veicināšana ar 

tūroperatoriem vienotas 

maršruta biļetes izveidei 

Privātuzľēmēji (A) 

Tūroperatori, LZCA, VTA (S) 

2022-2025 Privātie līdzekļi 

Projekta finansējums 

4. “Zaļo ceļu” pielāgošana 

elektromobilitātei 

4.1. ―Zaļo ceļu‖ pielāgošana 

elektromobilitātei izpēte, 

apsaimniekošanas modeļu 

izstrāde (nosakot prioritāros 

elektrouzlādes punktus) 

LZCA (A)  

Pašvaldības, privātīpašnieki (S) 

2021-2022 Projekta finansējums 

Interreg 

4.2. ―Zaļo ceļu‖ pielāgošana 

elektromobilitātei (realizācija) 

Pašvaldības (A) 

Staciju vietu apsaimniekotāji (A) 

LZCA (S) 

2022-2025 Pašvaldības budţets,  

Privātie līdzekļi 

5.Ritekļi ilgtspējīgai 

multimodālai mobilitātei 

5.1.Bezpilota autobusi/ shuttle 

busi 

LZCA (A) 

VTA, Vidzemes plānošanas 

reģions, Zemgales plānošanas 

reģions, Rīgas plānošanas 

reģions, Pašvaldības, Satiksmes 

ministrija, LIAA (S)  

Rīgas plānošanas reģions 

2022-2025 Interreg 

5.2. Elektrovilcienu u.c. ―zaļo 

vilcienu‖ un elektroautobusu 

iekļaušana sabiedriskā 

transporta pārvadājumos 

 

Pārvadātāji (A) 

Autotransporta direkcija, VTA 

(S) 

 

2021 – 2025 Valsts budţets 

ES fondu līdzekļi 

Privātie līdzekļi 
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Prioritātes Rīcības  
Atbildīgie un sadarbības 

partneri 

Izpildes termiľš (no-

līdz) 

Indikatīvie finansējuma 

avoti 

5.3. Vadlīniju izstrāde ritekļu 

aprīkojumam, politikas 

izmaiľām, vienotām biļetēm 

LZCA (A) 

Autotransporta direkcija (S) 

Pārvadātāji (S) 

 

2021- 2025 Pašu resursi 

6.Veloceļi  6.1.Veloceļu ierīkošana 

LZCA (S) 

VTA (S) 

Privātīpašnieki (A) 

Pašvaldības (A) 

Plānošanas reģioni (A) 

LVC (A) 

2021- 2023 Interreg 

ES fondi 

Pašvaldības budţets,  

Privātie līdzekļi 

7.”Zaļo ceļu” 

infrastruktūras attīstība 

7.1. Vides pieejamība ―Zaļo 

ceļu‖ posmos & mobilitātes 

punktos 

Pašvaldības (A) 

Privātīpašnieki (A) 

LZCA (A) 

Biedrības, kas pārstāv cilvēkus 

ar kustību traucējumiem (S) 

2021- 2023 Interreg 

Pašvaldības budţets,  

Privātie līdzekļi 

7.2. Slieţu velosipēda 

maršrutu attīstība 

Privātīpašnieki (A) 

LZCA (S) 

Pašvaldības (S) 

Latvijas dzelzceļš (S) 

2021- 2025 Privātie līdzekļi 

LEADER, 

Interreg, 

ES fondi 

8. “Zaļo ceļu” maršrutu 

attīstība 
8.1. ―Zaļo ceļu‖ popularizēšana 

LZCA (A) 

Privātīpašnieki (S) 

Pašvaldības (S) 

Latvijas Investīciju un attīstības 

aģentūra (S) 

2021-2023 Privātie līdzekļi 

Pašvaldības budţets 

Interreg 

 

9.Pārvaldība 9.1. Plāni/ stratēģijas 

Vidzemes tūrisma asociācija un 

LZCA (A) 

Pašvaldības (S) 

2021.-2024. Projekta līdzekļi 
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Prioritātes Rīcības  
Atbildīgie un sadarbības 

partneri 

Izpildes termiľš (no-

līdz) 

Indikatīvie finansējuma 

avoti 

9.2. TEN-T tīkla integrācija 

LVC (A) 

Rail Baltica (A) 

Latvijas dzelzceļš (A) 

VTA (S) 

Pašvaldības (S) 

2022.-2025.   



 

4. Rīcību detalizētāks raksturojums 

4.1 RĪCĪBA: RAIL BALTICA SKULTE - LIMBAŢI ATZARS 

Rīcība 

Rail Baltica Limbaţu atzars (tehniskā 

priekšizpēte, IVN teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentācijas sagatavošana)  

Rīcības īstenotāji  Limbaţu novada pašvaldība 

Sadarbības partneri  
Rail Baltica, Saulkrastu novads, Satiksmes 

ministrija, Autotransporta direkcija 

Rīcības īstenošanas vieta/teritorija Limbaţu novads 

Rīcības mērķis 

Veikt jaunas 1435mm platuma dzelzceļa līnijas 

– atzara Skulte – Limbaţi priekšizpēti, 

paredzētās darbības ietekmes uz vidi 

novērtējumu un teritorijas attīstības 

plānošanas procedūras un dokumentācijas 

izstrādi. Priekšizpēte būtu pamats turpmākiem 

lēmumiem par šāda atzara tehnisko izpēti un 

projekta virzību. 

Rīcībā veicamās darbības 

1. Tehniskā priekšizpēte un IVN; 

2. Teritorijas attīstības plānošanas 

procedūras un dokumenti 

3. Tehniski un ekonomiskais pamatojums 

 

Plānotais īstenošanas laika grafiks 2021.-2024.  

Rīcības iznākuma un rezultāta rādītāji 
Pabeigta izpēte, pieľemts lēmums par līnijas 

attīstību 

Rīcības ietekmes, ieguvumu un ilgtspējas 

novērtējums 

Samazinātas CO2 un gaisu piesārľojošo vielu 

emisijas 

Iespējota ilgtspējīga, bezemisiju mobilitāte 

Rīgas metropoles areālā, iekļaujot Limbaţu 

pilsētu dzelzceļu tīklā 
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12.  attēls rīcības 4.1. (Rail baltica Skulte - Limbaţi atzars) 

attēlojums

 

Avots: SIA ―Northmaps‖ izstrādāta karte 

4.2 RĪCĪBA: ŠAURSLIEŢU DZELZCEĻŠ ALŪKSNE-ALŪKSNES STACIJA POSMA 

ATJAUNOŠANA 

Rīcība 

―Zaļā ceļa‖ posma sasaiste ar šaurslieţu 

dzelzceļu Alūksne-Alūksne stacija (privātā 

investora atbalstīšana)  

Rīcības īstenotāji  Privātais investors 

Sadarbības partneri  Latvijas Dzelzceļš, Alūksnes novada pašvaldība 

Rīcības īstenošanas vieta/teritorija Alūksne 
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Rīcības mērķis 

Veicināt privātās iniciatīvas attīstību, lai tiktu 

atjaunots šaurslieţu dzelzceļš posmā Alūksne-

Alūksnes stacija, lai veicinātu savienojumu 

Alūksne – Ape. 

Rīcībā veicamās darbības 

1. Privātā investora ideju atbalstīšana,  

2. Darbības modeļa izstrāde un attīstība,  

3. Sinerģijas veidošana ar Alūksnes bānīti, 

4. Sasaistīti ―Zaļie ceļi‖ ar dzelzceļa posmu 

Alūksne-Alūksnes stacija. 

Plānotais īstenošanas laika grafiks 2021.-2025.  

Rīcības iznākuma un rezultāta rādītāji 

Organizētas iesaistīto pušu tikšanās, izstrādāts 

darbības plāns, veiktas darbības ―Zaļo ceļu‖ 

sasaistei 

Rīcības ietekmes, ieguvumu un ilgtspējas 

novērtējums 

Ilgtspējīgs un tūrisma vajadzībām pakārtots 

―Zaļo ceļu‖ tīkls 
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13. attēls rīcības 4.2. (šaurslieţu dzelzceļš Alūksne-Alūksnes stacija posma atjaunošana) 
attēlojums 

Avots: SIA ―Northmaps‖ izstrādāta karte 

4.3 RĪCĪBA: TŪRISMAM NOZĪMĪGO MOBILITĀTES PUNKTU UN “ZAĻO CEĻU” 

STACIJU ATTĪSTĪBA   

Rīcība 
Tūrismam nozīmīgāko mobilitātes punktu un 

―Zaļo ceļu‖ staciju attīstība   

Rīcības īstenotāji  Latvijas dzelzceļš 

Sadarbības partneri  

RPR, VRP, pašvaldības, privātais sektors,  

Satiksmes ministrija 

Rīcības īstenošanas vieta/teritorija 
T – tūrismam svarīgi mobilitātes punkti 

(maršruta sākuma – beigu punkti)45 

                                                

45 Dzelzceļa mobilitātes punkts - pieejami transporta kustības grafiki (saprotami bez valodas barjeras), norādes zīmes vai 

elektroniskie tablo, nobrauktuves cilvēkiem ar kustību traucējumiem, velonovietne vairākiem velosipēdiem, autostāvvieta, tūrisma 
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 Salacgrīva, Skulte, Tūja, Saurieši (Rail 

Baltica pieturas), Ogre, Gulbene, 

Alūksne, Valka/Valga, Valmiera, Cēsis, 

Ieriķi, Carnikava, Saulkrasti, Koknese, 

Madona, Augšlīgatne (Līgatne), Olaine, 

Strenči; 

Tp – pārējie tūrisma mobilitātes punkti46 

 Pļaviľas, Ape, Limbaţi, Viļaka, 

Jaunpiebalga, Smiltene, Balvi, Sigulda, 

Rūjiena, Aloja, Zilaiskalns; 

 Tz – zaļo ceļu stacijas47 

 Kangari, Ropaţi, Ķeipene, Ērgļi, 

Puikule. 

Rīcības mērķis Attīstīt tūrismam nozīmīgos mobilitātes punktus 

Rīcībā veicamās darbības 

Tūrismam svarīgi mobilitātes punkti (maršruta 

sākuma – beigu punkti): 

1. Pasaţieru platformu un platformu nojumju 

pielāgošana/atjaunošana, t.sk. cilvēkiem ar 

kustību traucējumiem; 

2. Dzelzceļa staciju ēku renovācija (pārbūve un 

atjaunošana); 

3. Autoostu un sabiedriskā transporta 

pieturvietu aprīkošana; 

4. Velosipēdu nomas (bike sharing) 

infrastruktūras attīstīšana; 

5. Park&ride infrastruktūras attīstība un 

ierīkošana; 

6. Bike&ride infrastruktūras attīstība un 

ierīkošana; 

7. Velosipēdu, automašīnu, skūteru 

elektrouzlādes staciju ieviešana; 

8. Mobilitātes punktu pasaţieru informācijas 

                                                                                                                                                       

informācija, digitālais panelis, informācijas stends, norādes zīmes uz ―Zaļā ceļa‖ sākumu, elektroierīču uzlādes iespēja, brīvpieejas 

velo pumpis, atslēgu komplekts, ēdināšanas pakalpojumi, tualetes, WiFi, atklātnes, pastmarkas un pasta kaste, velonomas, 

velodarbnīcas pakalpojumi, transporta elektrouzlādes tacijas, tūrisma preču pārdotava, skaidras naudas izľemšana.  
46 Sabiedriskā autotransporta mobilitātes punkts – ir nojume, autobusu kustības grafiki pieejami un saprotami arī bez valodas 

barjeras (simboli), ir atbilstoša velonovietne, elektroierīču uzlādes iespēja, elektroierīču uzlādes iespēja, brīvpieejas velo pumpis, 

atslēgu komplekts, veikals/kiosks, tūrisma informācijas stends, tualete.  
47 ―Zaļo Dzelzceļu‖ pieturas – elektroierīču uzlādes iespēja, informācija par vēsturisko staciju, informācijas zīme par virziena norādi, 

atpūtas soli, krēsli, neatliekamās medicīnas aptieciľa (piemēram, info stendā).  
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sistēmas ierīkošana, t.sk. multimodāla 

transporta nodrošināšanai; 

9. Digitālo tūrisma informācijas punktu 

ierīkošana mobilitātes punktā; 

10. WI-FI punktu un telefona uzlādes punktu 

ierīkošana. 

Pārējie nozīmīgie mobilitātes punkti: 

1. Autoostas, sabiedriskā transporta pieturvietu 

aprīkošana; 

2. Velosipēdu nomas (bike sharing) 

infrastruktūras attīstība; 

3. Park&ride infrastruktūras attīstība/ ierīkošana; 

4. Bike&ride infrastruktūras attīstība un 

ierīkošana; 

5. Velosipēdu, automašīnu un skūteru 

elektrouzlādes staciju ierīkošana; 

6. Mobilitātes punktu digitāla pasaţieru 

informācijas sistēmas ierīkošana; 

7. Digitālo tūrisma informācijas punktu 

ierīkošana mobilitātes punktā; 

8. WI-FI punktu un telefona uzlādes punktu 

ierīkošana. 

“Zaļo ceļu” mobilitātes punkti: 

1. Park & ride (nosaukt konkrētus punktus, kur 

to darām); 

2. Velosipēdu, automašīnu, skūteru 

elektrouzlādes staciju ierīkošana; 

3. Velosipēdu nomas (bike sharing) 

infrastruktūras attīstība/ierīkošana; 

4. WI-FI punktu un telefona uzlādes punktu 

ierīkošana. 

Plānotais īstenošanas laika grafiks 2021.-2025.  

Rīcības iznākuma un rezultāta rādītāji Mikromobilitātes plāns 

Rīcības ietekmes, ieguvumu un ilgtspējas 

novērtējums 

Ilgtspējīga un tūrismu veicinoša mobilitātes 

sistēma, samazināts CO2 un kaitīgo vielu 

izplūţu daudzums gaisā 

   14. attēls rīcības 4.3. (tūrismam nozīmīgo mobilitātes punktu un “Zaļo ceļu” staciju 

attīstība) attēlojums  
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Avots: SIA ―Northmaps‖ izstrādāta karte 

4.4 RĪCĪBA: SLIEŢU TRANSPORTA KUSTĪBAS GRAFIKA PIEDĀVĀJUMA 

ATTĪSTĪBA VELO TŪRISMAM NOZĪMĪGU GALAMĒRĶU SASNIEGŠANAI 

Rīcība 

Slieţu transporta kustības grafika piedāvājuma 

attīstība velo tūrismam nozīmīgu galamērķu 

sasniegšanai 

Rīcības īstenotāji  
Autotransporta direkcija, Latvijas Dzelzceļš, 

dzelzceļa un autobusu pārvadātāji, pašvaldības 

Sadarbības partneri  Latvijas Zaļo ceļu asociācija 

Rīcības īstenošanas vieta/teritorija 
 Maršruts Rīga – Pļaviľas – Gulbene 

 Maršruts Rīga – Valmiera - Valga 

Rīcības mērķis 

Veicināt multimodālu transporta veidu sasaisti, 

lai padarītu ērtāku pārvietošanos un galamērķu 

sasniegšanu velotūristam 

Rīcībā veicamās darbības 1. Vilcienu un autobusu maršrutu un kustības 

grafiku pārplānošana, lai cilvēkiem ir iespējams 
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pārvietoties multimodāla ceļojuma veidā, tādējādi 

veicinot sabiedriskā transporta izmantošanu; 

2. Kustības grafika pārplānošana atbilstoši 

tūrisma pieprasījumam (vajadzībām): 

 Uzlabojumi Rīga – Gulbene līnijā – 

vilciena reiss no Rīgas uz Gulbeni 

piektdienas vakarā un no Gulbenes uz 

Rīgu – svētdienas vakarā ar pienākšanas 

laiku līdz 21:00 Rīgā, kā arī pirmdienas 

rītā. Izvērtēt nepieciešamību organizēt 

sestdienas rīta reisu no Rīgas uz Gulbeni. 

Izvērtēt šādu papildus vilcienu reisu 

organizēšanu pastāvīgi, visu gadu, ne 

tikai tūrismam nozīmīgajā sezonā, 

tādējādi uzlabojot ilgtspējīga transporta 

pieejamību Gulbenes, Cesvaines un 

Madonas apkaimēs.  

 Uzlabojumi Rīga - Valgas maršrutā - reiss 

no Rīgas uz Valgu sestdienas rītā ap 

8:00-9:00, no Valgas uz Rīgu izbrauc 

18:45 svētdienā (sasaiste ar Tartu 

vilcienu). Kopumā nepieciešams integrēts 

kustības grafiks Iganijas un Latvijas 

dzelzceļa pārvadājumu sasaistei. 

 Uzlabojumi Rīgs - Valmieras līnijā  - 

sestdienās  no rīta 8:00 -9:00 papildus 

reiss uz Valmieru; svētdienu 

pēcpusdienās nodrošināt vilcienu kustību 

no Valmieras uz Rīgu ar intervālu 2 

stundas, svētdienās pēdējais vilciens uz 

Rīgu atiet ne agrāk kā 19:00.  

3. Identificēt autobusu reisus, kuros būtu 

nepieciešama obligāta kaste bagāţai 

(velosipēdam).  

4. Dzelzceļu pārvadājumos paredzēt vilcienos 

(paredzot attiecīgas tehniskās specifikācijas jaunu 

vilcienu iegādes projektu ietvaros)  pietiekamu 

velosipēdu bagāţas vietu ietilpību atbilstoši  

sezonai (no maija līdz oktobrim vairāk velo 

novietnes, bet no novembra līdz aprīlim mazāk). 

Tūrisma sezonā būtu nepieciešams nodrošināt 

tādu velonovietľu skaitu vilcienā, kas atbilst 5%-

10% no sēdvietām, bet pārējā laikā 2%-5%. 

Vilcieniem paredzēt tehnisku iespējamību mainīt 

sēdvietu / velo novietľu skaitu atkarībā no 

sezonas.  

5. Jāizvērtē labākais tehniskais un 
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organizatoriskais risinājums, lai iespējotu 

pilnvērtīgu velotūristu ceļošanu ar vilcienu.   

Plānotais īstenošanas laika grafiks No 2021.  

Rīcības iznākuma un rezultāta rādītāji 

Papildu reisi divās līnijās 

Tehnisko prasību un tehniski – organizatoriskas 

pārvadājumu koncepcijas izstrāde 

velosipēdistiem draudzīgiem dzelzceļa 

pārvadājumiem 

Rīcības ietekmes, ieguvumu un ilgtspējas 

novērtējums 

Velo tūrismu veicinoša mobilitātes sistēma, 

samazināts CO2 un kaitīgo vielu izplūţu 

daudzums gaisā 

4.5 RĪCĪBA: TŪRISMA AUTOBUSS PĒC PIEPRASĪJUMA 

Rīcība Tūrisma autobuss pēc pieprasījuma  

Rīcības īstenotāji  Latvijas Zaļo ceļu asociācija 

Sadarbības partneri  Privātuzľēmēji, Pašvaldības 

Rīcības īstenošanas vieta/teritorija 
Vidzemes reģions, ―Zaļie ceļi‖ 

Maršruts Gulbene-Melturi 

Rīcības mērķis 

Ieviest inovatorisku transporta pakalpojumu 

pēc pieprasījuma un bez-emisijām starp ―Zaļo 

ceļu‖ pieturām Vidzemes reģionā, kā arī 

savienojamībā ar sabiedriskā transporta 

punktiem (autobusu, vilcienu stacijas). 

Rīcībā veicamās darbības 

1. Izmēģināt daţādu pakalpojumu modeļus pēc 

pieprasījuma; 

2. Piemērotākā modeļa izvēle aktivitātei; 

3. Aktivitātes pārľemšana pašvaldībās.  

Plānotais īstenošanas laika grafiks No 2021. 

Rīcības iznākuma un rezultāta rādītāji 

Sniegts pakalpojums apmeklētājiem, lai 

sasniegtu ―Zaļos ceļus‖, neizmantojot 

koplietošanas (publiskos ceļus);  

Tūristu un apmeklētāju skaita pieaugums.  
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Rīcības ietekmes, ieguvumu un ilgtspējas 

novērtējums 

Sabiedriskā transporta izmantošana, lai 

sasniegtu ―Zaļos ceļus‖, CO2 daudzuma 

samazināšana (paredzēts samazināt no 2,1 līdz 

2,8 tonnām).  

 

4.6 RĪCĪBA: VIENOTĀ PLATFORMA MARŠRUTA UN BIĻEŠU IEGĀDEI 

Rīcība 
Vienotā platforma maršrutu plānošanai 

maršruta un biļešu iegādei 

Rīcības īstenotāji  Privātuzľēmējs 

Sadarbības partneri  
LZCA, VTA, sabiedriskā transporta pārvadātāji, 

tūrisma operatori 

Rīcības īstenošanas vieta/teritorija Visa Latvija 

Rīcības mērķis 

Izveidot vienotu platformu ceļojuma maršruta 

plānošanā un biļešu iegādei, padarīt biļešu 

iegādi ērtāku velotūristiem, piedāvājot iespēju 

to iegādāties visam maršrutam vienkopus un 

vienā reizē 

Rīcībā veicamās darbības 

1. Organizēt sarunas un ieinteresēt platformas 

potenciālo izstrādātāju produkta attīstībā, 

2. Organizēt tikšanās ar iesaistītajām un 

ieinteresētajām pusēm, lai apspriestu platformas 

konceptu un klientu vajadzības, 

3. Popularizēt platformu tūristu vidū.  

Plānotais īstenošanas laika grafiks 2022.-2025. 

Rīcības iznākuma un rezultāta rādītāji 
Organizētas iesaistīto pušu tikšanās, izstrādāta 

platforma 

Rīcības ietekmes, ieguvumu un ilgtspējas 

novērtējums 
Multimodāla transporta ieviešana 

4.7 RĪCĪBA: SADARBĪBAS VEICINĀŠANA AR TŪROPERATORIEM VIENOTAS 

MARŠRUTA BIĻETES IZVEIDEI  

Rīcība 
Veicināt sadarbību ar tūroperatoriem vienotas 

maršruta biļetes izveidei 
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Rīcības īstenotāji  Privātuzľēmēji 

Sadarbības partneri  Tūroperatori, LZCA, VTA 

Rīcības īstenošanas vieta/teritorija Vidzemes reģions 

Rīcības mērķis 

Padarīt biļešu iegādi ērtāku velotūristiem, 

piedāvājot iespēju to iegādāties visam 

maršrutam vienkopus un vienā reizē 

Rīcībā veicamās darbības 

1. Organizēt sarunas un ieinteresēt iesaistītās 

puses vienotas maršruta biļetes izveidē,  

2. Organizēt tikšanās ar iesaistītajām un 

ieinteresētajām pusēm, lai apspriestu vienotās 

biļetes konceptu un tās darbības principus, 

3. Popularizēt vienotās biļetes iegādes iespēju 

tūristu vidū. 

Plānotais īstenošanas laika grafiks 2022.-2025. 

Rīcības iznākuma un rezultāta rādītāji 
Organizētas iesaistīto pušu tikšanās, izstrādāta 

vienotās biļetes sistēma 

Rīcības ietekmes, ieguvumu un 

ilgtspējas novērtējums 
Tūristu skaita pieaugums 

 

4.8 RĪCĪBA: “ZAĻO CEĻU” PIELĀGOŠANA ELEKTROMOBILITĀTEI - IZPĒTE, 

APSAIMNIEKOŠANAS MODEĻU IZSTRĀDE  

Rīcība 
―Zaļo ceļu‖ pielāgošana elektromobilitātei - 

izpēte, apsaimniekošanas modeļu izstrāde 

Rīcības īstenotāji  LZCA 

Sadarbības partneri  Pašvaldības, privātīpašnieki 

Rīcības īstenošanas vieta/teritorija Vidzemes reģions 

Rīcības mērķis 

Veikt izpēti, lai ―Zaļos ceļus‖ pielāgotu 

elektromobilitātei, un pielāgot ―Zaļos ceļus‖ 

elektromobilitātei 

Rīcībā veicamās darbības 1. Izstrādāt pētījumu, lai noskaidrotu vietas, kur 
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nepieciešama velosipēdu elektrouzlāde, 

2. Veikt tehnisko priekšizpēti identificētajos 

punktos.  

Plānotais īstenošanas laika grafiks 2021.-2022.  

Rīcības iznākuma un rezultāta rādītāji Izstrādāts pētījums un tehniskā priekšizpēte 

Rīcības ietekmes, ieguvumu un ilgtspējas 

novērtējums 

Velotūristu skaita pieaugums, CO2 

samazinājums 

 

4.9 RĪCĪBA: “ZAĻO CEĻU” PIELĀGOŠANA ELEKTROMOBILITĀTEI 

(REALIZĀCIJA) 

Rīcība 
―Zaļo ceļu‖ pielāgošana elektromobilitātei 

(realizācija) 

Rīcības īstenotāji  Pašvaldības 

Sadarbības partneri  Staciju vietu apsaimniekotāji, LZCA 

Rīcības īstenošanas vieta/teritorija  ―Zaļo ceļu‖ tīkls Vidzemē 

Rīcības mērķis Pielāgot ―Zaļos ceļus‖ elektromobilitātei 

Rīcībā veicamās darbības 

1. Uzlādes staciju ierīkošana (4-10 pieslēguma 

vietas iekš vienas uzlādes stacijas (atkarībā no 

pieprasījuma), iespēja uzlādēt elektrotransportu 

šādās ―Zaļo ceļu‖ stacijās: Ainaţi, Ropaţi, 

Ķeipene, Ērgļi, Jaunpiebalga, Litene, Zilaiskalns, 

Puikule, Limbaţi, Aloja,  

2. Informācijas stendu aprīkošana ar saules 

paneļiem, lai nodrošinātu uzlādes iespējas.  

Plānotais īstenošanas laika grafiks 2022.-2025.  

Rīcības iznākuma un rezultāta rādītāji 
―Zaļie ceļi‖ pielāgoti elektromobilitātei (uzlādes 

vietas elektrotransportam) 

Rīcības ietekmes, ieguvumu un ilgtspējas 

novērtējums 

Velotūristu skaita pieaugums, CO2 

samazinājums 
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15. Attēls rīcības 4.9 (“Zaļo ceļu” pielāgošana elektromobilitātei (realizācija)) attēlojums 

 

Avots: SIA ―Northmaps‖ izstrādāta karte 

4.10 RĪCĪBA: BEZPILOTA AUTOBUSI/ SHUTTLE BUS 

Rīcība Bezpilota autobusi / shuttle bus   

Rīcības īstenotāji  LZCA 

Sadarbības partneri  

VTA, Vidzemes plānošanas reģions, Zemgales 

plānošanas reģions, Rīgas plānošanas reģions, 

Pašvaldības, Satiksmes ministrija, LIAA 

Rīcības īstenošanas vieta/teritorija Vidzemes reģions 

Rīcības mērķis 

Nodrošināt ―Zaļo ceļu‖ sasniedzamību ar 

sabiedrisko transportu, t.sk. cilvēkiem ar 

kustību traucējumiem un tūristiem ar 

velosipēdiem 

Rīcībā veicamās darbības 
1. Izstrādāt pilotaktivitātes plānu, konceptu un 

izveidot ieviešanas darba grupu, 
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2. Noteikt tehniskās prasības attīstāmajam 

pakalpojumam, 

3. Organizēt iepirkuma procedūru bezpilota 

autobusa pakalpojuma iepirkšanai, 

4. Popularizēt bezpilota autobusa pakalpojumu, 

5. Veikt bezpilota autobusa pakalpojuma 

novērtējumu. 

Plānotais īstenošanas laika grafiks 2022.-2025. 

Rīcības iznākuma un rezultāta rādītāji 

Izstrādāts plāns, organizēts iepirkums, 

organizēti pasākumi pakalpojuma 

popularizēšanai, veikts novērtējums 

Rīcības ietekmes, ieguvumu un ilgtspējas 

novērtējums 

Mazinātas CO2 emisijas, nodrošināta ―Zaļo 

ceļu‖ pieejamība daţādām sabiedrības grupām 

4.11 RĪCĪBA: ELEKTROVILCIENU U.C. “ZAĻO VILCIENU” UN 

ELEKTROAUTOBUSU IEKĻAUŠANA SABIEDRISKĀ TRANSPORTA 

PĀRVADĀJUMOS 

Rīcība 

Elektrovilcienu u.c. ―zaļo vilcienu‖ un 

elektroautobusu iekļaušana sabiedriskā 

transporta pārvadājumos 

Rīcības īstenotāji  Latvijas dzelzceļš, autobusu pārvadātāji 

Sadarbības partneri  Autotransporta direkcija, VTA 

Rīcības īstenošanas vieta/teritorija Latvijas teritorija, t.sk. Vidzemes reģions 

Rīcības mērķis 

Veicināt pāreju uz elektrovilcieniem un 

elektroautobusiem sabiedriskā transporta 

pārvadājumos, lai mazinātu transporta līdzekļu 

radīto kaitīgo ietekmi uz vidi 

Rīcībā veicamās darbības 

Organizēt iesaistīto pušu tikšanās, lai popularizētu 

un pārrunātu elektrotransporta risinājumu 

ieviešanu noteiktos velotūrismam svarīgos 

maršrutos 

Plānotais īstenošanas laika grafiks 2021. – 2025. 

Rīcības iznākuma un rezultāta rādītāji Organizētas iesaistīto pušu tikšanās 
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Rīcības ietekmes, ieguvumu un ilgtspējas 

novērtējums 

CO2 emisijas un kaitīgo vielu izplūţu 

samazināšanās 

4.12 RĪCĪBA: VADLĪNIJAS RITEKĻU APRĪKOJUMAM, POLITIKAS IZMAIĽĀM, 

VIENOTĀM BIĻETĒM 

Rīcība 
Vadlīnijas ritekļu aprīkojumam, politikas 

izmaiľām, vienotām biļetēm 

Rīcības īstenotāji  LZCA 

Sadarbības partneri  Autotransporta direkcija, pasaţieru pārvadātāji 

Rīcības īstenošanas vieta/teritorija Latvijas teritorija, t.sk. Vidzemes reģions 

Rīcības mērķis 

Veicināt velotūrisma attīstību reģionā, padarot 

velotūrismu pieejamāku un velomaršrutus 

sasniedzamus ar dzelzceļa transportu  

Rīcībā veicamās darbības 

1. Veikt pētījumu (aptauju), lai noskaidrotu 

velotūristu vajadzības pēc sabiedriskā transporta 

noteiktos diennakts laikos un nedēļas dienās, 

2. Izstrādāt vadlīnijas maršrutu un reisu 

plānojumam tūrismam nozīmīgajos  maršrutos, 

3. Organizēt iesaistīto pušu tikšanās, lai pārrunātu 

jauna ritekļu aprīkojuma iegādes tehniskos 

nosacījumus un to palaišanu noteiktos 

velotūrismam svarīgos maršrutos, kā arī vienotas 

biļetes izveides iespēju noteiktos maršrutos. 

Plānotais īstenošanas laika grafiks 2021.- 2025. 

Rīcības iznākuma un rezultāta rādītāji 
Veikts pētījums, izstrādātas vadlīnijas un 

organizētas iesaistīto pušu tikšanās 

Rīcības ietekmes, ieguvumu un ilgtspējas 

novērtējums 

CO2 samazinājums, velomaršrutu pieejamības 

uzlabošanās 

4.13 RĪCĪBA: VELOCEĻU IERĪKOŠANA 

Rīcība Veloceļu ierīkošana   

Rīcības īstenotāji  Pašvaldības, Plānošanas reģioni, LVC 
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Sadarbības partneri  LZCA, VTA 

Rīcības īstenošanas vieta/teritorija 

Ieriķi-Vecumi “Zaļā ceļa” posms:  

 Balvu stacijas krustojums-Gulbenes 

virziens; 

 Krustojums ar ceļu (Gulbene-Balvi)-

Gulbene Emzes parks 

 Gulbenes pilsēta; 

 Jaunpiebalga. Gaujas tilts – ceļš P33; 

 Dzērbene. Ceļš P28-Ievalca upītes 

caurteka; 

 Amatas tilts-Amata-Ģikši ceļš nr. P31 

Saurieši-Ērgļi “Zaļā ceļa” posms: 

 Ropaţu ceļa krustojums ar P4-Rīgas 

apvedceļš A4; 

 Ērgļu stacija-Rīgas virziens; 

Skulte-Mazsalaca “Zaļā ceļa” posms: 

 Limbaţi-Katvaru ezers; 

 Alojas krustojums ar Jūras ielu-

Limbaţu virziens; 

Ainaţi-Valmiera “Zaļā ceļa” posms: 

 Valmiera. Jāľparka iela. No Rīgas ielas 

līdz Vanagu ielai; 

 Valmiera. Krustojums ar Kauguru un 

krustojums ar Cēsu ielu; 

 Ainaţi. Valdemāra/Brīvības – A1; 

 Ainaţu Zaļais ceļš 2 km-6,5 km (Rail 

Baltica šķērsošana); 

 Kocēnu novads. Dikļu stacija-

Augstrozes stacija-Valsts meţu ceļš; 

 Zilaiskalns-Augstrozes stacija.  

Posmi, kas svarīgi mobilitātei un 

drošībai: 

 Aloja-Ungurpils; 

 Valmiera-Strenči-Seda - Valga; 

Rīcības mērķis Ierīkot veļoceļus noteiktajos maršrutos 
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Rīcībā veicamās darbības 

1. Attīstāmo veloceļu posmu definēšana, 

2. Seguma veida u.c. būtiski faktoru noteikšana 

attīstāmajiem veloceļiem, 

3. Priekšizpēte (piem., veloceļa posmā Strenči - 

pagrieziens ar Sedu (500 m), Valgas - Seda gar 

dzelzceļu, Strenči - Valmiera – gar autoceļu), 

4. Veloceļiem ierīkošana / pielāgošana, 

5. Norāţu un ceļa zīmju ierīkošana, t.sk. uz 

tūrisma objektiem.  

Plānotais īstenošanas laika grafiks 2021.- 2023. 

Rīcības iznākuma un rezultāta rādītāji Ierīkoti veloceļi līdz 260 km garumā 

Rīcības ietekmes, ieguvumu un ilgtspējas 

novērtējums 

Veloceļu pieejamība tūristiem, kaitīgo izmešu 

samazināšanās 

16. attēls rīcības 4.13. (veloceļu ierīkošana) raksturojums 

 

Avots: SIA ―Northmaps‖ izstrādāta karte 



  

62 

 

Pakalpojums: “Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijas (rīcības plāna) izstrāde” 

 

4.14 RĪCĪBA: VIDES PIEEJAMĪBA “ZAĻO CEĻU” POSMOS & MOBILITĀTES 

PUNKTOS 

Rīcība 
Vides pieejamība ―Zaļo ceļu‖ posmos & 

mobilitātes punktos   

Rīcības īstenotāji  Pašvaldības un privātīpašnieki 

Sadarbības partneri  
Biedrības, kas pārstāv cilvēkus ar kustību 

traucējumiem, LZCA 

Rīcības īstenošanas vieta/teritorija 

Posmi, kas pielāgojami cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem: 

 Limbaţu apkārtne; 

 Valmiera; 

 Ropaţi 

 Saulkrasti. 

Rīcības mērķis 
Veicināt vides pieejamību ―Zaļo ceļu‖ posmos & 

mobilitātes punktos 

Rīcībā veicamās darbības 

1. Konsultācijas ar biedrībām, kas pārstāv 

cilvēkus ar kustību traucējumiem, un 

pašvaldībām, lai definētu precīzus tehniskos 

nosacījumus ceļu izbūvē, 

2. Posmu definēšana un atbilstoša seguma 

noteikšana konkrētiem posmiem (posma tehniskā 

specifikācija) – ciets, neslīdošs segums, platums – 

lai varētu cilvēks ar ratiľkrēslu ērti pārvietoties, 

piepilsētās – cietais segums, videi draudzīgāks, 

kur iespējams saglabāt daļēji mīksto segumu. Pēc 

iespējas vairāk saglabāt dabisko segumu (grants 

un/vai zālājs); 

3. Vienota zīmju sistēmas izveide cilvēkiem ar 

kustību traucējumiem (universālais dizains). 

4. Saistītās infrastruktūras izbūve (uzbrauktuve, 

automašīnas stāvvietas ar atbilstošu platumu 

u.tml.) 

5. Informācija par konkrēta posma pielāgotību 

cilvēkiem ar kustību traucējumiem – vai ir kāda 

posma specifika (t.sk., vai tajā nepieciešams 

asistents vai nē). 

Plānotais īstenošanas laika grafiks 2021.-2023.  
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Rīcības iznākuma un rezultāta 

rādītāji 

Konsultācijas ar iesaistītajām pusēm, izstrādāta 

vienota zīmju sistēma, pielāgoti atsevišķi posmi 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, organizēti 

informatīvi pasākumi 

Rīcības ietekmes, ieguvumu un ilgtspējas 

novērtējums 

Vides pieejamība visām sabiedrības grupām 

(t.sk. ar kustību traucējumiem, senioriem, 

ģimenēm ar bērniem). 

17. attēls rīcības 4.14. (vides pieejamība “Zaļo ceļu” posmos & mobilitātes punktos) 
attēlojums 

 

Avots: SIA ―Northmaps‖ izstrādāta karte 

4.15 RĪCĪBA: SLIEŢU VELOSIPĒDU MARŠRUTU ATTĪSTĪBA 

Rīcība 
Ritekļi - slieţu velosipēdu, drezīnes (velosipēds 

uz sliedēm) infrastruktūras attīstība 

Rīcības īstenotāji  Privātīpašnieki 

Sadarbības partneri  LZCA, Latvijas dzelzceļš, pašvaldības 
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Rīcības īstenošanas vieta/teritorija 

Zilaiskalns, Seda, Valka, Baloţi, Gulbene, Rīga.  

Maršruti, kuros tehniski būtu iespējams veidot 

slieţu velosipēdu posmus (mazāk noslogotās 

dzelzceļa līnijas): 

 Gulbene-Alūksne; 

 Jaunkalsnava-Veseta 

 Pļaviľas-Madona; 

 Madona-Gulbene; 

 Saurieši-Rīga. 

Rīcības mērķis 

Palielināt tūristu skaitu, popularizēt dzelzceļus, 

daţādot un padarot interesantākas velotūrisma 

iespējas 

Rīcībā veicamās darbības 

Organizēt iesaistīto pušu tikšanās, lai popularizētu 

un pārrunātu slieţu velosipēdu attīstības iespējas  

Iesaistīto pušu pozitīvu atsauksmju gadījumā, 

veikt nepieciešamās darbības, lai maznoslogotās 

līnijās iespējotu organizētus slieţu velosipēdu 

braucienus, piemēram, uz noteiktu laiku slēdzot 

vilcienu kustību. 

Izstrādāt priekšlikumus attiecīgiem normatīvo 

aktu grozījumiem (piemēram, dzelzceļa tehniskās 

ekspluatācijas noteikumi, u.c.) un infrastruktūras 

pārvaldītāja iekšējā tehniskajā regulējumā, lai 

iespējotu šādus ceļojumus.  

Izstrādāt šādu organizētu ceļojumu vadlīnijas un 

drošības instrukcijas. 

Plānotais īstenošanas laika grafiks 2023.- 2025. 

Rīcības iznākuma un rezultāta rādītāji 
Organizētas tikšanās, attīstīts slieţu velosipēdu 

pakalpojums 

Rīcības ietekmes, ieguvumu un ilgtspējas 

novērtējums 
Tūristu skaita pieaugums 
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18. attēls rīcības 4.15. (slieţu velosipēdu infrastruktūras attīstība) attēlojums 

 

Avots: SIA ―Northmaps‖ izstrādāta karte 

4.16 RĪCĪBA: “ZAĻO CEĻU” POPULARIZĒŠANA  

Rīcība ―Zaļo ceļu‖ popularizēšana 

Rīcības īstenotāji  LZCA 

Sadarbības partneri  Privātuzľēmēji, pašvaldības 

Rīcības īstenošanas vieta/teritorija Mobilitātes punkti un teritorija to apkārtnē 

Rīcības mērķis 

Padarīt pieejamāku, vieglāk iegūstamu 

informāciju par ―Zaļajiem ceļiem‖, caur to 

veicinot tūristu interesi par ―Zaļajiem ceļiem‖  

Rīcībā veicamās darbības 

1. Informatīvu materiālu (bukletu) izvietošana pie 

komersantiem un pašvaldības iestādēs, 

2. QR kodu izveide un informācijas par 

maršrutiem un iespējām izvietošana vilcienos, 
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3. 1-2 dienu maršrutu attīstība ―Zaļajiem ceļiem‖, 

4. ―Zaļo ceļu‖ popularizējoši pasākumi & 

aktivitātes. 

Plānotais īstenošanas laika grafiks 2021.-2023. 

Rīcības iznākuma un rezultāta rādītāji 
Izplatīti informācijas materiāli, sadarbības 

iestāţu skaits 

Rīcības ietekmes, ieguvumu un ilgtspējas 

novērtējums 
Velotūristu skaita pieaugums 

 

4.17 RĪCĪBA: PLĀNI UN STRATĒĢIJAS 

Rīcība Plāni un stratēģijas   

Rīcības īstenotāji  Vidzemes tūrisma asociācija un LZCA 

Sadarbības partneri  Pašvaldības 

Rīcības īstenošanas vieta/teritorija Vidzemes reģions 

Rīcības mērķis 
Izstrādāt tendencēs, faktos balstītas stratēģijas 

un plānus, kas ļaus attīstīt velotūrismu  

Rīcībā veicamās darbības 

1. Pētījuma par velotūrisma ietekmi uz reģiona 

ekonomiku izstrāde, 

2. Ceļa zīmju un norāţu izstrāde – vizuālo 

vadlīniju un tehnisko prasību izstrāde. Esošo ceļa 

zīmju saskaľošana ar Vidzemes tūrisma 

asociāciju, 

3. Slieţu velosipēdu izmantošana uz dzelzceļa 

līnijām, kuras netiek tik bieţi izmantotas. Atļaut 

tās izmantot publiski (tūrisma pasākumiem).  

Plānotais īstenošanas laika grafiks 2021.-2024. 

Rīcības iznākuma un rezultāta rādītāji 

Izstrādāts pētījums par velotūrisma ietekmi uz 

reģiona ekonomiku, ceļa zīmju un norāţu 

izstrāde.  

Rīcības ietekmes, ieguvumu un ilgtspējas 

novērtējums 

Ilgtspējīga, saskaľota un tūristiem interesanta 

tūrisma piedāvājuma attīstība, velotūristu 

skaita pieaugum 
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4.18 RĪCĪBA: TEN-T TĪKLA INTEGRĀCIJA 

Rīcība TEN-T tīkla integrācija   

Rīcības īstenotāji  
LVC, Rail Baltica, Latvijas dzelzceļš, 

pašvaldības 

Sadarbības partneri  VTA, pašvaldības 

Rīcības īstenošanas vieta/teritorija Latvija 

Rīcības mērķis 

Nodrošināt pilnvērtīgu TEN-T infrastruktūras 

multimodalitāti TEN-T pamattīkla koridorā (Rail 

Baltica un EuroVelo13 integrācija) 

Rīcībā veicamās darbības 

Izstrādāt priekšizpēti TEN-T tikla koridora Rail 

Baltica un Via Baltica papildināšanai ar 

nepieciešamo veloinfrastruktūru Euro Velo 13 un 

saistītajos maršrutos 

 Salacgrīva-Kuiviţi-Ainaţi 

 Salacgrīva stacijas savienojums; 

 Salacgrīva-Skulte; 

 Salacgrīva – Svētciems 

 Salacgrīvas-Tūjas pieslēgums Eurovelo 

 Salaspils – Baldone 

 Sauriešu stacijas savienojums ar 

―Zaļajiem ceļiem‖ 

Plānotais īstenošanas laika grafiks 2022.-2025. 

Rīcības iznākuma un rezultāta rādītāji 
Izstrādāta priekšizpēte un būvprojekti prioritāri 

attīstāmajiem posmiem 

Rīcības ietekmes, ieguvumu un ilgtspējas 

novērtējums 

Pēc būvdarbu pabeigšanas uzlabosies 

satiksmes drošība un savstarpējā 

velosatiksmes un dzelzceļa satiksmes 

integrācija 
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19. attēls rīcības 4.19. (TEN-T tīkla integrācija) attēlojums 

 

Avots: SIA ―Northmaps‖ izstrādāta karte 
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1. Pielikums  

1. tabula. Esošo “Zaļo ceļu” garumi pa posmiem 

Nosaukums Posms 

Segums 

Kopā 

Ciets Grants Taka 

Alūksnes ―Zaļais ceļš‖  0,274 0,786 1,574 2,634 

Carnikavas dambis  0,35 11,718 0,456 12,524 

Cekule-Ērgļi   27,371 51,808 79,179 

Cekule-Kangari  9,715 3,923 13,638 

Kangari-Ķeipene  14,373 19,82 38,300  

Ķeipene-Ērgļi  3,283 28,065 31,348 

EuroVelo 13   154,711 30,14 13,397 198,248 

Jaunķemeri-Rīga 38,447   38,447 

Rīga-Carnikava 27,912 1,093 5,093 34,098 

Carnikava-Saulkrasti 28,001 0,484  28,485 

Saulkrasti-Skulte 21,198   21,198 

Skulte-Tūja RB 15,677 19,377  35,054 

Tūja RB-Salacgrīva 9,512 9,186 8,304 27,002 

Salacgrīva-Ainaţi 13,964   13,964 

Lāde-Rūjiena  22,766 1,217 58,002 81,985 

Lāde-Limbaţi 1,078  9,255 10,333 

Limbaţi-Puikule 0,711  19,304 20,015 

Puikule-Mazsalaca   27,058 27,058 

Mazsalaca-Rūjiena 20,866 0,952 1,039 22,857 

Rūjienas posms 0,111 0,265 1,346 1,722 
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Lubāna dambis  7,476 39,301 3,42 50,197 

Melturi-Gulbene 

(Viļaka) 

 1,36 72,318 49,389 123,067 

 Melturi-Jaunpiebalga  43,859 8,391 52,25 

 Jaunpiebalga-Gulbene 0,852 22,035 25,788 48,675 

 Gulbene-Sita 0,508 6,424 15,21 22,142 

Valga/Valka-Ape  29,453 21,617 22,066 73,136 

Valmiera-Ainaţi  5,738 29,03 50,602 85,37 

 Valmiera-Puikule 2,648 13,985 23,93 40,563 

 Puikule-Ainaţi 3,09 15,045 26,672 44,807 

 

2. tabula. Perspektīvo veloceļu posmu garumi 

Posma nosaukums Posma garums (m) Tips Maršruts 

Balvu stacijas 

krustojums-Gulbenes 

virziens 

3652 
Veloceļš ar ―Zaļajiem 

ceļiem‖ 
Ieriķi-Vecumi 

Amatas tilts-Amata-

Ģikši ceļš nr. P31 
665 

Veloceļš ar ―Zaļajiem 

ceļiem‖ 
Ieriķi-Vecumi 

Balvu novads. 

Krustojums ar ―Zaļo 

ceļu‖-Balvu pilsēta 

4549 
Mobilitātes un drošības 

uzlabošana 
 

Dzērbene. Ceļš P28-

Ievalčupītes caurteka 
541 

Veloceļš ar ―Zaļajiem 

ceļiem‖ 
Ieriķi-Vecumi 

Gulbenes pilsēta 878 
Veloceļš ar ―Zaļajiem 

ceļiem‖ 
Ieriķi-Vecumi 

Jaunpiebalga. Gaujas 

tilts-ceļš P33 
1008 

Veloceļš ar ―Zaļajiem 

ceļiem‖ 
Valmiera-Ainaţi 

Krustojums ar ceļu 

(Gulbene-Balvi-Gulbene 

Emzes parks) 

4286 
Veloceļš ar ―Zaļajiem 

ceļiem‖ 
Ieriķi-Vecumi 

Ainaţi. 

Valdemāra/Brīvības-A1-

―Zaļais ceļš‖ 

1807 
Veloceļš ar ―Zaļajiem 

ceļiem‖ 
Valmiera-Ainaţi 

Ainaţu ―Zaļais ceļš‖ 

2km-6.5-Rail Baltica 

šķērsošana 

4482 
Veloceļš ar ―Zaļajiem 

ceļiem‖ 
Valmiera-Ainaţi 

Ērgļu stacija-Rīgas 7556 Veloceļš ar ―Zaļajiem Cekule-Ērgļi 
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virziens ceļiem‖ 

Kocēnu novads Dikļu 

stacija-Augstrozes 

stacija-Valsts meţu ceļš 

6848 
Veloceļš ar ―Zaļajiem 

ceļiem‖ 
Valmiera-Ainaţi 

Limbaţi-Katvaru ezers 4523 
Veloceļš ar ―Zaļajiem 

ceļiem‖ 
Lāde-Rūjiena 

Ropaţi ceļa krustojums 

ar P4-Rīgas apvedceļš 

A4 

13659 
Veloceļš ar ―Zaļajiem 

ceļiem‖ 
Cekule-Ērgļi 

Valmiera. Jaunparka 

iela. No Rīgas līdz 

Vanagu ielai 

267 
Veloceļš ar ―Zaļajiem 

ceļiem‖ 
Valmiera-Ainaţi 

Valmiera. Krustojums ar 

Kauguru un krustojums 

ar Cēsu ielu 

561 
Veloceļš ar ―Zaļajiem 

ceļiem‖ 
Valmiera-Ainaţi 

Zilaiskalns-Augstrozes 

(Diklu) stacija 
6451 

Veloceļš ar ―Zaļajiem 

ceļiem‖ 
Valmiera-Ainaţi 

Strenči-Seda 472 
Mobilitātes un drošības 

uzlabošana 
 

Valmiera-Strenči 16617 
Mobilitātes un drošības 

uzlabošana 
 

Aloja-Puikule 13084 
Veloceļš ar ―Zaļajiem 

ceļiem‖ 
Lāde-Rūjiena 

Aloja-Ungurpils 5514 
Mobilitātes un drošības 

uzlabošana 
 

Valka-Strenči (gar 

dzelzceļu) 
21219 

Mobilitātes un drošības 

uzlabošana 
 

Tūja-Limbaţi 19273 TEN-T integrācija  

Cēsis-Ieriķi (2 posmi) 5079 
Mobilitātes un drošības 

uzlabošana 
 

Mantiľi-Tūjas stacija 5566 TEN-T integrācija Skulte-Ainaţi 

Ainaţi-Svētciems (gar 

Rail Baltica) 
17467 TEN-T integrācija Skulte-Ainaţi 

Dunte-Skultes Rail 

Baltica stacija 
8738 TEN-T integrācija Skute-Ainaţi 

Rīga-Lielvārde 52400 TEN-T integrācija  

Torľakalns-Olaine 21424 TEN-T integrācija  

Salaspils-Baldone 11068 TEN-T integrācija  

Svētciems-Lāľu muiţa 1499 TEN-T integrācija  

Saurieši-Rail Baltica 3087 TEN-T integrācija  
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3. tabula. Perspektīvo “Zaļo ceļu” posmu garumi 

Maršruts garums, metri 

Rūjiena-Meizakīla 20648 

Alūksne-Ape 24637 

Mazsalaca-Rūjiena 14971 

Ieriķi-Melturi 4115 

Pāle-Staicele 14217 
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Latvian Greenways Association is a non-profit foundation with the main aim to 
develop the former railway lines and adopt them for the use of non-motorized 

transport – cyclists, hikers, horse riding, skiing as well as people with special needs. 

 
_________________________ 

© DESTI-SMART Project Partnership and Latvian Greenways Association 

 

 
This publication may be reproduced in whole or in part and in any form for educational or non-profit 

purposes without special permission from the copyright holder, provided acknowledgement of the source 

is made. 

 
No use of this publication may be made for resale or for any other commercial purpose whatsoever 

without prior permission in writing from the DESTI-SMART Project Management and Coordination Unit 

and the respective partner: Latvian Greenways Association 

 
Citation: Interreg Europe Project DESTI-SMART Action Plan for Vidzeme Region, Latvia 

 

The DESTI-SMART project Management and Coordination Unit would appreciate receiving a copy of 

any publication that uses this action plan as a source, to e-mail: communication@desti-smart.net 
 

Disclaimer 
 
This document has been prepared with the financial support of Interreg Europe 2014-2020 interregional 
cooperation programme. The content of the document is the sole responsibility of Latvian Greenways 

Association and in no way reflect the views of the InnovaSUMP partnership, the European Union 

institutions, nor the Managing Authority of the Programme. 

 
Any reliance or action taken based on the information, materials and techniques described within this 

document are the responsibility of the user. The DESTI-SMART project partnership and the specific 

partner assume no responsibility for any consequences arising from use of the information described 

within this document. 
 

November 2020 
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Interreg Europe Programme 

 
Interreg Europe Programme of interregional cooperation helps regional and local governments 
across Europe to develop and deliver better policy. By creating an environment and 

opportunities for sharing solutions, the aim is to ensure that government investment, 

innovation and implementation efforts all lead to integrated and sustainable impact for people 
and place. 

 
By building on its forerunner, INTERREG IVC (2007-2013), Interreg Europe aims to get 

maximum return from the EUR 359 million financed by the European Regional Development 

Fund (ERDF) for 2014-2020. 
 

Solutions exist that can help European regions become the best that they can be. Today, the 
EU’s emphasis is very much on paving the way for regions to realise their full potential – by 

helping them to capitalise on their innate strengths while tapping into opportunities that offer 

possibilities for economic, social and environmental progress. 
To achieve this goal, Interreg Europe offers opportunities for regional and local public 

authorities across Europe to share ideas and experience on public policy in practice, 

therefore improving strategies for their citizens and communities. 
 

www.interregeurope.eu 
 

DESTI-SMART Project 

 
Integration of regional/local policies for Sustainable Mobility, Accessibility & low-carbon 
Responsible Travel, with policies for efficient sustainable tourism towards a low-carbon 

economy, requires particular attention in the EU. This is a common challenge that public 

regional/local and transport authorities increasingly face, particularly at busy destinations 
with high tourism travel flows (including in South Europe, coastal, maritime & insular, mass 

tourism destinations). Immediate action is needed through interregional cooperation to 

capitalise best practices, improve policy instruments & prepare action plans with 
implementation monitoring & evaluation. 

 
The DESTI-SMART project, addresses the above towards 'Smart Destinations', for sustainable 

& responsible tourism development in Europe, with low-carbon, multimodal sustainable 

mobility & accessibility. 
 

The overall objective is to improve the transport and tourism policies of EU destinations, by 
integrating strategies for sustainable mobility, accessibility and responsible travel with 

efficient & sustainable tourism development, for transition to a low-carbon economy, through 

efficiency, resilience, multimodality, novel low-carbon transport systems, cycling & walking, 
with implementation innovations, policy learning and capacity building. 

 
The following pressing issues are addressed: 

- Investments in low-carbon transport systems for mode shift to sustainable tourism mobility, 

incl. Electro-Mobility 
- Intermodality facilities for visitors, including ICT, Mobile Aps & MaaS 

- Accessible tourism for all 

- Cycling & Walking facilities & promotion for visitors. 
 

Main outputs: 
- policy learning & capacity building for public authorities & their stakeholders 

- improved policy instruments & action plans in 9 destinations, with close involvement of 

stakeholders 
- advances in EU2020 objectives 

- communication & dissemination learning materials. 
 

http://www.interreg4c.eu/
https://www.interregeurope.eu/about-us/stats/
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Thessaloniki - Sardinia - Bremerhaven - Madeira - Hastings - Mallorca - Vidzeme - Balaton - Pafos - BU 

 

Improving transport and tourism policies at destinations by integrating strategies for smart and 

sustainable mobility, accessibility and responsible travel in sustainable tourism development, and 
through efficiency, resilience, intermodality, novel low-carbon transport systems, cycling and walking 

for visitors, towards smart destinations 

 

www.interregeurope.eu/desti-smart 
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FOREWORD 
 
 

 

 

  

 

Greenways are a rather new initiative in Latvia, to develop the former railway lines for 

the use of non-motorized transport, but in Europe it is already a reality for more than 25 years 

attracting millions of tourists to places that usually are not mentioned in guidebooks, 

providing the visitors an opportunity to enjoy landscapes and nature, that once strived 

because of the railway presence. 

 After the railways closed down, many areas experienced an economic downturn; 

therefore the idea of attracting visitors after many years – this time as active tourists and 

everyday users – is received positively from the local entrepreneurs, municipalities as well as 

at regional and State level.  

 However, in order to fully uncover the Greenways potential in Latvia, a lot of effort is 

still needed to make Greenways more attractive and accessible to the visitors, and Interreg 

Europe Desti-SMART project demonstrates an outstanding example for further development 

of the Greenways, helping to shape Latvia as an active, green and tourist friendly country, 

allowing to experience our nature treasures, various historical and cultural heritage from 

another view-point.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. Jānis Bordāns 

President of Latvian Greenways Association 

Minister of Justice of the Republic of Latvia 
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Executive Summary  

 

Introduction 
 

Thanks to the DESTI-SMART, Latvian Greenways Association, has had the possibility 

to learn from the best examples of project on all the key areas of the project: Low-
carbon transport systems, Intermodality, Accessibility, Cycling and Walking inc. 

Greenways.  
The thematic Workshops that took place on-site, gave the wonderful opportunity to 

study the best examples and also, involve the project partners and Stakeholders, to 

learn about the best examples from all across Europe, as well as inform partners about 
the Cycling and Walking Possibilities, and of course – Greenways.  

Workshops that were held remotely, also showed that even remote study tours enable 

to show-case the best examples of partner regions. Moreover, the remote staff 
exchange demonstrated that it is possible to work on specific solutions in a safe 

manner.  
Throughout the project duration, project Stakeholders have been involved at all stages 

through local and international project events, giving the possibility to experience the 

interregional learning on various topics. The close cooperation and support from the 
local municipalities, and especially from the Ministry of Transport has been invaluable 

during Phase 1 and will be even more important in Phase 2, when the Action Plan will 
be implemented.  

 

 
Tourism Mobility and Accessibility current status, general description and 

requirements 
 

Vidzeme (Northern Latvia) historic region is one of the 4 historic regions of 
Latvia, rich with diverse nature and culture landscape, including many 

industrial heritage objects, and a profound network of the former railway lines 
as well as adjoining former railway infrastructure e.g., that have been left 

abandoned for many years.   
As in many Western-European countries, those lines have been re-purposed 

for the use of Active tourism (e.g. cycling, walking, but also – horse riding and 
skiing in wintertime), demonstrating that Greenways can be fully applied on 

the Regional level. More than 10 visitor counters have been set-up, and show 
a steady increase in the visitor numbers, helping to further boost the 

development.  
However, at the moment the public transportation network and access to 
greenway face several problems, that are addressed in this Action Plan, and 

will make greenways more safe and accessible to the tourists and locals alike. 
Vidzeme Tourism Development Strategy has a direct reference to the Active 

Tourism as one the key areas of the development, and Desti-SMART project is 
comprehensively addressing the issues identified earlier.  
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Vision and Goals 
 

The long-term vision for sustainable tourism mobility and accessibility on 
Greenways is to ensure that all visitors have a safe and regular access to 

greenways with a modern means of public transportation, helping to further 
boost the Greenways Network.  

 

 
Action Titles / Headings 

 
 

 Action 1: Low-carbon transport system - Greenways adaption to 
electromobility 

 
 Action 2: Intermodality improvements - Development of public railway 

transport routes and timetables to improve accessibility to destinations 
important for cycling tourism 

 
 Action 3: Accessibility improvements - Improving the accessibility of the 

environment by means of universal design for tourists at greenways & 
mobility points 

 
 Action 4: Cycling and Walking - Updating smarter facilities in greenways 

for cycling and walking & promotion for visitors 
 

 Action 5: Pilot Action - Testing of Accessible Greenways for Everyone On-

Demand Service in Vidzeme Region 
 

Monitoring process 
 

The actions included in this Action Plan will be monitored on a regular basis 
and periodic report will be provided to explain the development of each action 
and provide a useful tool to decision‐makers and stakeholders. The visitor 

increase is the quantitative output of the project and will help to demonstrate 
the changes in the future.  
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Action Title Type 
New project/ 

Improved 
Governance/ 

Structural 

Change 

Source/ 
Good 

Practice 
transfer 

 

Source 
Partner 

Comments 

1. Low-carbon 
transport 

system: 
1.1. Greenways 

adaption to 
electromobility 

 
 

 
 

New project 
 

 
 

 
 

 
 

 

Partner aim is to 
facilitate tourist 

travel around 
the city, 

providing e-
bikes 

Aristotle 
University of 

Thessaloniki 
– Civil 

Engineering 
Department 

 

2. Intermodality for 
visitors: 

2.1. Development of 
public railway 

transport routes 
and timetables 
to improve 

accessibility to 
destinations 

important for 
cycling tourism 

Improved 
Governance 

 
 

 
 
 

 
 

Partner 
improved 

transport and 
intermodality 

for tourism 
needs - 
particularly to 

support cycle 
tourism and by 

increasing 
accessibility to 

places and 
heritage sites. 

Bicycle carriage 
capacity was 

adapted to the 
season - in high 

season 
providing more 

bicycle places. 

Italian region 
Friuli Venezia 

Giulia 

 

3. Accessible 

Tourism: 
3.1. Improving the 

accessibility of 
the 
environment by 

means of 
universal 

design for 
tourists at 

greenways & 
mobility points 

 

Structural 
change 

 
 
 

 
 

The German 

partner 
implemented 

initiative free 
accessibility for 
all and they 

reached 
increase by 4% 

of disable 
people who are 

travelling. The 
starting point is 

physical 
infrastructure, 

communication, 
skilled guides. 

German 

Emigration 
Center 

Bremerhaven 
Germany; 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Consell de 

Mallorca - 

In our action, 

we will start 
with basic 

physical 
infrastructure 
elements which 

are the most 
significant for 

accessible 
tourism. 

The case study 
of Mallorca is 

our vision, at 
this stage. 



 
           

 
 

 

                                                                            Action  Plan                                                            11 
 

Delivering Efficient Sustainable Tourism with low-carbon transport Innovations: 
Sustainable Mobility, Accessibility and Responsible Travel 

 
There is 

established 
Handisport 

Foundation as 
non-profit 

organization 
who promotes a 
real integration 

into society of 
people with 

disabilities. 

Sustainability 

and 
Environment 

Department 
Location 

Illes Balears, 
Spain 

4. Cycling & 

Walking: 
 

Updating smarter 
facilities in 

greenways for 
cycling and walking 

& promotion for 
visitors  

Improved 

governance 

Horários do 

Funchal – 
Transportes 

Públicos, S.A. 
Região 

Autónoma da 
Madeira 

Intermodality 

between 
cyclists and 

busses. 

 

5. Pilot Action: 
Testing of 

Accessible 
Greenways for 

Everyone On-
Demand Service in 
Vidzeme Region 

 
 

 
 

 
 

New project Project Partner 
6 - where 

Island’s 
electric/hybrid 

bus lane 4 is 
running close to 
the only 

Greenway in 
Mallorca -  The 

Manacor-Artà 
Greenway (Via 

Verde de 
Manacor-Artà). 

The Accessible 
Tourism in 

Mallorca is also 
highlighted as 

one of the Good 
Practices of the 

Project. 

 

Project Partner 
4, where the 

Bus&Bike 
initiative 
(project Good 

Practice) allow 
the visitors to 

transport their 
bikes safely, 

with a relatively 
low cost.  

 

Mallorca 
Island 

Council - 
Environment 

Department 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Horários do 
Funchal, 

Transportes 
Públicos S.A 
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Another GP by 

PP4 focuses on 
the use of  

adapted bus for 
residents and 

tourists with 
reduced 
mobility in 

Madeira. 

 

Pafos 
Municipality 

(Cyprus) – an 
electric bus for 

tourism mobility 
and 

accessibility. 
_____________  

 
On-demand 

concept: 
Project partner 

6 – Good 
Practice where, 

a shuttle bus 
service is uded 
to reach 

attractive sites 
in natural areas. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Pafos 
Municipality 

(Cyprus) 
 

 
 

 
 

 
Malra Island 

Council – 
Environment 

Department 
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Action Plan 

Part I – General information 

 

Project: DESTI-SMART, PGI04871 

 

Partner organisation: Latvian Greenways Association 

 

Other partner organisations involved (if relevant): 

 

Country: Latvia 

 

NUTS2 region: Vidzeme 

 

Contact person: Raitis Sijāts 

 

email address: info@greenways.lv 

phone number: 371 29175314 

 

 

 

Part II – Policy context 

 

The Action Plan aims to impact:    Investment for Growth and Jobs programme 

      European Territorial Cooperation programme 

   Other regional development policy instrument 

 

Name of the policy instrument addressed: Tourism Development Strategy of Vidzeme Region 
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The main objectives of the Strategy are to promote development of the 

tourism sector by increasing economic indicators, to develop & promote 

tourism-friendly environment; building Vidzeme region as recognisable and 

popular travel destination between countries of Baltic Sea. Vidzeme Tourism 

Development Strategy, lists Active Tourism development (incl. cycling and 

walking, as well as Greenways) as one the key factors to boost regions’ 

tourism appeal, and at the moment the region is already much more advanced 

that other regions on Latvia regarding Greenways development.  

The Action Plan of Desti-SMART project will address the Regional and State 

Stakeholders, and demonstrate the Good Practices, that will improve the 

situation at the Regional scale even further through the Actions on Improved 

Governance, Structural Change as well as New Projects.  
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Part III – Details of the actions envisaged 

ACTION 1 - LOW-CARBON TRANSPORT SYSTEM. Greenways adaption to electromobility 

1. The background (please describe the lessons learnt from the project that constitute the basis 

for the development of the present Action Plan) 

The European Union's Green Course reinforces the need for solutions to strengthen sustainability, 

reduce carbon emissions by adapting sustainable and smart mobility solutions. This also affects the 

development of the tourism industry, which is currently forced to use car rental services and private 

cars due to low accessibility to tourism objects by public transport.  

The overarching aim of Vidzeme's Tourism development Strategy states that: need to promote 

competitive and sustainable tourism development in Vidzeme. In order to ensure the sustainable 

development of the region, the development of the tourism sector must also be positive for the 

natural environment without polluting it. This action will contribute in development of sustainable 

tourism. 

The Latvian Transport Development Guidelines state that it is necessary to reduce emissions from 

transport by 90% by 2050 and the Latvia’s National Development Plan 2021-2027 emphasizes energy 

saving and sustainable use of resources. This means switching to low-emission or zero-emission 

transport. To ensure that these two aims are met action to be developed is greenways adaption to 

electromobility in the main greenways’ routes.  

The idea is based on Aristotle University of Thessaloniki – Civil Engineering Department practice to 

promote e-bike services for tourists. Although the good practice provides pre- booking services 

through mobile application, we overtook and adapted the main idea of practice – to promote the use 

of electric bicycles. We plant to achieve it by creating bicycle charging points and information boards 

with solar panels to provide charging options in greenways. 

 

2. Action (please list and describe the actions to be implemented) 

Within the project it is planned to carry out the research on how to adapt greenways to electromobility, 

how many and where the bicycle charging points and information boards are necessary, what are 

technical requirements for bicycle charging points and information boards with solar panels to provide 

charging options, and to promote the municipalities’s and station owners’ adaptation to greenways 

electromobility. It is expected that 4-10 connection points inside one charging station could be created 

and equipped information boards with solar panels to provide charging options could be established. 

Results: 

1. Installed charging stations (4-10 connection points inside one charging station) (depending on 

demand).  

2. Equipped information boards with solar panels to provide charging options.  

3. Players involved (please indicate the organisations in the region who are involved in the 

development and implementation of the action and explain their role) 

Involved direct stakeholders of initiated activity are Latvian GreenWay Association, Municipalities, and 

Private Owners. Association’s main task is to identify strategically important station places for the 

electrical charging of bicycles and to advise local authorities and private owners on the development 

of such charging stations and information boards with solar panels. Meanwhile municipalities and 

private owners own the ownership of the infrastructure and they have power to accept the suggestions 

and advices, and to establish information boards and charging stations of bicycles 
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4. Timeframe 

 

Activity  January-

June, 

2021 

July-

December, 

2021 

January-

June, 

2022 

July-

December, 

2022 

1. Installation of charging stations / points     

2. Installation of equipped information boards with 

solar panels to provide charging options 

    

 

5. Costs (if relevant) 

Installation of charging stations ~ 4000 EUR per one station. 

Installation of equipped information boards with solar panels to provide charging options ~ 2000 EUR 

per one board. 

 

6. Funding sources (if relevant): 

Both actions are planned to be funded from municipal budget and own resources. 
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ACTION 2 - INTERMODALITY FOR VISITORS. Development of public railway transport routes and 

timetables to improve accessibility to destinations important for cycling tourism  

1. The background (please describe the lessons learnt from the project that constitute the basis 

for the development of the present Action Plan) 

The Latvian Transport Development Guidelines and National Development Plan state that it is 

necessary to put the multimodal public transport network with rail as the “backbone” of public 

transport as an action. This is essential in the context of cycling development, as the railway provides 

the most convenient form to carry a bike. Inclusion of bicycles in the multimodal transport system 

would encourage people to use public transport more - in the end, it would also reduce harmful 

emissions (EU Cycling Strategy). Restoring poor road sections and improving the quality of rail 

infrastructure (thus also improving speed) would create efficient interregional connections and allow 

tourists to access Greenways easier. 

This activity will contribute to the two sub-objectives of Vidzeme's Tourism Development strategy: to 

increase number of visitors and tourists and as well as to promote visitor satisfaction. It will be possible 

to reach the Greenways in the shortest time.  

The idea of development of public railway transport routes and timetables to improve accessibility to 

destinations important for cycling tourism is based on MICOTRA transnational service (Bike + Train 

services in Friuli Venezia Giulia Region), connecting Italy and Austria where regional sustainable utility-

and-tourism transport and intermodality was improved - particularly to support cycle tourism and by 

increasing accessibility to places and heritage sites. Bicycle carriage capacity was adapted to the season 

- in high season providing more bicycle places. Vidzeme region face similar accessibility and mobility 

challenges.  

2. Action (please list and describe the actions to be implemented) 

 

The aim of the action is to support cycle tourism and increase accessibility to greenways and tourism 

objects. Action will include cycle tourists’ survey and development of guidelines on routes’ service and 

timetable planning so that people can move between different transport lines and start their cycle 

journey, and guidelines on routes that would require extra bicycle places, changing capacity from the 

season (from May to October more bicycle places, but from November to April – less). Action will also 

include stakeholder engagement events to re-plan the timetable according to cycling tourism needs 

and to plan extra bicycle places in trains. It is estimated that during the tourism season it would be 

necessary to provide 5%-10% bicycle places of all passenger seats, but the rest of the time - 2%-5% 

bicycle places of all passenger seats.  

Action will be implemented in two rail transport routes that are important for greenways accessibility: 

route Rīga – Pļaviņas – Gulbene and route Rīga – Valmiera – Valga. 

Results:  

1. Additional public rail transport services that complements with cycle tourist needs; 

2. Given advice on bicycle carriage capacity necessary for tourism needs, especially in high season; 

3. Given presentation of the activity in local governments. 

 

Players involved (please indicate the organisations in the region who are involved in the development 

and implementation of the action and explain their role) 

Involved direct stakeholders of initiated activity are Latvian GreenWay Association & Vidzeme Tourism 

Association, Road Transport Administration, and public rail transport service provider “Pasažieru 
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vilciens”. Latvian GreenWay Association & Vidzeme Tourism Association role is to provide an advice on 

routes and times that are adaptable to tourist needs. Road Transport Administration and public rail 

transport service provider “Pasažieru vilciens” have power to accept and establish timetable changes 

and to provide extra services, places and coaches for cycle tourism needs. 

3. Timeframe 

Activity January-

June, 

2021 

July-

December, 

2021 

January-

June, 

2022 

July-

December, 

2022 

1. Identification of rail transport routes, 

services, and times that are significant for 

cycle tourists 

    

2. Development of a common timetable 

between different rail transport routs (Latvia 

– Estonia) according to the cycling tourism 

needs 

    

3. Identification of routes that require extra bicycle 

places, incl. information on precise number of bicycle 

seats in routes and season when extra places are 

necessary 

    

4. Discussion on identified needs and presentation of 

an idea to the Road Transport Administration and 

public rail transport service provider “Pasažieru 

vilciens” 

    

5. Services’ timetable replanning in routes Rīga – 

Pļaviņas – Gulbene and route Rīga – Valmiera – Valga. 

    

 

4. Costs (if relevant) 

Development of guidelines for pax transport rolling stock – 20 000 EUR. 

 

5. Funding sources (if relevant): 

Development of public railway transport routes and timetables to improve accessibility to destinations 

important for cycling tourism is planned to be funded by Ministry of Transport and from State budget.  
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ACTION 3 

Title: Improving the accessibility of the environment by means of universal design 

for tourists at greenways & mobility points 

1. The background (please describe the lessons learnt from the project that constitute the basis 
for the development of the present Action Plan) 

We were inspired about universal design elements and we have adapted philosophy of accessible 

tourism from the best practice of German Emigration Center from Bremerhaven, Germany. They have 

implemented principle “free accessibility for all” in city corporate identity and they have received 

certificate from national initiative “Travelling for All”. They have developed disabled parking spaces 

directly in front of the museum. All areas of the museum are accessible for wheelchair users via lifts 

and wide corridors. In our activity we will transfer the concept “Travelling for all” to cycling routes in 

cities or close to cities by improving accessibility to starting point and service points. At the same time, 

the best practice provides practical advices how to communicate with target group of accessibility to 

visit place. 

Improving accessibility for all will reach the wider audience of visitors, which is one of the goals of 

Vidzeme's tourism development strategy. 

This best practice shows that these improvements in infrastructure and servicing of all clients 

diversified visitors of the museum.   

2. Action (please list and describe the actions to be implemented) 

The aim of the activity is to promote environmental accessibility in greenways & mobility points for 

tourists with reduced mobility, seniors and visitors with baby prams. 

The 7 key elements of universal design are: 1. Comfortable use for anyone 2. Flexibility in use 3. Easy-

to-understand application 4. Easily perceivable information 5. Reduced opportunity for mistakes 6. 

Minimal physical effort 7. Appropriate size and space for movement and use. 

The project has identified parts of cycling routes and greenways which need to adapt for all visitors. 

The priority is given for cycling routes / greenways in urban areas or close to urban areas: 

• Carnikava 

• Saulkrasti 

 

Accessibility for all visitors is significantly important in mobility points which are connecting greenways. 

Carnikava is an interconnection cross point between EuroVelo13 and Greenway Carnikava -Ādaži and 

integration of cycling routes with railway station is significant, particularly for all visitors. In Carnikava 

will be implemented action to improve perceivable information and small sale infrastructure elements 

as parking area, floor level without uplifts. In Saulkrasti station will be developed Technical study of re-

building railway platforms according to EU regulation No 1300/2014. Both places (Carnikava and 

Saulkrasti) are located in Riga planning region who is developing Plan of mobility points in Riga and 

their surrounding area. 

 

Actions for this activity include:  

- Elaboration of Technical study for reconstruction works in Saulkrasti station. 

- Reconstruction works of street Stacijas (square of the railway station) in Carnikava. Carnikava 

municipality has elaborated and approved Building plan of reconstruction in 2019. In year 2021 
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municipality of Carnikava will start reconstructions works which includes re- location of Parking space 

for people with reduced mobility and other reconstruction works according the national rules of public 

space accessibility. 

- Information production of the accessibility of a particular parts of cycling route for target 
groups in Carnikava, Limbaži. Information includes necessity of assistant required or not, accessibility 
during different seasons and availability of additional services (Accessibility for all) during the cycling 
route. 

 
3. Players involved (please indicate the organisations in the region who are involved in the 
development and implementation of the action and explain their role) 

Involved direct stakeholders of initiated activity are self-governments and State Railway company, Riga 

planning region. Self-governments have power to elaborate and accept local rules of building as well as 

local Building Authority can stress on connecting infrastructure facilities that are significant to provide 

concept Tourism for all in reality. Self-governments can demonstrate the best practice of accessible 

tourism by developing and implementing   public infrastructure elements, for example, public parking, 

cycling routes for disable persons with appropriate connections from parking 

Indirect or collaborative stakeholders whose contribution is very high particularly in beginning stage 
of the action. These are non- governmental organisations who are representing voice of disabled 
people, for example, Apeirons etc. LGWA & Tourism information centres provide information via 
different communication channels about Accessible for all cycling routes. 

4. Timeframe 

Activity January-

June, 

2021 

July-

December, 

2021 

January-

June, 

2022 

July-

December, 

2022 

1.Elaboration of Technical study for 

reconstruction of station Saulkrasti 

    

2. Reconstruction of  infrastructure in square of 

station Saulkrasti (street Stacijas) 

    

3.. Information production 

of the accessibility of a particular parts of cycling 

routes for target groups (Accessibility for all). 

    

 

5.Costs (if relevant) 
Reconstruction works of Stacijas street in Carnikava – 100 000,- EUR 

Constructions costs for adaption of infrastructure elements- 300 000,- EUR   

Regular information production and dissemination – 4000,- EUR 

Technical report for Saulkrasti station – 150 000,- EUR 

 

6. Funding sources (if relevant): 
Own sources of self-governments for reconstruction works in Carnikava 

The external sources for construction works of infrastructure -State investments or Interreg Europe 

projects. 

Riga Planning region will apply for Cohesion fund for Plan of mobility points (includes Saulkrasti 

Technical report).  
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ACTION 4 

Title: Smarter facilities in greenways towards sustainability  

1. The background (please describe the lessons learnt from the project that constitute the basis 
for the development of the present Action Plan) 
The best practice case of Horários do Funchal – Transportes Públicos, S.A. Região Autónoma 
da Madeira shows intermodality between transport modes by facilitating the bike use where 
possible and provide car independent access solutions to reach other destinations. CIVITAS 
MIMOSA project, Horários do Funchal (HF) launched the Bus&Bike service, an innovative pilot 
test aimed to integrate the PT service with the bicycle’s transportation. In our action, we would 
like to  connect greenways and tourism attraction places as railbikes and visitor center, 
information sites. 
This action will contribute simultaneously to the achievement of several sub-
objectives of the Vidzeme tourism development strategy. First of all, it is connected with 
industrial heritage which is one of the competitive tourism development type in the region. The 
second, it will diversify offer for active tourism which is identified as core tourism type in the 
region. At the same time, it will increase number of visitors. 

 
2. Action (please list and describe the actions to be implemented) 

The main aim of the action is to develop and upgrade smarter facilities  and infrastructure elements in 

greenways for cyclists and walkers and to provide more diversified and enjoyable travel experience via 

greenways. 

The action consists of such activities: 

1. To develop and implement new tourism attraction -railbikes  in Olaine in old peat swamp. Our 

study shows (2020) that such tourist attraction is demanded by visitors (examples in Valka, 

Zilaiskalns). Activity includes information poster/ display in the place with solar panel for 

charging electronic devices.  

2. To connect Railbikes attraction and modern visitor center Z tower in Kocēni municipality  with 

greenway route by bridge which will provide synergy of previously implemented activities as 

well as will increase visitation of Z tower and Greenway route. The bridge will be built in 

sustainable way by using local materials and knowledge of building bridges. 

3. Organised and implemented public-private event “Cycling on Greenways” to promote healthy 

and sustainable lifestyle for everyone. 

 

3. Players involved (please indicate the organisations in the region who are involved in the 
development and implementation of the action and explain their role). 

1. For development of new tourism attraction: self-government of Olaine, private company,; 

2. For connection Greenways with railways bikes in Zilaiskalns- self-government of Kocēni. 

3. Public-private event “Cycling on Greenways”: The Greenways Association, active tourism.  
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4. Timeframe 

Activity January-

June, 

2021 

July-

December, 

2021 

January-

June, 

2022 

July-

December, 

2022 

1.. Development & implementation of new tourism 

attraction- railway bikes in Olaine (swamp) 

    

2. Connection of Greenway and railway bike attraction 

by a new bridge 

    

5. Two Public-private events “Cycling on Greenways” 

(in Olaine and Zilaiskalns) 

    

 

5. Costs (if relevant) 
 

Implementation of new tourism attraction – railway bikes –15 000,- EUR  

Construction of the bridge – 20 000, - EUR 

Public-private event- own resources of organisers. 

 

6. Funding sources (if relevant): 

External funding for bridge infrastructure – LEADER programme, cross-border cooperation 

programmes, self-governments 

Modern and smart railway bikes - self-government 
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ACTION 5 – PILOT ACTION 

Title: Testing of Accessible Greenways for Everyone On-Demand Service in Vidzeme Region 

1. The background (please describe the lessons learnt from the project that constitute the basis 
for the development of the present Action Plan) 

Development of the former railway lines for the use of cyclists and pedestrians (Greenways) in Latvia 

is a relatively new initiative, but has already gained popularity among local and international visitors. 

There are numerous visitor counters, set-up at various locations on the greenways, show a considerable 

number of people using them daily,  modal share of cyclists is increasing steadily.  (visitor numbers are 

increasing, they vary section by section, but overall use of the greenways has increased in 2020 by 20-

40% compared to 2019 ).  

Because Greenways in Latvia are still in their development phase, often there is a lack of connection 

with public transportation options, which are essential for the visitors who would like to start their 

journey in less-populated places (a trend that has been becoming very popular since spring 2020). 

However, because there are only 3 train stops with daily traffic in the whole 350 km Greenways network 

in Vidzeme with direct train-to-Greenway connection, the visitors have to use either their own cars or 

rely on the bus connections. Most bus and train services do not yet provide connections which are 

suitable for cyclists wishing to travel on greenways. Furthermore, at the moment the public buses do 

not have bike racks or trailer to transport the bikes, therefore, in the case of a full bus, there is a 

possibility of not being admitted. Therefore, the use of pubic transport is rather low in accessing 

greenways, the personal car is used as main mode of transportation.  

2. Action (please list and describe the actions to be implemented) 

• On-Demand Service development and implementation, so Greenways are safely accessible for 
all, and there is also a possibility for convenient bike transportation; 

• Improve the connectivity of greenways with public transport 

• Making greenways accessible for people with disabilities; 

• Improve governance between institutions involved; 

• Promoting electric bikes.  
 

3. Players involved (please indicate the organisations in the region who are involved in the 
development and implementation of the action and explain their role) 

Latvian Greenwways Association - In charge of the Pilot Action, coordination of the activities; 

Vidzeme Tourism Assocation - Regional partner whose Policy Instrument is addresses, in whose 

territory the Greenways are located. Promotion of the Pilot Activity in the Active Tourism materials 

(e.g. cycling maps) for local and international visitors; 

Olaine, Carnikava, Gulbene, Ropaži, Ērgļi, Strenči Municipalities - Project Stakeholders, directly 

involved in the implementation, where the Greenways are located and where the stops (and for 

charging the equipment) of the Pilot Action will be based; 

Ministry of Transport - Project Stakeholder; promotion of the Pilot Activity; 

Tourism Department, Investment and Development Agency of Latvia - Tourism Department, 

Investment and Development Agency of Latvia. 
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4. Timeframe 

Activity  January-

June, 

2021 

July-

December, 

2021 

January-

June, 

2022 

July-

December, 

2022 

1. Setting-up the Pilot Activity management 

group, with representatives of the project 

Stakeholders 

    

2. Formulating the technical specification for the 

procurement/price survey of the Equipment (bus, 

trailer, bikes, e-solution (e.g. app), accessibility 

requirements), Organizations and concluding of the 

tender/price survey procedures according to the 

National Legislation 

    

3.  Purchasing and pre-testing of the equipment; 

Designing, launching and pre-testing of the software 

(app) 

    

4. Introducing the on-demand service for visitors and 

collecting data for evaluation of the results,  

Promotion of the activity via the project stakeholders, 

Continuous monitoring of the equipment  

    

5. Completing necessary adjustments for the App, as 

per visitor feedback; Analysis of the data from the 

field-testing for further service improvement 

    

6.Providing the on-demand service to visitors, 

collecting feedback data of the use/routing/load 

factors according to the seasonality; Continuous 

monitoring of the equipment ; Further improvement 

to the App (if required); Assessing the possibilities for 

replicability and further adoption as well as upscaling 

of the activity  

    

7. In-house analysis of the data from the field-testing 

for summer conditions for further service 

improvement;  Ensuring the durability of the Pilot 

Action, and continuous use of the service by 

integration of the activity in the Regional Policy 

Instrument and signing long-term agreement with PI 

owner, thus ensuring continuity of service 

    

 
7. Costs (if relevant) 

- Staff costs 3 600 €; 

- Office and administration 540 €; 

- External expertise and services 5 650 €; 

- Equipment 48 550. 

8. Funding sources (if relevant): 
Pilot action would be founded by Interreg Europe programme. The running and maintenance costs 

during and after the project Phase 2 will be covered from own resources. 
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Date: 30.11.2020 

 

Name of the organisation(s) :  

Latvian Greenways Association 

 

 

Signatures of the relevant organisation(s): 

Mr. Raitis Sijāts, Chairman of the Board 
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DESTI-SMART Project 

improves transport and 

tourism policies at 

destinations by 

integrating strategies for 

smart and sustainable 

mobility, accessibility and 

responsible travel in 

sustainable tourism 

development, and 

through efficiency, 

resilience, intermodality, 

novel low-carbon 

transport systems, 

cycling and walking for 

visitors, towards smart 

destinations 
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Radošā tūrisma un radošo industriju attīstība Vidzemes tūrisma 

galamērķī 

Stratēģijas sadaļas 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 

 

© Vidzemes Tūrisma asociācija, 2021 
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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 uzņēmējdarbības izaugsmi. 

Pozitīvā statistiski pierādītā šo jomu mijiedarbība mūsu Vidzemes reģionā veicina ne 

tikai iesaistīto uzņēmēju 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 uzņēmumu 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 uzņēmumi. 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 lietotā jam 

saistošus tūrisma risinājumus. 

Kā potenciāli veiksmīgākie darbības virzieni tūrisma un radošo industriju sinerģijā 

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

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 uzņēmējdarbības 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. 

 

 

 

Raitis Sijāts, Vidzemes Tūrisma asociācijas                        

valdes priekšsēdētājs 
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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 uzņēmumi 

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 par radošā tūrisma un radošo industriju 

attīstību Vidzemes tūrisma galamērķī aptverot Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijā 

definēto Vidzemes tūrisma galamērķa teritoriju, precizētu 2020. gadā (skatīt 1. attēlu). 

Šī Stratēģijas sadaļa ir izstrādāta 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 ņemti 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, 

Ropažu novads, Mārupes novads, Salaspils novads, Gulbenes novads un Vecpiebalgas 

novads. 

 

 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 

industrijas1. Pakārtoti nacionālā līmeņa politikas plānošanas dokumentam, radošais 

tūrisms ir iekļauts kā prioritāte un zīmovedības tēma Vidzemes tūrisma attīstības 

stratēģijā. 

“Vidzemes tūrisma stratēģija 2020.-2025” Sadaļa 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 izmaiņām 

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 naktsmītņu  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 uzņēmumu 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. Ņemot vērā 

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

instrumenti tiek piešķirti, ņemot vērā uzņēmuma reģistrācijas darbības NACE 2 

kodus, varam pieņemt, ka turpmāk uzņēmumus reģistrējot īpašnieki rūpīgāk izvērtēs 

reģistrācijā norādāmo informāciju. 

Radošā tūrisma potenciālu raksturo arī kultūras iestāžu 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 uzņēmumi (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 pieņemtajam regulējumam. 3. attēlā ir redzams, ka 43% 

uzņēmumu ir reģistrējuši darbību radošajās industrijās, 57% daļēji atbalstošajās 

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

azartspēles; sports). 

 

2.attēls. Reģistrēto uzņēmumu 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 uzņēmumu skaits radošajās industrijās nekā 

Latgales (571 uzņēmums 2012. g.), Zemgales (566 uzņēmumi 2012. g.) un Kurzemes 

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

 
2 LR Centrālā statistikas pārvalde. Statistikas datu bāze/ Kultūra. 



 
 

9   

 

3.attēls. Radošo industriju uzņēmumu skaita sadalījums nozaru griezumā. Avots: Lursoft, 2020 

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

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

un 13,5% uzņēmumu 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 uzņēmumu 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 uzņēmumu), 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 uzņēmumu likvidācija vai atvēršana 

atstāj būtisku ietekmi novada griezumā uz Radošo industriju apgrozījumu un 

nodarbināto skaitu. 

 

 

5. attēls. Radošo industriju uzņēmumu 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 uzņēmumu 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 uzņēmumi; Salaspils novadā 273 

uzņēmumi; Gulbenes novadā 86 uzņēmumi; Ropažu novadā 77 uzņēmumi; Priekuļu 

novadā 66 uzņēmumi; Kocēnu novadā 49 uzņēmumi; Vecpiebalgas novadā 22 

uzņēmumi; Ērgļu novadā 20 uzņēmumi. Starp šiem uzņēmumiem ir tādi, kas darbojas 

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

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

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

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

 

8. attēls. Radošo industriju uzņēmumu 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 uzņēmumos nodarbināto skaits 2010. g. Vidzemes tūrisma galamērķī 

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

 

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

novadu griezumā. Avots: Lursoft datu bāze pēc NACE 2 klasifikatora atlases. 
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Ņemot 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 ziņojumu par radošo 

industriju un tās politiku Latvijā”3.  Ziņojuma 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 ziņojums ietver trīs dažādos Latvijas politikas 

plānošanas dokumentos lietoto radošo industriju definīcijas salīdzinājumu.  

21.gs. otrajā dekādē radošo industriju izziņai 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 atziņām. 

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

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

 
3 A.Miķelsone. (2008) Informatīvais ziņojums 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. ziņojuma 1. pielikums, 2013.g. ziņojums “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 ņemt 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 ziņojumā “Valsts politikas loma 

kultūras un radošo nozaru uzņēmējdarbības un inovāciju potenciāla attīstībā” (“The 

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

Cultural and Creative Sectors”)7.  

Ziņojuma ievads sākas ar citātu: “Ja kultūra netiek atspoguļota mūsu biznesā, bizness 

kļūst par mūsu kultūru” (Voices of Culture, 2016). Ziņojumā tiek uzsvērta nozares 

starpsektoriālā sadarbības nozīmīgā loma, kas pieprasa dažādas prasmes augstā 

kvalitātē. Ziņojumā tiek norādīts, ka kultūras nozare un radošās industrijas bieži 

netiek pienācīgi novērtētas kā ienākumu radītājas un reputācijas veidotājas. Ziņojums 

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.Bērziņš. (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) Ziņojums “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 līmeņos 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, ņemot 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. Ziņojumā 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 ziņojumā tiek secināts, ka radošajām industrijām 

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

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

savlaicīgā un ilgtermiņa 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 
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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 

dažādiem 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 cilvēku10. 

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

pasludinājusi par Radošās ekonomikas ilgtspējīgai attīstībai gadu11, 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. ziņojumā 

definīcija tika pārskatīta, jo mainījās NACE12 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 

kontekstā13. 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 203014 (2010.g.) noteica septiņas 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: 

● uzņēmējdarbības 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, ražo, 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 203016 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 203017 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 ziņojumā 2018.g., 

gan izstrādāti atbalsta materiāli uzņēmējdarbības 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 202718, kurā ir definētas sešas 

prioritātes:  

● stipras ģimenes, veseli un aktīvi cilvēki 

● zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei 
● uzņēmumu 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 stūrakmeņi: 

 

12. attēls. Radošā tūrisma stūrakmeņi. Avots: Creative tourism: The Creatour Recipe book, 202019 

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 uzņēmēji kā blakus pakalpojumu citām radošām 

darbībām. Tiek piedāvātas neformālas darbnīcas un radošuma pieredze, orientētas uz 

 
19 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   izziņā,  nodrošinot 

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

Radošais tūrisms ir ietverts UNESCO rāmja programmā Radošās pilsētas20 (tīklojums 

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

pozicionējumu un plašāku radošuma pieredzi, ieskaitot pasīvākas formas radošuma 

patēriņu.  

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 dažādus 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 dažādošana bez investīcijām, optimālāk piesaistot nemateriālo 

kultūras mantojumu; 

• Sekmēt tūrisma attīstību ārpus tradicionālajām sezonu robežām; 

• 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 iemaņu veicināšanu; 

• Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un attīstīšana; 

• Finanšu avotu attīstībai dažādošana. 

 

 
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 viņi 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 dažādās iesaistes formās un pakāpēs. Pamata 

iesaistītās puses RT attīstībā: uzņēmēji 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 uzņēmumi, 

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. 

 
22 Duxbury, N., Richards, G. (Eds.) (2019). A Research Agenda for Creative tourism. Edward Elghar 
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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, 

uzņēmējiem, Vidzemes plānošanas reģionam, nozarē atzītiem radošo industriju 

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

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

uzņēmējdarbības 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, uzņēmēji 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, viņuprāt, 

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 viņi notic, ka apmeklētājs un tūrists būs ieinteresēts viņu 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 viņu ticību saviem spēkiem. Izskan arī viedoklis, ka visus nav nepieciešams 

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

Apmeklētāju, tūristu uzņemšanai ir nepieciešamas telpas, kuru labiekārtošana prasa 

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

varētu ierādīt/ nodotu radošajiem ļaudīm/ amatniekiem. 

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

pieprasījums pēc radošajām meistarklasēm. Viņa 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 uzņēmumu 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 izziņas pasākumus, arī teatrālus, lai 

piesaistītu apmeklētājus.  

Vidzemes tūrisma galamērķī piedāvājums apmeklētājam/ceļotājam/tūristam ar 

līdzdarbošanos ir daudzveidīgs un kopumā lielā skaitā 266 tiek piedāvāti pakalpojumi 
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(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 ražotnēs 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). 
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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/ izziņas tūrisms; 

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

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

atrodamas sadaļās “apskates saimniecības”, “ražots 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 astoņu 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. Astoņu 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 

uzņēmumos, 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 

muižā;  

● 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 ierobežojumu dēļ. 

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

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

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

nozares spēlētājiem un nodrošināts viņu pienesums, tika veikta Latvijas partneru 

aptauja par partneru un viņu 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 atbilžu 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 uzņēmējiem. 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 uzņēmējiem, 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 

uzņēmēju attīstību. Uzņēmēju viedoklis ne vienmēr tiek uzklausīts.  

 

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

līmenī (dažu 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 apmaiņa vietējā līmenī un arī un starptautiski.  

 

6. Jāveido lielāks un daudzveidīgāks amatniecības, gastronomijas, pasākumu 

piedāvājums vietējā līmenī – instrumentu attīstība piedāvājumam, marketingam, 

informācijas kampaņām.  

 

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

– RI, tūrisms, pašvaldības, uzņēmēji u.c. Citāts no projekta dalībniekiem: “Bieži 

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, veloceliņu, RI un RT taku & maršrutu attīstība, arī ņemot vērā 

pēc-Covid-19 ierobežojumus 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 bažas 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 uzņēmumu, 

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 uzņēmumi ar neregulāriem 

un sezonāliem ienākumiem. 

• Vāja izpratne par radošo tūrismu 

sabiedrībā un RT vāja attīstība  

• Vietām nepietiekama sadarbība 

starp pašvaldībām un uzņēmējiem. 

• 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 uzņēmējam 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 uzņemējdarbības 

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. 

• Uzņēmējiem pieejams LIAA 

finansējums un atbalsts inovāciju 

attīstībai, tai skaitā tūrismā un 

radošajās industrijās. 

• Uzņēmējiem 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 bieži 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, uzņēmēju 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 dārgakmeņiem, 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 

uzņēmēji – 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 uzņēmējus. Spēlējot spēli, tūristi iegūst punktus 

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

uzņēmējiem 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. Filmiņu 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 uzņēmējiem.    

 

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 dažos 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 Jāņa Roņa izlolotā Piebalgas Porcelāna Fabrika ir vienīgā porcelāna 

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

Kalnciema ielā un apgleznošanas studija Majoru kultūras namā.  

2007. gadā aizsākas porcelāna ražošana Piebalgā, un nu “baltais zelts” kļuvis par 

vienu no Piebalgas simboliem. Nelielā ražotne bijušajā Vecpiebalgas pienotavas ēkā 

attīstījusies par veiksmīgu uzņēmumu 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 muižas 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, uzņēmējus 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 

uzņēmējiem 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 

uzņēmējdarbības 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 uzņēmēju 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 uzņēmējiem, radošajiem cilvēkiem, 

amatniekiem no vienas puses un tūrisma/ viesmīlības uzņēmējiem 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 uzņēmējiem 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 

līmeņos plānota VTA aktīva iesaistīšanās politikas veidošanas procesā, tai skaitā 

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

un vidējo uzņēmumu 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 ierobežojumi 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 uzņēmēju 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 uzņēmēji, 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 pārņemtas 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 dažādu 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 uzņēmējdarbība, piesaistīti radošie 

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

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

attīstību RI un RT uzņēmējdarbības 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 izziņas, 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 pārņemt 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. Ņemot 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 prioritātes23: 

• 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 dažādi RI elementi balsta viens otru: puduri, 

sadarbības tīkli, starpsektoru pieeja.  

Saistībā ar Covid-19 ES papildus radījusi dažādus 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 uzņēmējdarbības pamatā.  

Jaunā ES fondu periodā 2021.-2027. gadam ilgtermiņa budžets paredzēs sekojošus 

fondus, kur rodamas iespējas ar RI saistītu projektu finansējumam24: 

• 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, pārrobežu 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 dažādu 

nozaru pārstāvji. Izveidot modeli sadarbības veidošanai, kas būtu piemērojams 

dažādiem 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 apmaiņu digitālā jomā.  

Pamatojums: 

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

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

par dzīvesstila uzņēmējiem25, kā arī norādīts 2013.g. ziņojuma secinājumos, ka mikro 

un dzīvesstila uzņēmumi vairāk orientējas uz iekšējo patēriņu, bet ne eksportu, tad 

sadarbība ar tūrisma nozares uzņēmējiem 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 uzņēmējiem, 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 uzņēmumu panākumiem, piemēram, RI indivīdu, 

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

 
25 SIA Baltijas konsultācijas, SIA Konsorts (2013) ziņojums „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 

uzņēmumu 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 

uzņēmumu reģistra dati, kas saskaņā ar NACE kodiem atspoguļo radošo industriju un 

tūrisma uzņēmumu 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 dažādiem RI un RT dalībniekiem. Notiks pieredzes apmaiņas 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 uzņēmuma/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 ražotājus, utt., ir “arēnas”, kur parādās novada 

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

uzņēmēji 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 

uzņēmējiem 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 apmaiņa, 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 ņemot vērā Covid-19 ietekmi. Mācīšanās ar labās 

prakses piemēru izzināšanu Latvijā un ārvalstīs. 

RI un RT uzņēmējiem bieži  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 uzņēmējiem 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, uzņēmēju aptaujās VTA un RI& RI 

sadarbības tīkls veido un koordinē apmācību modeļus digitālajā jomā sadarbībā ar 

uzņēmējiem, 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 

uzņēmēji 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, uzņēmuma 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 (žurnālistu vizītes, pieredzes 

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

vietējo kopienu ekonomiskajai izaugsmei.  

 

Sadarbības tīkls un ieguvumi no tā  

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

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

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

memorandu vai kvalitātes deklarāciju (kā lēnā tūrisma manifests26), kas apliecina, ka 

viņi 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 dažādiem RI un RT dalībniekiem, ņemot vērā Projekta 

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

nozīmīgi dalībnieki – uzņēmēji; 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 dažādu 

segmentu objektus un navigāciju uz objektiem; 

• RI & RT tīkla marketinga aktivitātes;  

• Kopīgi apmācību pasākumi un labās pieredzes apmaiņa; 

• Atvieglinātas iespējas veidot jaunus maršrutus, jaunas partnerības/pudurus, 

pasākumus.  

 

RI & RT tīkls var koordinēt informāciju par dažādiem 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 uzņēmējiem 

uzrakstīt pieteikumu un izvēlēties pakalpojuma sniedzēju. 

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

uzņēmējdarbības izaugsmei, jo sekmē vietējo uzņēmēju 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 robežām kā labās prakses piemēri.  

 

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

stratēģijas” papildināšana un tās realizācija: strukturālas izmaiņas 

Pamatojums: 

Lai ilgtermiņā 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 robežās 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 dažādos līmeņos, 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 izmaiņas un stiprinās pārvaldību, 

iedibinot jaunas stratēģiskās attīstības līnijas un jaunas aktivitātes.  

Rekomendāciju un sadarbības īstenošana jebkurā līmenī veicina uzlabotu pārvaldību 

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

konkurētspējīgākas un sniegs būtiskāku pienesumu Latvijas ekonomiskajai, kultūras 

un sociālajai attīstībai. Pieredzes un zināšanu apmaiņas 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 ņemtas 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 ģimeņu 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 

uzņēmējiem 

Ungārija, 

Dél-Dunántúl, 

Biznesa un 

rūpniecības 

kamera 

Radošās nometnes var pārņemt 

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 

ilgtermiņa 

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 uzņēmēja iniciatīva. 

Potenciāli līdzīgs profils ir Liepas 

muižai. 

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 

(Κυπρος), 

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 pārņemta. 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 

dažādās 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 dažādos veidos un dažādos 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, saņemto 

pakalpojumu. Eiropā viena no šāda tipa populārākajām platformām ir Tripadvisor 

(Naktsmītņu 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 mežu 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 dažādas 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" 

(viņi 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 Ziedoņa muzeja fonds (Lasīttakas izveide), 

Oleru muiža Rūjienas novadā (jau vairākus gadus rīko dažādas 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/ 

uzņēmējs; 

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) 

ilgtermiņā? 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 izmaiņas 

pēc COVID un 

valsts noteiktajiem 

ierobežojumiem 

(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.Blaumaņa memoriālais muzejs “Braki” (jau 61 gadu), 

Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs “Meņģeļi”. Meņģeļos 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 piemiņas 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 “Optižuns” Pārsteigumkalnā. Folkloras 

pasākumi, Dzejas dienu pasākums Jurjāņu memoriālajā muzejā “Meņģeļi, Braku 

muzejā tiek svinēti latviešu gadskārtu svētki – izteiktākā mērķgrupa tieši vietējie 

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

mākslas skolas audzēkņiem vasarā tiek organizēts Mākslas plenērs- prakse. “Rūdolfa 

Blaumaņa valodas vārdnīcas” (autore A.Kuzmina) atvēršanas svētki.  

Uzņēmumu piedāvājumi tūristiem: Radošās atpūtas pagalms Tiltiņi &Kandžas 

laboratorijas Sausnējas pagastā (SIA K Laboratorija27), SIA "Aktīvā tūrisma centrs 

"Ērgļu stacija"" un SIA Mailīšu fabrika. 

Radošo industriju uzņēmumi 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 ierobežotu atbildību 

"SONE & SONE" 

Ērgļi 1 

47.62 Avīžu un kancelejas piederumu 

mazumtirdzniecība specializētajos 

veikalos 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Parka veikals" 

Ērgļi 1 

47.82 Tekstilizstrādājumu, apģērbu un 

apavu mazumtirdzniecība stendos 

un tirgos 

B.Nīgales individuālais uzņēmums 

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

spirtoto dzērienu ražošana 



 
 

63   

58.13 Laikrakstu izdošana Madonas rajona D.Grigorjevičas 

individuālais uzņēmums "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 uzņēmums 

"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 ierobežotu 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 iestāžu 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 Pulksteņu un juvelierizstrādājumu 

remonts 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Rotu darbnīca" 

Ērgļi 1 

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

Lursoft datu bāzē reģistrēta. 

Dalība NVO: Vidzemes tūrisma asociācija 

Biedrības reģistrētās: biedrība "Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums", 

nodibinājums "Ķenguru skola". 

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

nomināciju Entuziasts saņēma SIA Aktīvā tūrisma centra “Ērgļu stacija” vadītājs 

Māris Olte.  “Braku” muzeja bijusī ilggadējā vadītāja un 2020.g vecākā speciāliste 

Anna Kuzina saņēmusi 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 Pulgošņa ezera krastā atrodas “Meņģeļu” mājas, kurās dzimuši izcili latviešu 

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

slaveni mežraga 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 “Meņģeļos” 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 celiņā, pamēģināt  izvilināt skaņas no pūšamajiem 
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instrumentiem, klausīties brāļu Jurjānu radītos skaņdarbus 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, paaudžu 

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

Tiek piedāvāta arī iespēja izbaudīt pēršanos “Meņģeļu” dūmu pirtiņā un nakšņošanu 

teltīs. “Meņģeļi” ar savu burvīgo ainavu ir lieliska vieta kāzu ceremonijām un 

ekskursijām.  

Gada garumā “Meņģeļus” 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 dzīvesziņas 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 piemiņas ekspozīcija “KALAŅĢI”, 

Mākslinieka Jāņa 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) 

Uzņēmumu piedāvājumi tūristiem “Pie meistara”: Rubenis Woodwork, kafijas 

grauzdētava “Tīrs Miers”, Bioloģiskā saimniecība “Lukstiņi”, z/s Lauku māja “Kalna 

Pakalnieši”, Pirtslietu darbnīca, Vides veselības saimniecība “PURMALAS”, 

Bioloģiskā saimniecība “AVOTIŅI” 

Radošo industriju uzņēmumi reģistrēti (28.05.2020.) Gulbenes novadā: 

NACE 2 

kods 

NACE 2 koda atšifrējums Uzņēmumu nosaukums Vieta Skaits 

13.99 Citur neklasificētu 

tekstilizstrādājumu ražošana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"ZJK" 

Lejasciems 1 

13.30 Tekstilmateriālu apdare IK "IEVA PLUS" Gulbene 2 

  
SIA DILLES FASHION Gulbene 

 

14.13 Pārējo virsdrēbju ražošana D.Leimaņa individuālais uzņēmums 

"DAILIS PLUS" 

Gulbene 1 

14.19 Cita veida apģērbu un apģērbu 

piederumu ražošana 

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

 

  
IK "ADATIŅA 3" Gulbene 

 

14.39 Pārējo trikotāžas izstrādājumu 

ražošana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Taube L" 

Rankas pag. 1 

18.12 Cita veida izdevumu 

iespiešana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"KOPA" 

Gulbene 2 

  
Gulbenes rajona Beļavas pagasta 

zemnieku saimniecība 

"ROŽKALNI" 

Beļavas pag. 
 

31.01 Biroju un veikalu mēbeļu 

ražošana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Z&Z furniture" 

Gulbene 1 

31.09 Citu mēbeļu ražošana Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"KodIT" 

Gulbene 3 

  
SIA LEFF Tirzas pag. 

 

  
SIA "AVOTI SWF" Lizuma pag. 

 

32.12 Juvelierizstrādājumu un 

līdzīgu izstrādājumu ražošana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"LATVIJAS PUSDĀRGAKMEŅI" 

Litenes pag. 1 

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

IK "Agimons" Stāmerienas pag. 
 

46.24 Jēlādu un izstrādātu ādu 

vairumtirdzniecība 

Gulbenes pilsētas V.Zeļenova 

individuālais uzņēmums 

"OZOLKALNS G" 

Gulbene 1 

47.43 Audio un video ierīču 

mazumtirdzniecība 

specializētajos veikalos 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"FANZA" 

Gulbene 2 

  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"DNA" 

Gulbene 
 

47.62 Avīžu 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 uzņēmums 

"EDVENA" 

Gulbene 7 

  
IK "ILAAS" Gulbene 

 

  
Individuālais komersants "Vikalī" Gulbene 

 

  
IK "VitorioNik" Gulbene 
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IK Nelli Lejasciems 

 

  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"AB STILS" 

Gulbene 
 

  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"EDĒRA" 

Gulbene 
 

47.82 Tekstilizstrādājumu, apģērbu 

un apavu mazumtirdzniecība 

stendos un tirgos 

Gulbenes pilsētas Ā.Lielmaņa 

individuālais uzņēmums 

"DONATA" 

Gulbene 6 

  
Gulbenes pilsētas N.Kaļvas 

individuālais uzņēmums "KANO 13" 

Gulbene 
 

  
Gulbenes pilsētas S.Bredas 

individuālais uzņēmums "JANA 

TOPS" 

Gulbene 
 

  
IK "BORISS UN GAĻINA" Gulbene 

 

  
Individuālais komersants "DINA 

LM" 

Gulbene 
 

  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"LATVE JG" 

Beļavas pag. 
 

55.10 Izmitināšana viesnīcās un 

līdzīgās apmešanās vietās 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"CONSENSUS" 

Stāmerienas pag. 3 

  
Sabiedrība ar ierobežotu 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 ierobežotu atbildību 

"MANALIJA" 

Gulbene 
 

  
SIA "Pededzes" Litenes pag. 

 

  
SIA "Dižmalas" Stāmerienas pag. 

 

  
"TAURU KROGS" SIA Lizuma pag. 

 

58.13 Laikrakstu izdošana Sabiedrība ar ierobežotu 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 ierobežotu 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 ierobežotu atbildību 

"DC Baltic" 

Gulbene 6 

  
Individuālais komersants 

"AMWAY" 

Beļavas pag. 
 

  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"SLB" 

Gulbene 
 

  
sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"SP BRUSĪTE" 

Tirzas pag. 
 

  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"DMS Sfēra" 

Stāmerienas pag. 
 

  
SIA "UW SOLUTIONS" Beļavas pag. 

 

73.12 Starpniecība reklāmas 

izvietošanā masu informācijas 

līdzekļos 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"TOMO" 

Daukstu pag. 1 

73.20 Tirgus un sabiedriskās domas 

izpēte 

IK "FAVI" Lizuma pag. 2 

  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"100FAA" 

Gulbene 
 

74.10 Specializētie projektēšanas 

darbi 

"SIA "GVB"" Beļavas pag. 3 

  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A 

B Ekvivalents" 

Gulbene 
 

  
SIA Realisticon Gulbene 

 

79.11 Ceļojumu biroju pakalpojumi Sabiedrība ar ierobežotu 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 ierobežotu 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 ierobežotu atbildību 

"POLIŅI" 

Beļavas pag. 
 

  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"ROLISE" 

Daukstu pag. 
 

  
SIA "RG SPROĢI" Rankas pag. 

 

  
"inTag" SIA Gulbene 

 

  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"ADDORE GROUP" 

Stāmerienas pag. 
 

  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"HUGO" 

Gulbene 
 

  
Rubeņa Gulbenes rajona 

individuālais uzņēmums 

"ALIANSE" 

Stāmerienas pag. 
 

95.23 Apavu un ādas izstrādājumu 

remonts 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"KVABEKS 7" 

Gulbene 1 

Avots: Lursoft datu bāze, 2020. Tabulā uzskaitīti tikai tie uzņēmumi, 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 

uzņēmēju 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 Darbaļaužu deputātu padomē.  

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

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

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 dažādām 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 sakņojas nacionālā romantisma art deco motīvos. Abu mākslinieku 

raksti ir vērā ņemams 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 uzņēmējdarbību attīstību un apmeklētāju izpratnes 

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

pieredzes un veicina Gulbenes atpazīstamību un tēla veidošanu.  
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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 Jāņa Staņislava Rozes gleznu galerija (Iniciatīvas 

grupa Savam novadam) 

Krēslu kolekcija un keramikas darbnīca "Lejas Bregži" (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: Kokmuižas svētki, Leģendu nakts 

Kokmuižā,  Pasaules koklētāju nometne, starptautiskā keramikas simpozijs 

“Mālēdiens” 

Uzņēmumu piedāvājumi tūristiem: keramikas darbnīca "Lejas Bregži", 

Sudrabkalnu viesistaba (Judīte Bukša) – dažādas meistarklases, saimniecība Mežiņi - 

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 ražošana SIA ABE Kocēnu pag. 1 

14.39 Pārējo trikotāžas izstrādājumu 

ražošana 

IK "happy anna" Kocēnu pag. 1 

17.24 Tapešu ražošana Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Fototapetes lv" 

Zilākalna pag. 1 

31.02 Virtuves mēbeļu ražošana "JH INTERJERS" SIA Kocēnu pag. 3   
SIA "FELIX INTERIOR" Kocēnu pag. 

 

  
SIA "ARV sistēmas" Zilākalna pag. 

 

31.09 Citu mēbeļu ražošana SIA "ZWS" Kocēnu pag. 2   
SIA JB mēbeles Kocēnu pag. 

 

46.16 Tekstilizstrādājumu, apģērbu, 

apavu un ādas izstrādājumu 

vairumtirdzniecības starpnieku 

darbība 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"2KRASTI" 

Bērzaines 

pag. 

1 

46.42 Apģērbu un apavu 

vairumtirdzniecība 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"KARAKALS sistēmas" 

Kocēnu pag. 1 

47.77 Pulksteņu un 

juvelierizstrādājumu 

mazumtirdzniecība 

specializētajos veikalos 

SIA AB Rotas Bērzaines 

pag. 

1 

47.82 Tekstilizstrādājumu, apģērbu un 

apavu mazumtirdzniecība 

stendos un tirgos 

Sabiedrība ar ierobežotu 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 "LAUVIŅAS" Kocēnu pag. 5 

  
SIA "BRAUČI" Kocēnu pag. 

 

  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"LANTUS" 

Bērzaines 

pag.   
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Liela Muiža" 

Vaidavas pag. 
 

  
Sabiedrība ar ierobežotu 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 ierobežotu atbildību 

"Pro Active Sales" 

Bērzaines 

pag. 

6 

  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Print Preview" 

Kocēnu pag. 
 

  
SIA "VIDZEMES AĢENTŪRA" Vaidavas pag. 

 

  
Sabiedrība ar ierobežotu 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 ierobežotu atbildību 

"CVD" 

Kocēnu pag. 2 

  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Kūžēni" 

Bērzaines 

pag. 

74.20 Fotopakalpojumi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"J.E-MEDIA" 

Kocēnu pag. 2 

  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Clear" 

Kocēnu pag. 
 

79.11 Ceļojumu biroju pakalpojumi SIA COCO NUTS Dikļu pag. 1 

81.30 Ainavu veidošanas un 

uzturēšanas darbības 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"IVE" 

Kocēnu pag. 2 

  
Sabiedrība ar ierobežotu 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 ierobežotu 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 uzņēmumi, kuru darbība ir 

Lursoft datu bāzē reģistrēta.  

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

darbību ir reģistrējuši citās saimnieciskās darbības nozarēs: 

SIA “Vaidava Ceramics” Cita veida keramikas izstrādājumu ražošana (23.49, versija 

2.0),  

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

(Avots: VID) 

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

suvenīrus, ko iespējams iegādāties Latvijas dizaina konceptveikalos un tirdziņos. 

(62.01 Datorprogrammēšana) 

SIA “Medus kāre” - Citu dzīvnieku audzēšana (01.49, versija 2.0)  

Dalība NVO: Vidzemes tūrisma asociācija 

Biedrības reģistrētās: Kocēnu novada tūrisma, mājražotāju un amatnieku biedrība 

(2012.g.), biedrība “Budenbrokas muiža” Dikļu pagastā, biedrība Kokmuiža, biedrība 

Laimes kalve Kocēnu pagastā, biedrība “Latvijas Rīkstnieku un zintnieku brālība” 

Kocēnu pagastā, biedrība “Laikmetīgais teātris “Volatus” Kocēnu pagastā, biedrība 

“Ģimeņu apmācības un kultūras centrs” Dikļu pagastā, biedrība “Kaimiņu 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, uzņēmēju un pašvaldības 

sintēzē ir radušies jauni produkti, pakalpojumi un notikumi, kurus piedzīvot. Ar 

dažiem no tiem iepazīstināsim - Kokmuižas 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 muižas vēsturiskās 

teritorijas labiekārtošanas darbus. Diennakts tumšajā laikā muiža atdzimst krāšņā 

gaismu rotā.  

Vēsturnieki apgalvo, ka krietni populārāks par muižu bija Kokmuižas alus darītavā 

līdz padomju okupācijai brūvētais Kokmuižas alus.  

Valmiermuižas alus saimnieku un Kokmuižas darītavas atjaunošanas virzītāju Aigaru 

Ruņģi vienmēr interesējusi senā brūža aldaru prasme izvēlēties labākās ārzemju alus 

šķirnes – un pārradīt tās latviskai garšai. Kamēr Valmiermuižas alus meistari veido 

jaunas receptes, lai Kokmuiža atkal kļūtu par iecienītu alus mīļotāju izvēli, savukārt ar 

pašvaldības iniciatīvu atjaunotajās Kokmuižas vēsturiskajās ēkās top jauna alus 

darītava. 

Pašvaldības un uzņēmēju sadarbībā dzima ideja iedzīvināt Kokmuižas 

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 uzņēmēji. Kopš 1980. gadā 

ģimenes uzņēmumā “Vaidava Ceramics” sava aroda meistari ar rokām gatavo 

skaistus un funkcionālus dizaina traukus no tīra Latvijas māla. Tie apvieno cieņu 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 

Valmiermuižas alus darītavas brūvējumiem un stiprinoties ar mājražotāju gardumiem. 

Vasaras sezonā šeit darbojas “VaidavEži”, kas piedāvā SUP dēļu un laivu nomu. Ik 

gadu augustā Vaidavā notiek Latvijā lielākais SUP festivāls. Lai atbalstītu uzņēmējus 

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, uzņēmējiem un māksliniekiem, 

radās ideja rīkot festivālu “Mālēdiens”. Festivāla laikā ikvienam ir iespēja piedzīvot 

dažādas meistarklases, māla darbnīcas, ciemošanos “Vaidava Ceramics” ražotnē, 

iepazīt Vaidavas ciemu un baudīt Vaidavas ezera piedāvājumu. Neizpaliekoša vērtība 

- Kocēnu novadā un citur izaudzētā un radītā atrādīšana un nogaršošana vietējo 

mājražotāju tirdziņā. Visā festivālā laikā uz īpašas skatuves ezera krastā uzstājas 

dažādi mākslinieki. Būšana festivālā sniedz baudījumu visām maņām - 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 

uzņēmumiem; kāzu, sporta sacensību un citas radošas fotosesijas. 

Meistares Inenes Ozoliņas radošās darbnīcas – dekupāža 

SimMaize produkts “Bake it yourself”  

Madara Cosmetics ražotnē ekskursijas ar produktu testēšanu un īpašām aktivitātēm 

Radošo industriju uzņēmumi reģistrēti (28.05.2020.) Mārupes novadā: 

NACE NACE Nosaukums Uzņēmuma nosaukums Vieta Skaits 

13.30 Tekstilmateriālu apdare Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NuNo 

Group" 

Jaunmārupe 1 

13.92 Gatavo tekstilizstrādājumu 

ražošana, izņemot apģērbu 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Plisē 

Deko" 

Mārupe 5 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Multisell sistēmas" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Sidrabmeijas" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Linoteka" 

Mārupe 
 



 
 

76   

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"COVERme" 

Vētras 
 

14.12 Darba apģērbu ražošana Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Priva 

Group" 

Jaunmārupe 3 

 
SIA Virpacom Jaunmārupe 

 

 
SIA "SRC BRASA" Mārupe 

 

14.13 Pārējo virsdrēbju ražošana SIA Blooming Nine Mārupe 2  
SIA Modomarket Mārupe 

 

14.19 Cita veida apģērbu un apģērbu 

piederumu ražošana 

Clara colores SIA Jaunmārupe 11  
SIA "Divdesmit četri" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pudist 

fashion" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Woodlark" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"PAADE MODE" 

Mārupe 
 

 
SIA MMM1 Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LELU" Mārupe 

 

 
SIA "Der Schatz" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"ELEONORA FASHION AND DESIGN 

STUDIO" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LUI 

LEBED" 

Mārupe 
 

 
IK Kristina Upīte Tīraine 

 

15.12 Ceļojuma piederumu, somu un 

līdzīgu izstrādājumu, zirglietu 

piederumu ražošana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OZY 

ROOM" 

Mārupe 1 

18.12 Cita veida izdevumu iespiešana Sabiedrība ar ierobežotu 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 ierobežotu atbildību 

"Parapops" 

Mārupe 1 

23.69 Citu betona, ģipša un cementa 

izstrādājumu ražošana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Laba 

sēta" 

Mārupe 1 

31.01 Biroju un veikalu mēbeļu ražošana Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ansona 

mēbeļu fabrika" 

Jaunmārupe 9 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"BALDZE" 

Mārupe 
 

 
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "La 

Forme Home" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"MEBTEX" 

Mārupe 
 

 
SIA "BALTVEIDE" Mārupe 

 

 
SIA "KV Furniture" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SD 

Darbnīca" 

Mārupe 
 

 
SIA "La Forme" Mārupe 

 

 
SIA "Pro furnitura" Tīraine 

 

31.02 Virtuves mēbeļu ražošana SIA "Rifo" Jaunmārupe 3  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MR 

mēbeļmeistars" 

Mārupe 
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SIA "DVATOLI PLUS" Vētras 

 

31.09 Citu mēbeļu ražošana SIA "EGG Koks" Jaunmārupe 8  
SIA "Beautiful wood" Jaunmārupe 

 

 
IK "M-Studija" Mārupe 

 

 
SIA "WIDEA" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Gustavs mēbeles" 

Mārupe 
 

 
SIA "ZUUM furniture" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cape 

Cod Beds" 

Mārupe 
 

 
SIA "LemoWood" Mārupe 

 

32.12 Juvelierizstrādājumu un līdzīgu 

izstrādājumu ražošana 

SIA "Korola design" Jaunmārupe 1 

  
SIA "Christiana Laure" Tīraine 1 

32.40 Spēļu un rotaļlietu ražošana SIA Iconic Mārupe 2   
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K&A 

Business" 

Mārupe 
 

46.16 Tekstilizstrādājumu, apģērbu, 

apavu un ādas izstrādājumu 

vairumtirdzniecības starpnieku 

darbība 

Sabiedrība ar ierobežotu 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 ierobežotu atbildību 

"MABIX" 

Mārupe 2 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lazy 

Francis" 

Mārupe 
 

46.47 Mēbeļu, paklāju un apgaismes 

ierīču vairumtirdzniecība 

SIA "ARISTO EU" Mārupes 

nov 

2 

 
Sabiedrība ar ierobežotu 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 ierobežotu atbildību "UC 

Warehouse" 

Mārupe 1 

47.51 Tekstilizstrādājumu 

mazumtirdzniecība specializētajos 

veikalos 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEKO 

A" 

Mārupe 2 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Puerto" Mārupe 

 

47.62 Avīžu un kancelejas piederumu 

mazumtirdzniecība specializētajos 

veikalos 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"KOFERIS" 

Jaunmārupe 1 

47.64 Sporta preču mazumtirdzniecība 

specializētajos veikalos 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"MULTISPORTS" 

Jaunmārupe 4 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VLD" Mārupe 

 

 
SIA "RGS6" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu 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 ierobežotu atbildību "Gout" Jaunmārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"AĻKOKODENS" 

Mārupe 
 

 
SIA "Guntina.com" Mārupe 
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"DGW Group" SIA Mārupe 

 

 
SIA "Adeļ N" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu 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 ierobežotu atbildību 

"MANUFACTURA" 

Mārupe 
 

 
SIA Kairus Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"LEONS" 

Mārupe 
 

 
SIA "TRAGEMATTA" Vētras 

 

47.72 Apavu un ādas izstrādājumu 

mazumtirdzniecība specializētajos 

veikalos 

SIA "VAERS" Mārupe 1 

  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"VELIANDA" 

Mārupe 1 

47.77 Pulksteņu un juvelierizstrādājumu 

mazumtirdzniecība specializētajos 

veikalos 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nielsen 

Invest" 

Lidosta 

"Rīga" 

2 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Skaista Rota" 

Mārupe 
 

47.82 Tekstilizstrādājumu, apģērbu un 

apavu mazumtirdzniecība stendos 

un tirgos 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Zemdegas" 

Mārupe 2 

 
SIA "RUBIEL" Mārupe 

 

55.10 Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās 

apmešanās vietās 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"PILOTS' CLUB" 

Lidosta 

"Rīga" 

5 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"BRAUNS" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RE & 

RA" 

Mārupe 
 

 
SIA "Lielģīgas" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RG 

Hotels" 

Mārupe 
 

55.20 Izmitināšana viesu mājās un cita 

veida īslaicīgas apmešanās vietās 

SIA "Jūras Timmāji" Mārupes 

nov 

8 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B 11" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pie 

Mucenieku ezera" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"REGROS 2" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Marupmaja" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"PUTNU GRAVAS" 

Mārupe 
 

 
SIA "FortyFour Properties" Mārupe 

 

 
SIA Konrādu apartamenti Mārupe 

 

58.14 Žurnālu un periodisko izdevumu 

izdošana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"KELLE MEDIA" 

Jaunmārupe 2 

 
SIA "Citybrand" Mārupe 

 

58.19 Citi izdevējdarbības veidi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALEX 

PRINTING OFFICE" 

Lidosta 

"Rīga" 

4 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PUSE 

PLUS" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Light Mārupe 
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Frame"  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eco 

Buddy" 

Mārupe 
 

59.11 Kinofilmu, video filmu un 

televīzijas programmu 

producēšana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KK+" Mārupes 

nov 

9 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VOKS 

Production" 

Jaunmārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Alberto" 

Mārupe 
 

 
SIA "ON AIR" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEF 

Studio" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Veneera" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Star 

TV Group" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEET 

GROUP" 

Mārupe 
 

 
SIA KMM group Tīraine 

 

59.20 Skaņu ierakstu producēšana Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MVM 

Studija" 

Mārupe 1 

60.10 Radio programmu apraide Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"SOLERGO" 

Lidosta 

"Rīga" 

1 

60.20 Televīzijas programmu izstrāde un 

apraide 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SEA" Mārupe 1 

63.12 Interneta portālu darbība Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"GetmanFriends" 

Mārupes 

nov 

13 

 
SIA "Logan Cargo" Lidosta 

"Rīga" 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"OKEANIKA" 

Mārupe 
 

 
SIA "Qhosting" Mārupe 

 

 
SIA "FACTOR" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Urban 

Net" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"LatInnovatio" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Triaade" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Walterson" 

Mārupe 
 

 
TiX Chat SIA Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KBZ 

Media" 

Mārupe 
 

 
"IP Skaistkalne" SIA Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"ZEPPELIN DESIGN" 

Mārupe 
 

63.91 Ziņu aģentūru darbība Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A & 

TP" 

Mārupe 1 

70.21 Sabiedrisko attiecību un 

komunikāciju vadības pakalpojumi 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Goldberg Trust" 

Mārupes 

nov 

9 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RE & 

MA" 

Jaunmārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Rožainie laiki" 

Jaunmārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BPS 

PR" 

Mārupe 
 

 
SIA "Financial capital of Latvia" Mārupe 
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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Aģentūra FGK" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Smart 

Relations" 

Mārupe 
 

 
SIA "United Minds" Mārupe 

 

 
SIA "BS2017" Mārupe 

 

71.11 Arhitektūras pakalpojumi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Purple 

corner" 

Mārupes 

nov 

25 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA 

"CILDS" 

Jaunmārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Architects Best & Partner" 

Lidosta 

"Rīga" 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"VIZARH" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides 

projektu studija" 

Mārupe 
 

 
SIA "ARCHITRĀVS" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Arhitekts Muižzemnieks" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "1.618" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Transportbūvju konsultācijas" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAPS 

Arhitekti" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Arhbirojs" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"ARTTE" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"AKANI" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IMINK 

1" 

Mārupe 
 

 
SIA "SPOT arhitekti" Mārupe 

 

 
SIA "ARHIDEA" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"ABRERA" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BB 

Architecture" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K 

FONS" 

Mārupe 
 

 
SIA "Silver House" Mārupe 

 

 
SIA FortyFour Studio Mārupe 

 

 
SIA Architehnic Mārupe 

 

 
IK "AVENRAGS" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ARDP Tīraine 

 

 
SIA "MĀRUPES ARHITEKTS" Tīraine 

 

73.11 Reklāmas aģentūru darbība Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IB 

Media Productions" 

Mārupes 

nov 

51 

 
SIA Unity Effect Mārupes 

nov 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"VARIUS" 

Jaunmārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ART 

Berries" 

Jaunmārupe 
 

 
SIA "Kreativic" Jaunmārupe 

 

 
SIA digiTag Jaunmārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Jaunmārupe 
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"AdAnna"  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"PIRMĀ LĪNIJA" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PPD 

MP" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"LEKant" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Brei" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amber 

Lines" 

Mārupe 
 

 
SIA "Zeppelin PoS" Mārupe 

 

 
SIA "STS Group" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "P4U" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Autentia" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Profhaus" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fresh 

Creative" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "COSA 

NOSA" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"SUCCESS LINK" 

Mārupe 
 

 
SIA "B&K design" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kods 

un pikselis" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUKS 

HOLDING" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Urban 

Picture" 

Mārupe 
 

 
SIA "LEAMOR" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"KORBI reklāmas aģentūra" 

Mārupe 
 

 
SIA "Upato" Mārupe 

 

 
SIA "Advert ML" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Prospektus" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"REGĪNAS DESIGN" 

Mārupe 
 

 
Mentoring SIA Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu 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 ierobežotu atbildību 

"AMALUX" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALT 

& PAPER" 

Mārupe 
 

 
SIA "JUNO MEDIA" Mārupe 

 

 
Wholesale bulk fruit juices SIA Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"MAWE" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu 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 ierobežotu atbildību "MZ IT" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZZ 

Media" 

Tīraine 
 

 
SIA "Renere" Tīraine 

 

73.12 Starpniecība reklāmas izvietošanā 

masu informācijas līdzekļos 

UAB 24 SIA Jaunmārupe 7  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "565 

AĢENTŪRA" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIVA 

23" 

Mārupe 
 

 
SIA "VIDEOPANEL" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Scandi 

Services" 

Mārupe 
 

 
SIA "GE Empire" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu 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 ierobežotu atbildību 

"Verum" 

Mārupe 
 

 
"APTAUJU AĢENTŪRA" SIA Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Fieldex" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LE 

STUDIO" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Orto 

Plus" 

Mārupe 
 

 
SIA "M & B konsultācijas" Mārupe 

 

 
SIA Sensum Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"CrustAurum" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Igitur" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"SINARA" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Remada" 

Mārupe 
 

 
"Flamingo Capital" SIA Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"DAVES" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Berg 

Research" 

Tīraine 
 

74.10 Specializētie projektēšanas darbi SIA "PULMOGPS LATVIA" Jaunmārupe 12  
SIA "DYKI" Mārupe 

 

 
SIA "ART Agency" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRO 

BIROJS" 

Mārupe 
 

 
SIA "GRAY" Mārupe 

 

 
SIA "Interjers un vides dizains" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pacific 

Ocean" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Mārupe 
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"RevVol planning"  
SIA "Teneo Digital" Skulte 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EDK 

Serviss" 

Tīraine 
 

 
SIA AGNESE KALNITE DESIGN Vētras 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"ENSEN" 

Vētras 
 

74.20 Fotopakalpojumi SIA "KristsA Foto" Jaunmārupe 11  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"SKATE.LV" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"FinePrint" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Studija 

Akcents" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Blue 

Moo" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labais 

Lācis" 

Mārupe 
 

 
Imago studios SIA Mārupe 

 

 
SIA "Animals LV" Mārupe 

 

 
SIA "AeroWorks" Mārupe 

 

 
SIA "EITHERY" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Cineport" 

Mārupe 
 

77.21 Atpūtas un sporta priekšmetu 

iznomāšana un ekspluatācijas 

līzings 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABC 

GRUPA" 

Mārupe 3 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic 

Tent Constructions" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIDE" Mārupe 

 

79.11 Ceļojumu biroju pakalpojumi SIA Flamingo Travel Jaunmārupe 14  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JET 

TRAVEL" 

Lidosta 

"Rīga" 

 

 
"TravelLounge" SIA Lidosta 

"Rīga" 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"EXPLAIN" 

Mārupe 
 

 
O.Vlasjukas individuālais uzņēmums-

komercfirma "KAMIL" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V.I.P. 

TRAVEL AGENCY" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"BARRACUDA.EU" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"VIRSAN" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OST 

Consulting" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"STORIA TRAVEL" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKY 

TRAVEL" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu 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 ierobežotu atbildību "TEZ 

TOUR" 

Mārupe 
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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"KAMIL PLUS" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Event 

Solutions" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L.E.C. 

Travel" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu 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 ierobežotu atbildību "Airport 

City" 

Mārupes 

nov 

7 

 
SIA "BOOKING GROUP" Lidosta 

"Rīga" 

 

 
Amber Jet Group SIA Lidosta 

"Rīga" 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu 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 ierobežotu atbildību "ZE 

PLAM" 

Jaunmārupe 9 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dārzs 

un vide" 

Mārupe 
 

 
Vides Studija SIA Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JBLB" Mārupe 

 

 
"Impulss ekspo" SIA Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "G and 

L" 

Skulte 
 

 
SIA "Akmens roze" Skulte 

 

 
SIA "DMK DESIGN" Tīraine 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fort 

Rose" 

Tīraine 
 

85.52 Kultūras izglītība SIA "Eņģeļu Dejas" Mārupe 4  
SIA "Darba darītāji-1" Mārupe 

 

 
"Lifestyle Art Studio" SIA Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K&S 

Neikšinu baleta studija" 

Mārupe 
 

90.01 Mākslinieku darbība SIA "IM Balance" Jaunmārupe 8  
IK Oscar Wedding Studio Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GP 

pasākumi" 

Mārupe 
 

 
SIA "KONEKO DIAMOND" Mārupe 

 

 
SIA "Markus Riva music" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Line 

Up Projects" 

Mārupe 
 

 
SIA Marcel Sound Mārupe 

 

 
SIA "ART MISI PLUSS" Tīraine 

 

90.02 Mākslas palīgdarbības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BJ 

Tehnika" 

Mārupe 3 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Kompānija NA" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Those 

Guys" 

Mārupe 
 

90.03 Mākslinieciskā jaunrade SIA Foreign Embassy Mārupe 6 
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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Call 

me sister" 

Mārupe 
 

 
SIA AMBERLINEN SOLUTION Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Keidza" 

Mārupe 
 

 
SIA "Kosh" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIV 

design" 

Mārupe 
 

90.04 Kultūras iestāžu 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 ierobežotu atbildību "GOLF 

ESTATE INTERNATIONAL" 

Mārupes 

nov 

7 

 
SIA "Brazīlija" Mārupes 

nov 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Mārupes tenisa skola" 

Jaunmārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Beng" Jaunmārupe 

 

 
SIA "Baltic Disc Golf" Jaunmārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"VALBOR" 

Mārupe 
 

 
SIA "KASKADS PRO" Mārupe 

 

93.12 Sporta klubu darbība Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula 

Feldmaņa tenisa skola" 

Jaunmārupe 5 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ACB 

Tenisa klubs" 

Mārupe 
 

 
SIA "TENNIS FITNESS" Mārupe 

 

 
SIA UGLE Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"VARPU Tennis Club" 

Mārupe 
 

93.13 Fitnesa centru darbība Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"JOGOTAVA" 

Jaunmārupe 4 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"SERVUS PLUS" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu 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 ierobežotu atbildību 

"WALTERS" 

Jaunmārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tennis-

21" 

Jaunmārupe 
 

 
SHARKY SIA Mārupe 

 

 
SIA "OZ Management" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ODINS 

& ODINS" 

Mārupe 
 

 
SIA Deju Sports Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Superior FC Baltic" 

Mārupe 
 

 
SIA "Mārupes ledus skola" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nordic 

Auto Classic" 

Mārupe 
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SIA Gaisa takas Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Davis 

Puksts Golf Academy" 

Mārupe 
 

 
SIA "MEDAM LTD" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pilates 

Practice" 

Mārupe 
 

  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltijas 

Sporta Attīstības Birojs" 

Vētras 
 

93.21 Atrakciju un atpūtas parku darbība Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V-

Stils" 

Jaunmārupe 2 

  
SIA "ADVENTURE CONSTRUCTIONS" Mārupe 

 

93.29 Cita izklaides un atpūtas darbība Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bejas" Jaunmārupe 29  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAN 

ESTERA" 

Jaunmārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IRRI" Jaunmārupe 

 

 
SIA "BB Entertainment" Lidosta 

"Rīga" 

 

 
SIA klubs "Piekūns" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"BONZO" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"BRINUM-X" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AIME" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hewit" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jugra" Mārupe 

 

 
SIA Shine Event Mārupe 

 

 
SIA "INTERNATIONAL SHOW 

PRODUCTION" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DiDi" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amber 

Way" 

Mārupe 
 

 
SIA SK production Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quest 

in Rezekne" 

Mārupe 
 

 
SIA "Pasākumu Birojs" Mārupe 

 

 
SIA "Ragtime" Mārupe 

 

 
SIA Ainalain Mārupe 

 

 
SIA "Mārupes noma" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ruby 

Events" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Green 

room kids" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Gevents" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Putukrējums" 

Mārupe 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sailing 

Team Rīga" 

Mārupe 
 

 
SIA "DJ BONZO" Mārupe 

 

 
SIA "ALEKSA CLUB" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IW" Mārupe 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARS 

Consult" 

Vētras 
 

95.23 Apavu un ādas izstrādājumu 

remonts 

Sabiedrība ar ierobežotu 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 uzņēmumi, kuru darbība ir 

Lursoft datu bāzē reģistrēta.  

Uzņēmumi, 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 uzņēmēji”, 

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 mūžībā 
aizgājušās mākslinieces Marutas Raudes piemiņu, apkopo un pilnveido piemiņas 
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 
dažādas mākslinieciskas un izglītojošas aktivitātes. Marutas Raudes mākslas centrs tās 
turpina iedzīvināt. 

Tiek organizētas piemiņas izstādes Marka Rotko mākslas centrā Daugavpilī, Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā, Viļānu novadpētniecības muzejā, Lūznavas muižā, Daugavas 
muzejā, Bulduru Izstāžu namā, Gulbenes novada mākslas un vēstures muzejā. 
2021.gada vasarā plānota Marutas Raudes retrospekcija Latgales Kultūrvēstures 
muzejā Rēzeknē. Izstāžu plānošana turpinās. 

Ierobežotā 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 dažādās 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 muiža 

Muzeji-pašvaldības iestādes: Ed.Veidenbauma memoriālais muzejs “Kalāči” Liepas 

pagastā – dzejas rakstīšanas darbnīca, 3 muzejpedagoģiskās nodarbības piedāvājumā. 

Muzeji, ekspozīcijas, amatniecības centri:  

Veselavas muiža 

Izstāžu zāle Liepas muižā 

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 

Uzņēmumu piedāvājumi tūristiem: Liepas muiža, zemnieku saimniecība Ieviņas – 

siera meistarklases, zemnieku saimniecības “Krūmiņi” Maizes māja - iespēja 

iesaistīties rupjmaizes cepšanas procesā, kļūt par  pīrāgu gatavošanas meistaru. 

Radošo industriju uzņēmumi reģistrēti (28.05.2020.) Priekuļu novadā: 

NACE NACE Nosaukums Uzņēmuma nosaukums Vieta Skaits 

14.13 Pārējo virsdrēbju ražošana IK "TĪNAS BODE" Priekuļi 2  
Rudītes Platās individuālais 

uzņēmums "MADARA" 

Jāņmuiža 
 

18.12 Cita veida izdevumu iespiešana "HĀZNERS" SIA Priekuļi 3  
DECOR PRINT SIA Priekuļi 

 

 
SIA "Liānas mākslas darbnīca" Jāņmuiža 

 

18.13 Salikšana un iespiedformu 

izgatavošana 

IK "CĒSU DIZAINA CENTRS" Priekuļu pag 1 

31.09 Citu mēbeļu ražošana Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"EMIKO" 

Priekuļu pag 2 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Graw Group" 

Priekuļi 
 

32.40 Spēļu un rotaļlietu ražošana Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"ANIGMA" 

Priekuļi 1 

47.71 Apģērbu mazumtirdzniecība 

specializētajos veikalos 

SIA ZPGC Priekuļi 4  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"KORDENS K" 

Liepas pag 
 

 
Cēsu rajona D.Mežjānes individuālais 

uzņēmums "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 uzņēmums 

"EDUARDS" 

Liepa 
 

 
IK "Anna Birjukova" Liepa 

 

 
IK "Lailas Siricas" Liepa 

 

 
Cēsu rajona Andreja Ivanova 

individuālais uzņēmums "VANO" 

Liepa 
 

 
Cēsu rajona V.Kurilovičas 

individuālais uzņēmums 

Priekuļi 
 

55.10 Izmitināšana viesnīcās un 

līdzīgās apmešanās vietās 

SIA "Vaives Dzirnavas" Priekuļu pag 2  
Cēsu rajona Liepas pagasta zemnieku 

saimniecība "MEŽROZES" 

Liepas pag 
 

55.20 Izmitināšana viesu mājās un cita 

veida īslaicīgas apmešanās vietās 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"KRĀČUPE" 

Priekuļu pag 2 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"ALKŠŅOS ČETRI VĒJI" 

Dukuri 
 

58.19 Citi izdevējdarbības veidi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Sava grāmata" 

Priekuļu pag 1 

63.91 Ziņu aģentūru darbība Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"MEDIAN" 

Liepa 1 

70.21 Sabiedrisko attiecību un 

komunikāciju vadības 

pakalpojumi 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"TILLIA" 

Liepa 2 

 
SIA "100 vēstules" Jāņmuiža 

 

71.11 Arhitektūras pakalpojumi Arhitektu SIA "MARTA SAULE" Priekuļu pag 1 

73.11 Reklāmas aģentūru darbība J.Baikovska individuālais uzņēmums 

"KOBALTS" 

Jāņmuiža 3 

 
SIA "SUNIS" Priekuļi 

 

 
"GET Marketing" SIA Jāņmuiža 

 

73.12 Starpniecība reklāmas 

izvietošanā masu informācijas 

līdzekļos 

IK "EVITA LĪBIETE, MEDIJU 

EKSPERTE" 

Priekuļi 5 

 
IK "Lembi" Mārsnēnu pag 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Fresh One" 

Priekuļi 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"AVX Marketing" 

Jāņmuiža 
 

 
SIA "CRYPTO MOONS" Jāņmuiža 

 

73.20 Tirgus un sabiedriskās domas 

izpēte 

IK "NAMEJA PALETES" Priekuļi 1 

74.20 Fotopakalpojumi Individuālais komersants "I & K" Mārsnēnu pag 4  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"ASTRO GK" 

Priekuļi 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"StoryTime" 

Priekuļu pag 
 

 
Ozoliņa individuālais uzņēmums 

"FONS" 

Jāņmuiža 
 

79.12 Tūrisma operatoru pakalpojumi SIA "CĒSU CEĻOJUMU 

AĢENTŪRA "DZELDE"" 

Priekuļi 3 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"NOCTICUS" 

Liepas pag 
 

 
SIA "The Best Tour" Liepas pag 

 

79.90 Citi rezervēšanas pakalpojumi un 

ar tiem saistītas darbības 

Sabiedrība ar ierobežotu 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 ierobežotu atbildību 

"RIKARDIONS" 

Liepa 1 

90.02 Mākslas palīgdarbības "EF System" SIA Mārsnēnu pag 2 



 
 

91   

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"GnI Crafts" 

Liepa 
 

90.03 Mākslinieciskā jaunrade SIA "Explicit Design" Priekuļi 1 

91.02 Muzeju darbība Sabiedrība ar ierobežotu 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.Ļesņikova 

individuālais uzņēmums 

"VESELĪBA" 

Liepa 1 

93.19 Citas sporta nodarbības Sabiedrība ar ierobežotu 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.Kārkliņa individuālais 

uzņēmums "DANA PLUS" 

Jāņmuiža 
 

 
SIA "Midterm" Mārsnēnu pag 

 

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

Lursoft datu bāzē reģistrēta. 

Dalība NVO: Vidzemes tūrisma asociācija, EnterGauja biedrs 

Biedrības reģistrētās: biedrība “Liepas muiža”, 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 nažu un instrumentu ražošanā. Uzņēmums 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. Viņa 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 uzņēmums, kas sevī apvieno jau iepriekš pazīstamo Jāņa Nīmaņa darba 

kvalitāti ar plašākām dizaina iespējām, jauniem instrumentu modeļiem un augstākiem 

kvalitātes standartiem, dodot mūža 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 muižu 1602. gadā no vairāku Raunas pilsmuižai piederošu māju zemēm 

izveidoja stārasts Pēteris Veselavskis. No viņa uzvārda, laika gaitā pazaudējot burtu 

“k”, savu nosaukumu ieguvusi ne tikai muiža, bet arī viss pagasts. Veselavas muižas 

apbūves komplekss veidots 19.gadsimtā. Mūsdienās Veselavas muiža kļuvusi par 

pievilcīgu tūrisma un radošuma centru.  

 

Veselavas muižas radošais un tūrisma piedāvājums:  

„Radošo darbnīcu” pulciņa dalībnieki un interesenti. Tiek adīts, tamborēts, izšūts, 

pērļots, veidotas ziedu kompozīcijas. „Mākslas pulciņa” dalībnieki nodrošina muižu 

ar pastāvīgām zīmējumu un gleznojumu izstādēm, iesaistās pasākumu noformēšanā.  

Veselavas muižā darbojas fotogrāfs –brīvmākslinieks, ar saviem radošajiem darbiem 

piedaloties vietējās un starptautiskās izstādēs. Strādā kalējs, bērniem un jauniešiem 

palīdzot iegūt pirmās iemaņas darbā ar pārvietojamo kalvi. Apmeklētāji var apskatīt 

Veselavas muižas dabas takas gar Gūžupīti un Rauni, izbaudot brīnišķīgos dabas 

skatus un ziedu dārzu, meklējot sapņu ķērājus. Ir pieejams "Seno lietu kambaris" ar 

senajiem darbarīkiem. 

 



 
 

93   

 

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, Ropaži, 

Nozīmīgākie ikgadējie un 2020.g.pasākumi: Ropažu novada svētki 

Uzņēmumu piedāvājumi tūristiem: keramikas ceplis Madze Augšciemā– māla 

darbnīcas, mākslas plenēri,  atpūtas komplekss “Sauleskalns” radošās darbnīcas 

Amatu mājā (masku darbnīca, maizes, piparkūku darbnīcas, vilciņu, puzuru darbnīcas, 

filcēšanas darbnīca, magnētiņu darbnīca, māla darbnīca u..c.), Whitepoint SIA  

(Tekstilmāksliniece Valda Eglīte) – trikotāžas rotu darbnīcas, tekstillietas 

Radošo industriju uzņēmumi reģistrēti (28.05.2020.) Ropažu novadā: 

NACE NACE Nosaukums Uzņēmuma nosaukums Vieta Skaits 

13.92 Gatavo tekstilizstrādājumu 

ražošana, izņemot apģērbu 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Aiprox" 

Zaķumuiža 1 

13.99 Citur neklasificētu 

tekstilizstrādājumu ražošana 

SIA "Patipati" Silakrogs 1 

14.13 Pārējo virsdrēbju ražošana IK Lorika Viša Lielkangari 1 

14.19 Cita veida apģērbu un apģērbu 

piederumu ražošana 

SIA Ekasol Ropaži 1 

15.20 Apavu ražošana SIA CALCEUM Mucenieki 1 

18.12 Cita veida izdevumu iespiešana Rīgas rajona Helgi Zandbergas 

individuālais komercuzņēmums "SIROSS" 

Ropaži 3 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"OHARA" 

Ropaži 
 

 
SIA "PNB Print" Silakrogs 

 

18.13 Salikšana un iespiedformu 

izgatavošana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"VEIRON" 

Zaķumuiža 1 

23.69 Citu betona, ģipša un cementa 

izstrādājumu ražošana 

SIA IS SĒTAS Silakrogs 2  
SIA "Kalndruvas Bruģis" Kākciems 

 

31.01 Biroju un veikalu mēbeļu 

ražošana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"STĒĢI" 

Ropažu nov 1 

31.02 Virtuves mēbeļu ražošana Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sapņu 

virtuve" 

Silakrogs 2 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Uudwood" 

Zaķumuiža 
 

31.09 Citu mēbeļu ražošana Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RB 

DIZAINS" 

Ropažu nov 2 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"PAHO" 

Silakrogs 
 

32.12 Juvelierizstrādājumu un līdzīgu 

izstrādājumu ražošana 

SIA "Kohanaya Jewelry" Silakrogs 1 

32.30 Sporta preču ražošana Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Q Ropažu nov 2 
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LINE"  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"IRAKI" 

Zaķumuiža 
 

32.40 Spēļu un rotaļlietu ražošana SIA "MAGNETICUS EU" Mucenieki 1 

47.43 Audio un video ierīču 

mazumtirdzniecība 

specializētajos veikalos 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"GLChoice" 

Ropažu nov 1 

47.62 Avīžu un kancelejas piederumu 

mazumtirdzniecība 

specializētajos veikalos 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ingucis 

1" 

Ropažu nov 2 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Reinards V" 

Ropažu 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 ierobežotu atbildību 

"Mežupītes" 

Ropažu nov 2 

 
SIA "S Andere" Villasmuiža 

 

59.20 Skaņu ierakstu producēšana Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Mūzikas izdevniecība-Plate" 

Ropažu nov 1 

63.12 Interneta portālu darbība Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Madze" 

Augšciems 1 

70.21 Sabiedrisko attiecību un 

komunikāciju vadības 

pakalpojumi 

IK "G.R.A.S." Ropaži 3  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"ALDV" 

Mucenieki 
 

 
SIA Kubit H2O Zaķumuiža 

 

71.11 Arhitektūras pakalpojumi SIA "DVP PROJEKTS" Ropaži 1  
SIA "DNS DIZAINS" Kākciems 4  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AD 

production" 

Zaķumuiža 
 

 
SIA "BBIZ" Kākciems 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu 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 ierobežotu atbildību 

"Individuālpsiholoģijas institūts" 

Zaķumuiža 1 

74.10 Specializētie projektēšanas darbi SIA "BK STYLE" Podkājas 4  
SIA "IVM projects" Mucenieki 

 

 
SIA "DVARTA" Ropaži 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"CLOUD STORAGE" 

Silakrogs 
 

77.21 Atpūtas un sporta priekšmetu 

iznomāšana un ekspluatācijas 

līzings 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"A.V.Noma" 

Podkājas 2 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M-

ACTIVE" 

Silakrogs 
 

79.11 Ceļojumu biroju pakalpojumi ODDRIJA, SIA Ropaži 2  
Sabiedrība ar ierobežotu 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 ierobežotu atbildību "Baltic 

Medical Destinations" 

Zaķumuiža 1 

81.30 Ainavu veidošanas un 

uzturēšanas darbības 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Anhelm" 

Kākciems 2 

 
SIA "Dārzs un Bite" Lielkangari 

 

90.02 Mākslas palīgdarbības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Zaķumuiža 6 
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"Dekorācijas.lv"  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"CrewGang" 

Silakrogs 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Reiga 

productions" 

Ropaži 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AH 

Studija" 

Zaķumuiža 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"RockUp Production" 

Silakrogs 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ANV 

SERVISS 

Ropaži 
 

93.11 Sporta objektu darbība Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DBP 

333" 

Ropažu nov 2 

 
SIA "EVENT MASTERS" Ropaži 

 

93.12 Sporta klubu darbība Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"CIALFORS" 

Silakrogs 1 

93.19 Citas sporta nodarbības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "I.B.M." Ropažu nov 1 

93.21 Atrakciju un atpūtas parku 

darbība 

SIA "SP KLUBS" Silakrogs 1 

93.29 Cita izklaides un atpūtas darbība Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic 

Ring 333" 

Ropažu nov 9 

 
SIA Biroja Tirdziņš Silakrogs 

 

 
SIA "Lightsound" Zaķumuiža 

 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"SILRING" 

Augšciems 
 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"BaltuTornis" 

Zaķumuiža 
 

 
SIA "RKM SOUND" Zaķumuiža 

 

 
SIA "Playground Events" Augšciems 

 

 
SIA ROLD Ropaži 

 

 
SIA "AN3 group" Ropažu nov 

 

Avots: Lursoft datu bāze, 2020. Tabulā uzskaitīti tie uzņēmumi, 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” Zaķumuižā, biedrība “Vienoti 

novadam” Zaķumuižā 

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 Ropažu 

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 dažādiem Latvijas novadiem, lai stacijai dotu otro elpu, iedziedot tajā 

dzīvību un ar soļu dipoņu 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 dažādus seminārus, ceļojumu stāstu vakarus un 

privātus pasākumus. 

Tālākā redzējumā šī ir vieta Ropažu 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. Ropažu 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 muižas 

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 

Uzņēmumu piedāvājumi tūristiem: Bērnu attīstības un izklaides centrs KIDSSPILS – 

meistarklases gan bērniem, gan pieaugušajiem, Ārpus laika (saimnieki Ilze Bērziņa un 

Jānis Freimanis) – vedības jeb kāzas ar senlatviešu rituāliem, apaļās mājas stāstu 

programma, festivāls “Ārpus laika”, ģimenes uzņēmums Doles tējas – radošās 

darbnīcas bērniem un pieaugušajiem 

Radošo industriju uzņēmumi reģistrēti (28.05.2020.) Salaspils novadā: 

NACE NACE Nosaukums Uzņēmuma nosaukums Vieta Skaits 

13.91 Adīto un tamborēto 

audumu ražošana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Orbis 

Design" 

Salaspils 1 

13.92 Gatavo 

tekstilizstrādājumu 

ražošana, izņemot 

apģērbu 

IK "Dominika J" Salaspils pag 2 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EWE" Salaspils  

14.13 Pārējo virsdrēbju ražošana IK "Regīna Taranda" Salaspils 3 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MSI 

SERVISS" 

Salaspils  

 SIA "WEAR DESIGN" Salaspils  

14.14 Apakšveļas ražošana Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LFT 

Garments" 

Salaspils 1 

14.19 Cita veida apģērbu un 

apģērbu piederumu 

ražošana 

SIA "VLADIMIRA" Mežezeri 1 

14.39 Pārējo trikotāžas 

izstrādājumu ražošana 

SIA Velle Salaspils 1 

15.12 Ceļojuma piederumu, 

somu un līdzīgu 

izstrādājumu, zirglietu 

piederumu ražošana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ERGANA 

AUTO" 

Salaspils 1 

18.12 Cita veida izdevumu Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Salaspils 3 
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iespiešana "Mediaprint" 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOS 

PRINT" 

Salaspils  

 SIA "SUPERPOWER" Salaspils  

18.13 Salikšana un iespiedformu 

izgatavošana 

IK "ER-B" Salaspils 2 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VILENS" Salaspils  

18.14 Iesiešana un ar to saistītas 

palīgdarbības 

SIA "LATTIMS" Salaspils 1 

23.69 Citu betona, ģipša un 

cementa izstrādājumu 

ražošana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĢB 

veidojumi" 

Salaspils 2 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADL 

Group" 

Salaspils  

26.40 Sadzīves elektronisko 

iekārtu ražošana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"SCORPION EG" 

Salaspils pag 1 

31.01 Biroju un veikalu mēbeļu 

ražošana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KANTE" Salaspils 5 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STANDO" Salaspils pag  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BETA 5" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALFA 11" Salaspils  

 SIA "VALARNS" Salaspils  

31.02 Virtuves mēbeļu ražošana SIA "SKĀBARDIS" Salaspils pag 2 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Transalp 

Latvia" 

Salaspils  

31.09 Citu mēbeļu ražošana Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"DIŽOZOLS PLUS" 

Acone 9 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"INVERSE" 

Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Irbuļi" Jaunsaurieši  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NP 

mēbeles" 

Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grinika" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Terases 

mēbeles" 

Salaspils pag  

 SIA "Ojārs Grupa" Salaspils  

 SIA "Mebelprof" Jaunsaurieši  

 SIA "Ipes gadskārtas" Salaspils  

32.40 Spēļu un rotaļlietu 

ražošana 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BC 

UNION" 

Salaspils 3 

 Sabiedrība ar ierobežotu 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 ierobežotu atbildību "GOLDEN 

STAR" 

Pikalne  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Reklāmas 

māja" 

Acone  

 SIA "London" Salaspils  

46.42 Apģērbu un apavu 

vairumtirdzniecība 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIRITA" Salaspils 1 

46.48 Pulksteņu un 

juvelierizstrādājumu 

vairumtirdzniecība 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"ALMEGO" 

Salaspils 1 

47.43 Audio un video ierīču 

mazumtirdzniecība 

specializētajos veikalos 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Black 

Point" 

Salaspils 2 

 SIA GRA Salaspils  

47.51 Tekstilizstrādājumu 

mazumtirdzniecība 

specializētajos veikalos 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Traummed" 

Salaspils 1 

47.61 Grāmatu Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIRZA" Salaspils 1 
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mazumtirdzniecība 

specializētajos veikalos 

47.62 Avīžu un kancelejas 

piederumu 

mazumtirdzniecība 

specializētajos veikalos 

IK "ART PRESE" Salaspils 1 

47.64 Sporta preču 

mazumtirdzniecība 

specializētajos veikalos 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"HOKEJAM.LV" 

Salaspils 3 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "S TIME" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas 

Sporta aģentūra" 

Salaspils pag  

47.65 Spēļu un rotaļlietu 

mazumtirdzniecība 

specializētajos veikalos 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tailor" Salaspils 3 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "U-JEAN" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Kendamas" 

Salaspils  

47.71 Apģērbu 

mazumtirdzniecība 

specializētajos veikalos 

Andas Visockas Salaspils individuālais 

daudznozaru uzņēmums "FAIKO" 

Salaspils 19 

 Rīgas rajona Olgas Černodonas tirdzniecības 

individuālais uzņēmums "OLGA UN 

JEĻENA" 

Salaspils  

 Rīgas rajona A.Taučus individuālais 

komerciālais uzņēmums "VIARS A" 

Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"GATRUMS" 

Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LUAG" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LILIOMS" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOR" Salaspils  

 SIA "Ilumina" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "APCOM" Salaspils pag  

 SIA "NORSE NK" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BELLIS" Salaspils  

 SIA "Allrina" Saulkalne  

 SIA "ALENSA" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "URBAN 

SHOP RIGA" 

Salaspils  

 SIA "DOLCE CUORE bridal gallery" Salaspils  

 SIA "ALLSOR" Acone  

 SIA "TEV Plus" Salaspils  

 SIA ARD Shop Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu 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.Ņeverovskas Rīgas rajona Salaspils pilsētas 

individuālais komercuzņēmums "MARVI" 

Salaspils 10 

 K.Mihaļonokas Salaspils individuālais 

uzņēmums komercfirma "GALIS" 

Salaspils  

 I.Stankevičas individuālais tirdzniecības 

uzņēmums "TAKTS" Salaspilī 

Salaspils  

 IK "AISE 1" Salaspils  

 Individuālais komersants "ROZALS" Mežezeri  

 Individuālais komersants "TARIS" Salaspils  

 SIA ražošanas komercfirma "TOMS" Salaspils  

 IK "VISSIN" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Perlabox" Saulkalne  

 SIA BD 9 Saulkalne  
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55.10 Izmitināšana viesnīcās un 

līdzīgās apmešanās vietās 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Evaline" Salaspils 2 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Anovi" Mežezeri  

55.20 Izmitināšana viesu mājās 

un cita veida īslaicīgas 

apmešanās vietās 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "THB" Salaspils pag 8 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VILLA 

DOLE" 

Salaspils pag  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B & B 

Spool" 

Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pūku 

Priedītes" 

Salaspils pag  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Purmaliņas" 

Salaspils pag  

 SIA "SIDRABOZOLI" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SIMNA" Salaspils  

 SIA "MZ.DIZAINS" Acone  

58.19 Citi izdevējdarbības veidi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "G & Z 

Production" 

Salaspils 5 

 SIA "MEDIA TELECOM" Salaspils pag  

 Sabiedrība ar ierobežotu 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 ierobežotu atbildību 

"Domburšovs" 

Salaspils pag  

59.20 Skaņu ierakstu 

producēšana 

SIA "Cloud Music" Salaspils 1 

60.20 Televīzijas programmu 

izstrāde un apraide 

SIA "Zemgales Reģionālā televīzija" Salaspils 2 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"DOMBURS" 

Salaspils pag  

63.12 Interneta portālu darbība SIA "WEBCOM" Salaspils pag 6 

 SIA "Reviewdetector" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "M 

TEHNOLINE" 

Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"thinkabout" 

Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "4Smart 

Business" 

Saulkalne  

 SIA "e-Sports" Salaspils  

70.21 Sabiedrisko attiecību un 

komunikāciju vadības 

pakalpojumi 

Irina Hmarževska IK Salaspils 9 

 Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība 

"ENERĢĒTIĶIS" 

Salaspils pag  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Argentus 

Latvia" 

Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "27 media" Salaspils  

 SIA "Eco Latvis" Salaspils  

 SIA "PLEASURE" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Infinite 

Prorsum" 

Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Oreola 

702" 

Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CURO" Salaspils  

71.11 Arhitektūras pakalpojumi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Ekonomiskā māja" 

Salaspils 7 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pirmais 

Princips" 

Salaspils pag  

 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU 

ATBILDĪBU "ALSERVISS PLUSS" 

Saulkalne  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltais Salaspils  
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vītols" 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Buildogi" Salaspils pag  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Arhslice Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kuba 

design" 

Salaspils pag  

73.11 Reklāmas aģentūru 

darbība 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"REKLĀMAS AĢENTŪRA SARKANS" 

Salaspils 19 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Outdoor 

Experts" 

Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nexus 

Media" 

Acone  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic 

Decus" 

Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Blur" Salaspils  

 Vertero SIA Salaspils pag  

 SIA "MEDIA PRO1" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Luksofors" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Luksofors 

Baltic" 

Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIM 

STUDIO" 

Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PS 

Concept" 

Salaspils  

 SIA "Aģentūra Aija" Salaspils pag  

 SIA "R4MEDIA" Salaspils pag  

 SIA "White Point Media" Salaspils  

 SIA "NordArt" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mollis" Salaspils  

 SIA Hermod Salaspils  

 SIA Biznesa reklāma Acone  

 Sabiedrība ar ierobežotu 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 uzņēmums "TRUKŠĀNU IKU" 

Salaspils 6 

 Raitis Grišuļs IK Pikalne  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"AUSTRUMI 5" 

Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Plan B 

Agency" 

Salaspils  

 Cyberfishing Europe SIA Salaspils  

 "GBBS" SIA Salaspils  

74.10 Specializētie 

projektēšanas darbi 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ģeodēzija 

S" 

Salaspils 5 

 SIA "KDM PRO" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ģeodēzija 

S & S" 

Salaspils  

 SIA "ARVUM" Salaspils  

 SIA "Studio Perfezione Group" Saulkalne  

74.20 Fotopakalpojumi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kamee" Salaspils 4 

 SIA "KAJVE" Salaspils  

 SIA "MALTEKS IT" Bajāri  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Somila" Salaspils  

77.21 Atpūtas un sporta 

priekšmetu iznomāšana 

un ekspluatācijas līzings 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "veloDole" Salaspils pag 2 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Digit" Salaspils pag  
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79.11 Ceļojumu biroju 

pakalpojumi 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"PASAULE KABATĀ" 

Salaspils 3 

 SIA "ALSERO Pro" Salaspils  

 SIA "1. Ceļojumu Veikals" Salaspils  

81.30 Ainavu veidošanas un 

uzturēšanas darbības 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"SALASPILS DAIĻDĀRZNIEKS" 

Salaspils 10 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zaļais 

Ezis" 

Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Realizte" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DG 

prakse" 

Salaspils pag  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Landro" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"MEGSONS 2" 

Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RMK 

NAMS" 

Salaspils  

 SIA "Yulla &Ko" Salaspils  

 SIA "MAZIE BRAKŠI" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ECMR" Salaspils pag  

85.52 Kultūras izglītība Individuālais komersants "Buras-E" Salaspils 5 

 IK "Līgani" Salaspils  

 SIA "ŠKUTĀNA DS" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Etoile" Salaspils  

 SIA "Tanec.lv" Salaspils  

90.01 Mākslinieku darbība Dux Sonus Records IK Salaspils 6 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Disco" Salaspils pag  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Art Floral 

Designs 

Salaspils  

 SIA "Greles Krelles" Salaspils  

 SIA MarketPaint Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Inženierkomunikāciju grupa" 

Salaspils  

90.02 Mākslas palīgdarbības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"ELECTRIC CAFE" 

Salaspils 3 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MIZOTI" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ISARO" Salaspils  

90.03 Mākslinieciskā jaunrade IK "Sofia Fomkina" Salaspils 4 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Silts un 

Vakars" 

Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Golden 

Candle" 

Salaspils pag  

 SIA BEST PRODUCTION Salaspils pag  

93.11 Sporta objektu darbība Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SV22" Salaspils 3 

 IC Fitness SIA Salaspils  

 "Bērnu sporta klubs Žirafe" SIA Salaspils  

93.12 Sporta klubu darbība Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BODY 

FACTORY LATVIA 

Salaspils 1 

93.19 Citas sporta nodarbības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Allika" Salaspils pag 7 

 Sabiedrība ar ierobežotu 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 ierobežotu 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 ierobežotu atbildību "AJA-Z" Salaspils pag  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eivas" Salaspils  

 SIA "LUMEN ART" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veikeri" Salaspils pag  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Joy Time" Salaspils  

 BMS Construction SIA Pikalne  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JR Birojs" Salaspils  

 SIA "Best Event Solutions" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kids 

Spils" 

Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lācīša 

namiņš" 

Salaspils  

 SIA "DAP Company" Salaspils  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Igropolis" Salaspils  

 SIA "R&B CLUB" Saulkalne  

 ZiziBum SIA Salaspils  

95.23 Apavu un ādas 

izstrādājumu remonts 

"MAĻUTIN" IK Salaspils 3 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"GARANTIJA PLUSS" 

Acone  

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

BEVANSE.com 

Salaspils  

95.24 Mēbeļu un dzīvokļu 

iekārtu remonts 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROL" Salaspils 1 

Avots: Lursoft datu bāze, 2020. Tabulā uzskaitīti tie uzņēmumi, 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: Ņemot 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 muižas parka vidū 

atrodas Daugavas muzejs - vienīgais upes vēsturei veltītais muzejs Baltijas valstīs.  

Muzejs ir ierīkots Doles muižas teritorijā. Vēstures ekspozīcija atrodas Doles muižas 

(1898) ēkā - arhitektūras piemineklī. Ekspozīcija ir stāsts par Daugavas un cilvēka 

attiecībām no akmens laikmeta līdz mūsdienām, par pašu senāko apdzīvotību, cīņu 

par upi kā robežu, 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 muižas parks, kura vidū paslēpusies Doles zvejnieku 

etnogrāfiskā sēta, ar lielākajiem zvejas rīkiem, kas izmantoti Latvijas teritorijā - 

rekonstruētiem lašu un nēģu tačiem.  

Muzeja ekspozīciju un muižu 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 dažādos pasākumos. Sākot ar 

tradicionālajiem Lieldienu un Ielīgošanas svētkiem, beidzot ar brīvdabas koncertiem 

vasaras svētdienu pēcpusdienās. Īpaši noskaņa 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 dažādām 

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 Austriņa memoriālais muzejs "Kaikaši” (1990.g.) ir akreditēts Vecpiebalgā  

E. Dārziņa un J. Sudrabkalna memoriālais muzejs "Jāņaskola" (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 Užānes piemiņas 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 Kalniņa 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 noskaņu 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 mežu 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. 

Uzņēmumu piedāvājumi tūristiem: SIA “Zemenītes sniegā LV” Pārējo koka 

izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana (16.29, versija 

2.0), SIA “Porcelāna galerija” (juridiski uzņēmums reģistrēts Jūrmalā) darbojas un 

atpazīstams ar nosaukumu Piebalgas porcelāna fabrika, SIA “Lampu dizaina 

darbnīca” (juridiski uzņēmums 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 uzņēmējdarbības sekmēšanai, kas ir 

saistīti ar radošās darbībām: ādas apstrādi, dizaina dekoratīvo kāzu sveču liešanu u.c. 

Radošo industriju uzņēmumi reģistrēti (28.05.2020.) Vecpiebalgas novadā: 

NACE NACE Nosaukums Uzņēmuma nosaukums Vieta Skaits 

31.09 Citu mēbeļu ražošana Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"BOLE" 

Dzērbenes 

pag. 

1 

55.10 Izmitināšana viesnīcās un 

līdzīgās apmešanās vietās 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"AKMENS SALA" 

Inešu pag. 3 

  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"SAULES AVOTI" 

Dzērbenes 

pag. 

 

  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"ALAUKSTA KRASTI" 

Inešu pag. 
 

55.20 Izmitināšana viesu mājās un 

cita veida īslaicīgas 

apmešanās vietās 

Cēsu rajona Vecpiebalgas pagasta Aigara 

Ozoliņa zemnieka saimniecība 

"UPKALNS" 

Vecpiebalgas 

pag. 

3 

  
Individuālais komersants "ERESTO" Dzērbenes 

pag. 

 

  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Ogriņi" 

Inešu pag. 
 

55.30 Kempingu, atpūtas 

transportlīdzekļu laukumu un 

apdzīvojamo autopiekabju 

laukumu darbība 

Cēsu rajona Inešu pagasta zemnieku 

saimniecība "AVOTIŅI" 

Inešu pag. 3 

  
DHI SERVICE SIA Vecpiebalgas 

pag. 

 

  
SIA "Piebalgas Travel" Vecpiebalgas 

pag. 

 

71.11 Arhitektūras pakalpojumi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Laba 

Vide" 

Dzērbenes 

pag. 

1 

73.11 Reklāmas aģentūru darbība Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IF 

MEDIA" 

Vecpiebalgas 

pag. 

3 

  
Sabiedrība ar ierobežotu 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 ierobežotu atbildību 

"Araisis" 

Dzērbenes 

pag. 

 

  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"KREDO & HEADWAY" 

Taurenes 

pag. 

 

  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"GrietaKnits" 

Inešu pag. 
 

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

Lursoft datu bāzē reģistrēta.  

Potenciāli ar radošo tūrismu var tikt attīstīti arī šādi uzņēmumi: 

SIA ABRVAL- Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana 

SIA ApiMI - Smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana (20.42, versija 2.0) bišu 

produkcija 
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SIA Arbor RRK - Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto 

izstrādājumu ražošana (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 dažādus 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 uzņēmējdarbību, tostarp atbalstot mājražotājus; 

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 muižas 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 

līdzņemšanai 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, saņemot savus apgleznojuma darbus.  

Vecpiebalgas muižas 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, uzņēmējiem un iedzīvotājiem, šo tūrisma sadaļas attīstību uzsākot ar 

Piebalgas ainavu ceļiem.  

(Avots: 2020g. janvāris-novembris Vecpiebalgas novada ziņu izdevumi, 

https://vecpiebalga.lv/) 
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No use of this publication may be made for resale or for any other commercial purpose whatsoever without 

prior permission in writing from the Cult-CreaTE Project Management and Coordination Unit and the 
respective partner: Vidzeme Tourism Association. 
 

Citation: Interreg Europe Project Cult-CreaTE Action Plan for Vidzeme Tourism Association, Latvia. 
 

The Cult-CreaTE Project Communications unit would appreciate receiving a copy of any publication that 
uses this action plan as a source, sent to e-mail: cult-create@culturaltourism-net.eu 
 
 

Disclaimer 
 
This document has been prepared with the financial support of Interreg Europe 2014-2020 interregional 
cooperation programme. The content of the document is the sole responsibility of Vidzeme Tourism 

Association and in no way reflect the views of the Cult-CreaTE partnership, the European Union institutions, 
nor the Managing Authority of the Programme. 
 
Any reliance or action taken based on the information, materials and techniques described within this 

document are the responsibility of the user. The Cult-CreaTE project partnership and the specific partner 
assume no responsibility for any consequences arising from use of the information described within this 
document. 
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Interreg Europe Programme 
 
Interreg Europe Programme of interregional cooperation helps regional and local governments 

across Europe to develop and deliver better policy. By creating an environment and opportunities 

for sharing solutions, the aim is to ensure that government investment, innovation and 
implementation efforts all lead to integrated and sustainable impact for people and place. 

 
By building on its forerunner, INTERREG IVC (2007-2013), Interreg Europe aims to get maximum 

return from the EUR 359 million financed by the European Regional Development Fund (ERDF) for 

2014-2020. 
 

Solutions exist that can help European regions become the best that they can be. Today, the EU’s 

emphasis is very much on paving the way for regions to realise their full potential – by helping them 
to capitalise on their innate strengths while tapping into opportunities that offer possibilities for 

economic, social and environmental progress. 

To achieve this goal, Interreg Europe offers opportunities for regional and local public 
authorities across Europe to share ideas and experience on public policy in practice, 

therefore improving strategies for their citizens and communities. 

 

www.interregeurope.eu 
 

Cult-CreaTE Project 
 
The potential of Cultural & Creative Industries (CCIs) in developing new Cultural & Creative Tourism 
(CCT) products and services for Growth & Jobs, is being advanced by the Cult-CreaTE project 

with policy change in 8 regions. 
 

Common challenges are: 

- The contribution of CCIs to CCT has not been given the attention it deserves to date. Cultural 
tourism needs CCIs to partially reinvent itself and attract the new generations. CCIs are also an 

indispensable source of innovation for other types of sustainable tourism, typically ‘Creative 

Tourism’. 
- Creative Tourism is considered a new generation of cultural tourism by involving the tourists 

themselves and the locals in the creation of the tourist products (co-creation). 

- CCIs are in a strategic position to promote smart, sustainable and inclusive growth in all EU regions 
and cities, and thus contribute fully to the Europe 2020 Strategy and beyond, through their 

deployment for CCT. 

- While some EU regions have been very good at tapping into this extraordinary potential as a way 
to promote socio-economic development, it however, appears that many others have not been 

making most of this potential. 

- Synergies between sustainable tourism and CCIs can enhance the visibility and promotion of 
CCT. These synergies can contribute to the promotion of sustainable tourism destinations, an 

attraction of new investment and creation of new employment opportunities, particularly for 

youth and in lagging regions. 
 

The overall objective is to redeploy CCIs for the development and promotion of CCT strategies, 

with sustainability, innovations, capitalisation, policy learning, policy implementation and 
capacity building. 

 

Main outputs are action plans, with implementation and monitoring of improved policy 
instruments in 8 destination regions, communication and dissemination tools for policy learning 

and capacity building, contribution to EU policies and EU2020 targets. The beneficiaries are public 

authorities and their stakeholders. 
 

Cult-CreaTE Project Partnership 

http://www.interreg4c.eu/
https://www.interregeurope.eu/about-us/stats/
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Vidzeme │Veneto │Cork │Pecs-Baranya │Nicosia │Dundee │Kujawsko-Pomorskie │Naoussa │ECTN 
 

Cult-CreaTE deploys Cultural and Creative Industries (CCIs) for the development 

and promotion of Cultural and Creative Tourism (CCT) strategies 
 

www.interregeurope.eu/cult-create 
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Foreword 
 

 

 

  

 
Foreword by Raitis Sijāts, Chairman of the Board, Vidzeme Tourism Association 

Vidzeme Tourism Association has in recent years experienced the growing cross- 

sector development trends between tourism and creative industries, and the positive 

effect of these synergies on both cultural and creative tourism (CCT), and culture 

and creative industries (CCI). As well as the positive impact, as seen in statistics, of 

these synergies on the predominantly small businesses of the sector in the Vidzeme 

Region, their economic and social effects. 

Vidzeme – and Latvia – is rich in cultural heritage, and specificlly rich in cultural 

traditions still kept and the people keeping them. Traditional handicrafts, music and 

dance traditions, development of new arts & handiccrafts products, high level of 

arts’ education and general understanding of culture – these are alive and vibrant. 

The Project Cult-CreaTE gives us the opportunity to learn from the good examples of 

the CCI and CCT development from our European partners’ experiences, and to use 

some of these experiences here in Vidzeme with an added value, especially 

focusing on growth of SMEs within the sector. 

The Strategy on integration of CCIs for advancement of CCT developed within the 

Cul-CreaTE Project will create grounds for developing a new model and structure of 

VTA work by adding culture and creative industries to its scope of work, and building 

CCI/CCT synergies for further development of the sector and its SMEs. 

We are very thankful to our stakeholders and all the CCI & CCT contributors who 

helped us to develop the Project, the Strategy and all our future plans.  

I wish the greatest success and fulfillment of plans. 

Raitis Sijāts 

Chairman of the Board 

Vidzeme Tourism Association, Lead Partner 
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The Vidzeme Tourism Association Action Plan (AP) 

Action Titles 

Action 1 Title: SME Business Development and Visibility: CCIs Forge Creative Tourism Via 

Co-Creation Days (New Project) 

 

Action 2 Title: Development of CCI & CCT Network to Facilitate SME Growth, 

Competitiveness, Development of New Skills and Knowledge (Improved Governance) 

Action 3 Title: Improving Policy Instrument – Upgrading VTA Tourism Strategy for CCT and 

CCI Synergies (Structural Change) 

 

Monitoring Procedures in Phase 2 

Monitoring Procedures are designed for each Action to be measured separately, with 
Action 1 and Action 2 contributing to Action 3 – the Policy Instrument. Concrete 
monitoring process indicators are given below in “Monitoring Procedures”. 
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Executive Summary 

 

Introduction 

 

Vidzeme Tourism Association (VTA) Strategy 2020 - 2025 upgrade is part of the EU-funded 

collaboration project’s Cult-CreaTE actions and outcomes. The new Strategy upgrade is 
based on development of the VTA Tourism Strategy (2018), identification of needs and 

contribution from the Project stakeholders in Latvia, and learnings and good practices 
from the Cult-CreaTE Project partners in Europe.  

The Project stakeholders have been involved throughout the project at all stages. At the 
beginning, questionnaire was sent to Latvian partners and answered - on strengths, 
weaknesses, opportunities, threats, good experiences, suggestions regarding synergies 

between CCIs and creative tourism, and necessary policy instruments. Lessons were 
learnt from the European Project stakeholders. To complete the process, a questionnaire 

was sent via tourism information centres to creative industry and creative tourism 
companies and to other involved stakeholders on the necessary actions to increase 
synergy between creative industry and creative tourism offers. 

In parallel with the process of evaluation and work with the local stakeholders and 
partners, assessment of the existing best practices of the Cult-CreaTE project’s European 

partners took place for best practice learning and takeover. Particularly, there was 
inspiration from partners in Nicosia (Greece), Algarve (Portugal), Dundee (UK)and Cork 

(Ireland), and Pécs-Baranya (Hungary).  

We adjusted these practices to our ideas, local needs and scale – with many micro 
enterprises and SMEs scattered in sometimes scarcely populated areas or small towns. 

We took the holistic approach of the partners when creating our AP – including a very 
practical approach of establishing CCI & CCT events, creating a place for trade and 

business development (analogue and digital), building up the network and professional 
meeting places.  

Within the Strategy development a study and survey were carried out to measure CCI 
and CCT activity in Vidzeme. An (obvious) conclusion was that – also in parallel to the 
Partners’ experiences – the best results for economic, business, and social growth are in 

places where various types of players are involved: policy instruments in place, 
entrepreneurs, municipal institutions and support, local heritage institutions, business 

incubators, possibilities for training & education.  
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Vision and Goals 

 

Vision  

 

To develop Vidzeme into a vibrant creative tourism destination by linking together 
culture and creative industries entrepreneurs and creative tourism businesses. To 

develop competitive SME environment with CCIs and CCTs as a front- runner region in 
Latvia, based on lessons learnt from the Cult-CreaTE project. To implement practically 
the notions of slow, sustainable and creative tourism. 

 
 

Goals 

 

• To upgrade our Policy Instrument – VTA Tourism Strategy – to set the framework 

for future with CCI development as the basis for CCT growth in the region. 

• To develop working CCI network as an addition to the existing CCT network, by 

widening it; to bring businesses together by networking and training instruments; 
to facilitate CCI and CCT SMEs growth by forging their cooperation and 

professionalism. 

• To establish a programme of hands-on events for exposure of local CCI products 

and creativity (Co-creation Days), for practical networking and professional 
growth, for co-creation and development of local & regional creative tourism on 

the basis of the CCI offer. 
 

 

Action Titles / Headings 

 

The VTA has envisaged three Actions within its AP, as listed below. 

Action 3 (Improving Policy Instrument – Upgrading VTA Tourism Strategy for CCT and 

CCI Synergies) is the overreaching Action, as it sets a new path for VTA’s work, adding 

and embracing CCIs to its ongoing work with tourism, and cultural and creative tourism 

in particular, and adding a focus on SME development. Actions 1 (SME Business 

Development and Visibility: CCIs Forge Creative Tourism Via Co-Creation Days) and 

Action 2 (Development of CCI & CCT Network to Facilitate SME Growth, 

Competitiveness, Development of New Skills and Knowledge) add real and practical 

contents to Action 1 by Network development and SME Business development in CCIs 

and CCT.  

Action 1 Title: SME Business Development and Visibility: CCIs Forge Creative Tourism Via 

Co-Creation Days (New Project). 

 

Action 2 Title: Development of CCI & CCT Network to Facilitate SME Growth, 

Competitiveness, Development of New Skills and Knowledge (Improved Governance). 

Action 3 Title: Improving Policy Instrument – Upgrading VTA Tourism Strategy for CCT and 

CCI Synergies 
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Monitoring process 

 

The overall indicator stipulated in the approved Project Application for Vidzeme Tourism 
association is 12% growth of the number of visitors.  

 
Indicators for the three proposed actions are: 

Action 1: SME Business Development and Visibility: CCIs Forge Creative Tourism Via Co-
Creation Days. Two events (Co-Creation Days) are created, co-financing raised for 2 
events from 2 sources, 4 new services/products developed and created; 

 
Action 2: Development of CCI & CCT Network to Facilitate SME Growth, 

Competitiveness, Development of New Skills and Knowledge (Improved Governance). 
Established network with at least 50 members, at least 8 network activities carried out. 

 
Action 3: Improving Policy Instrument – Upgrading VTA Tourism Strategy for CCT and CCI 
Synergies. VTA strategy supplemented with an additional chapter on Creative industries 

and Creative Tourism.  
In parallel to the Strategy document itself there are VTA activities working towards 

influencing other policy documents in Latvia and with international partners, measured 
by recommendations delivered, instruments created, and meetings held.  

 
Actions 1 and 2 are monitored by VTA, by stakeholder reports, by reports and surveys of 
the network members; by additional reports from LIAA Business and Creative Industries’ 

Incubators and Tourism Information Centres.  
 

 
 
Conclusions and Recommendations 

 

 

The VTA has chosen, after careful consideration, the below mentioned sources of 
inspiration for its Action Plan – three Actions (in Table below). The overall conclusion is to 
use the good practices of the Cult-CreaTE partners and model them for the situation 

and circumstances in Vidzeme and VTA. From the examples of partners’ work, a holistic 
approach has been taken: to build partnerships with the CCI and CCT sectors, 

municipal and state institutions, heritage institutions, etc; to use the resources in place 
to build up more resources, new projects, new collaborations. The profile of VTA 

conditions a three-step approach to new developments: usage of own resources and 
these of the partners; raising support from collaboration partners, such as LIAA, 
municipalities, stakeholders; building new projects and raising additional funding locally 

and regionally. The VTA recommendation for development is to build on the Cult-
CreaTE project experiences and outputs for further development also beyond the 

Project. 
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Action Title Type Source/ 

Good 

Practice 

transfer 

 

Partner CCIs 

involved 

CCT Product 

1. SME Business 

Development and 
Visibility: CCIs Forge 

Creative Tourism Via 
Co-Creation Days 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

New 
Project 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

New ways of 

tourism product 

development - 

CCT based on 

CCIs for SME 

competitiveness. 

Creative 

Dundee 

 
Cork Craft 
month 

Chamber of 
Commerce 
and Industry of 
Pécs-Baranya, 
Hungary 
 

 
 
Dundee, UK. 
 
 
 
Cork, Ireland 

Wide 
spectrum of 
Arts & Crafts 

At least 4 new 
crafts, creative 
tourism and 
gastronomy 
products& 
services 

2.Development of 

CCI & CCT Network 
to Facilitate SME 
Growth, 

Competitiveness, 
Development of 

New Skills and 
Knowledge 

 
 
 

Improved 
Governa
nce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Creative Tourism 

development by 

CCI SMEs - 

LouléCriativo 

 

Commission 

for Regional 

Development 

and 

Coordination 

of Algarve, 

Portugal 

 

All CCIs 
invited with 
relation and 
potential to 
CCT 

Coordinated 
CCI and CCT 
network built 

3. Improving Policy 
Instrument – 

Upgrading Vidzeme 
Tourism 

Development 
Strategy for CCT 
and CCI Synergies. 

 
 

 
 
 

Structural 
Change 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Business model 
of the Nicosia 
Tourism Board for 
CCT 
development 
based on CCIs 
and SME 
competitiveness 

Nicosia 
Tourism Board, 
Cyprus 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECTN, Belgium 

Wide 
spectrum of 
arts & crafts, 
creativity 
SMEs in 
relation to 
CCT and 
with 
potential to 
CCT 

Upgraded 
Strategy 
document and 
detailed 
planning 
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Action Plan (main part) 
 

Interreg Europe action plan template 

Produced by each region, the action plan is a document providing details on 

how the lessons learnt from the cooperation will be implemented in order to 

improve the policy instrument tackled within that region. The minimum 

information to be provided per action includes the way the action is linked to the 

project, the nature of the activities to be implemented, their timeframe, the 

stakeholders involved, the costs and funding sources. If the same policy 

instrument is addressed by several partners, only one action plan is required. The 

action plan should also include actions that may have already been initiated in 

phase 1. 

 

The action plan should also include actions that may have already been 

initiated in phase 1. 

 

Part I – General information 

Project: Cult-Crea-TE 

Partner organisation: Vidzeme Tourism Association 

Other partner organisations involved (if relevant): 

_______________________________________ 

Country: Latvia 

NUTS2 region: Latvia 

 

Contact person: Raitis Sijāts 

email address: raitis.sijats@gmail.com 

phone number: + 371 29175314 

 

 

 

  



 
           

 
 

 

Action  Plan                                                            15 

Cultural and Creative Industries contribution to Cultural and Creative Tourism in Europe 

Part II – Policy context 

 

The Action Plan aims to impact:    Investment for Growth and Jobs 

programme 

      European Territorial Cooperation 

programme 

  X Other regional development policy 

instrument 

 

Name of the policy instrument addressed: Tourism Development Strategy of 

Vidzeme Region 2018-2025  

 

The Strategy content will be enhanced and updated with an additional section 

referring specifically to measures for contribution of CCIs to CCT product & service 

development, as well as the ways to incorporate and deliver the envisaged outcomes. 

The Action Plan elaborated will enable achieving the priorities defined in the Strategy. 
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Part III – Details of the actions envisaged 

ACTION 1 (New Projects) 

Title: SME Business Development and Visibility: CCIs Forge Creative Tourism Via Co-

Creation Days 

1. The background (please describe the lessons learnt from the project that 

constitute the basis for the development of the present Action Plan)  
The recent trends of sustainable tourism and the pandemic crisis have created a new 

trend of Near-Tourism and Slow Tourism in Europe and also in Latvia. When the 

traditional travel for famous foreign destinations has become almost impossible, 

people explore their local travel destinations. This quite often shows a situation of 

comparatively limited services and products for the consumption of these travellers, as 

well as presents a chance and possibility for development of new and fresh offers 

within culture and creative industries to facilitate cultural and creative tourism. Co-

creation Days provide learning, better understanding of culture, history, heritage and 

arts in general, as well as serves as a tool of social empowerment and strengthens local 

businesses. In the co-creation process also the involved enterprises and organisations 

learn new solutions based on collaboration and innovation. In addition, travellers, 

especially family travellers, are looking for new hands-on experiences, new knowledge 

and excitement. This can be provided by co-creation of their own pieces of art or 

crafts at local workshops, studios or events. 

The inspiration for the Co-Creation Days lies with several elements of good practices 

by Cult-CReaTE partners, among them Creative Dundee 

(https://creativedundee.com/about/) and Festival del Viagiattore di Asolo 

(https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3740/festival-

del-viaggiatore-di-asolo-traveller-festival-in-asolo/). However, taking into account the 

present challenges in tourism created by the pandemic, the most focused inspiration 

is the Good Practice set forth by Interreg Europe Policy Brief “New ways of tourism 

product development during pandemic - CCT based on CCIs for SME competitiveness 

– Cultural and Creative Tourism revitalisation under Covid-19 by the cooperation of 

Municipality of Pécs and Chamber of Commerce and Industry” (Hungary):  

(https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4627/new-

ways-of-tourism-product-development-during-pandemic-cct-based-on-ccis-for-sme-

competitiveness/). The goal of the (#PécsisOpen) campaign was to mobilize SMEs 

active in local tourism to support SME competitiveness, to develop package deals and 

safe programmes for visitors. The collaboration between the Municipality and the local 

Chamber of Commerce and Industry resulted in more than 90 SMEs, including CCI, 

involved in the action. 

When creating the Action, we were also inspired by the holistic approach of 

LouléCriativo http://www.interregeurope.eu/policylearning/good-

practices/item/4876/creative-tourism-development-by-ccis-smes-loulecriativo/, 

taking on its approach to extend CCT activities in the low season, using the extensive 

heritage of crafts skills, bringing together CCT and CCI SMEs with local communities 

and visitors. LouléCriativo provided a focused vision of the need to involve several 

development pillars.  

https://creativedundee.com/about/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3740/festival-del-viaggiatore-di-asolo-traveller-festival-in-asolo/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3740/festival-del-viaggiatore-di-asolo-traveller-festival-in-asolo/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4627/new-ways-of-tourism-product-development-during-pandemic-cct-based-on-ccis-for-sme-competitiveness/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4627/new-ways-of-tourism-product-development-during-pandemic-cct-based-on-ccis-for-sme-competitiveness/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4627/new-ways-of-tourism-product-development-during-pandemic-cct-based-on-ccis-for-sme-competitiveness/
http://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4876/creative-tourism-development-by-ccis-smes-loulecriativo/
http://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4876/creative-tourism-development-by-ccis-smes-loulecriativo/
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2. Actions 

 

The Action to be implemented within the Project is SME Business Development and 

Visibility: CCIs Forge Creative Tourism Via Co-Creation Days. The main reasons for 

developing the concept of the Action are the following: 

• Prolongation and extension of the tourism season and creation of new CCI and 

CCT experiences in the region for travellers. 

• Creation of new cultural & creative tourism products based on tangible and 

intangible cultural heritage as well as on contemporary design, and better 

collaboration between the involved parties. 

• Diversification of the offer of cultural & creative tourism products and promotion 

of regional travel, regional creativity gems – both new and heritage. 

• Facilitation of the local CCI & CCT businesses, empowerment of local actors 

and raising local SME Competitiveness. 

• Development of active co-creation with local communities, visitors, tourists and 

thus creating wider interest and understanding of heritage and arts.  

• Usage of new digital tools to develop local SMEs, to forge their collaborations, 

to raise the promotion level of local SMEs. 

The Action supports realisation of the VTA Policy Instrument – improvement of the 

Strategy, and is part of its practical implementation. By this Action the Policy Initiative 

(PI) practically involves local stakeholders and local municipalities, presenting a 

project as “playground” for CCT development by forging CCI development and 

participation. This will entail Project PI (VTA Strategy), local PIs such as municipal 

strategies, national PIs such as Latvian Investment and Development Agency (LIAA) 

support instruments, including LIAA Business Incubators in Vidzeme Region.   

The Co-creation Days will be carried out in collaboration with Latvian Cult-CreaTE 

stakeholders. The initial places for the Action are: Vecpiebalga Manor with its creative 

heart of Porcelain Factory; The Daugava River Museum; Manor of Kocēni; Gulbene 

History and Art Museum with its established tradition of bringing CCI and CCT actors 

together, including SMEs, as well as international players.  

The principle of co-creation – the visitors being creative and benefiting from the 

knowledge & skills of the local creatives, creating their own pieces of arts or crafts – will 

tie in with promotion of local tourism and CCI & CCT collaboration, growth, and 

competitiveness. Due to large “crowding” of events in the high season, the Co-

creation Days are planned in Shoulder Season, before or after the high season summer 

to generate additional visitors/tourism flow, generate new patterns of visitors’ habits, 

facilitate local SMEs to be open, creative and collaborative beyond the traditional 

season. As in Pécs example of Good Practice, “the aim of these events is not only to 

boost the tourist traffic, but also to create new values and traditions”.  The beyond- 

season will add new drive to SME development and competitiveness, as many of the 

CCI SMEs currently earn only during the high season. The activities will also provide 

incentives to collaborate, and by this closer collaboration will stimulate SMEs and their 
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income and competitiveness.  New digital will help to re-orientate businesses (SMEs) 

towards new sales channels, to digital communication and promotion. 

The planned time of the Co-creation Days is the months of May and September.  

The Action SME Business Development and Visibility: CCIs Forge Creative Tourism Via 

Co-Creation Days consists of two main sub- actions: 

• Opening of the creative industries and creative tourism businesses (SMEs) for 

visitors during Co-Creation Days in the region. During the Co-Creation Days, 

visitors are invited to create their own piece of art or craft-work or to co-create 

an event by active engagement; the local CCIs promote their products on 

social media platforms to be available not only at the events, but online too. 

• Co-Creation Days is a meeting and sharing place for the creative industries and 

creative tourism businesses - SMEs. Additional tailored activities are designed 

according to the needs of the local collaboration partner. Activities will be 

devised in collaboration with LIAA and their local Business Incubator branches, 

as well as in collaboration with the Incubator for Creative Industries: for 

example, creating and using new digital tools for communication, promotion 

and sales in order to develop local SMEs.  

The activities involve: pooling of resources, fundraising and coordination; planning of 

events and activities, logistics planning; this requires raising competencies, 

implementation of event, post-assessment of the event, feedback to involved SMEs 
and other participants.  

 
CCIs involved include: arts, design, audio-visual activities, photography and crafts 

(pottery, porcelain, weaving, wood, metal, glass, casting of wax candles, etc), local 

museums, music/dance, gastronomy, creative events & camps. The strengthened CCI 

involvement will in turn enforce CCT growth. 

Results to be measured and evaluated within Action 1: Co-creation Events – places of 

events, workshops; partners involved - at least 2 events created; co-financing raised – 

at least 2 events, 2 co-financing sources; SMEs and other players involved; products 

and/or services further developed and created: at least 4 new products and/or 

services. Visitors to the events; co-participants of the creative events and creative 

tourists (12% growth); post-event surveys and suggestions by visitors. Digital tools and 

digital visibility: sources in social media, internet, local printed media. Culture and 

creative tourism development based on CCIs – SME profile and project development. 

3. Players involved 

 
Vidzeme Tourism Association – initiator of action and coordination. 

CCI & CCT stakeholders, SMEs – main involved parties. 

Local municipalities and TIC – supporting role by promoting the Co-creation Days; co-

financing of local activities. 
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Latvian Investment and Development Agency, LIAA Business and Creative Incubators 

- supportive role by promoting and marketing the Co-creation Days; development of 

contents for workshops; co-financing.  

4. Timeframe 

 

Spring 2021 – Autumn 2022 

Activity March 2021 -

August 2021 

September 

2021 - 

December 

2021 

January 2022 

-  

June 2022 

July 2022 - 

November 

2022 

1. Preparation 

activities of the 

Co-Creation 

Days 

    

2. Implementation 

of Co-Creation 

Days 

Progress depends on epidemiologic restriction in the region 

and the country. Partial substitute of physical Co-Creation Days 

can be digital Co-Creation Days. 

3. Post-event 

assessment/ 

feedback of 

the Co-

Creation Days 

    

Costs (if relevant) 

4500,- EUR 

Funding sources (if relevant): 

       Own resources; Co-financing from involved municipalities; LIAA – 

workshops and training events.  

ACTION 2 (Improved governance) 

Title: Development of CCI & CCT Network to Facilitate SME Competitiveness, Growth, 

Development of New Skills and Knowledge 

1. The background  

 

The Action has been developed based on the findings of the Cult-CreaTE Project: 
stakeholder meetings, questionnaires, in-depth interviews, surveys and statistical 

analysis. A survey carried out within the Project, with over 50% of respondents CCI & 
CCT representing SMEs, shows the need for network development and targeted 

growth, employing various instruments. Traditionally the stakeholders of VTA have been 
tourism-related partners. The CCI and CCT sectors have, with a few exceptions, been 
operating quite separately. Current developments locally and internationally – EU and 

Baltic Sea Region development priorities, world-wide initiatives such as UN Sustainable 
development goals (SDGs) and the International year of creative economy for 

sustainable development – all set a framework and define the need for bringing CCIs 
and CCT together, for CCT development based on CCIs. Our Action supports 
specifically SDG 8:” Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full 

and productive employment and decent work for all “in relation to SME development 
within CCT and CCIs, and a local and regional approach.  
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As a change in VTA structure, the network development with CCIs had been proposed 

as an instrument for integration of CCI & CCT entrepreneurs and building up SME 
business capacities.  
 

The Action has been inspired particularly by the Project partner Creative Dundee 
(https://creativedundee.com/about/) and its success to “encourage an environment 

that inspires new collaborations to emerge; to lead collaborative projects which 
generate local, national and international opportunities and – to support strong 

creative ecology”. This creative ecology involves strong CCI contribution to CCTs. 
The Creative Dundee good practice Creative Concierge has been of inspiration, 
but in the case of VTA transformed according to the size and resources of the VTA 

partner municipalities – where the concierge function would be attributed more to 
the municipal, institutional and SME partners. There the network development of the 

CCIs would be of utmost importance for them to become an agent for CCT 
competitiveness via CCI involvement.  
Business model for SMEs will be built by facilitating mutual collaboration within 

network via common events, tailored training events, maintaining adatabase and 
coordination by VTA, information campaigns; Co-Creation Days events.  

When creating the Action, LouléCriativo (Portugal) case had been taken as a good 
example for development of multi-sector networks, including CT and CCI SMEs, 

handicraft masters, local tourism representatives, municipalities and other 
stakeholders: http://www.interregeurope.eu/policylearning/good-
practices/item/4876/creative-tourism-development-by-ccis-smes-loulecriativo/, 

By bringing SMEs together, the overall competitiveness of SMEs in the particular 
region will be facilitated, as they will work with more collaboration and produce 

more outputs. An example of a concrete case of business model: in organising a 
painting “plein-air” workshop, local creative tourism, artists, hospitality, catering, 

transport SMEs are involved. The painting workshops plan to additionally involve local 
ceramics, museums, porcelain workshops to be visited, with co-creation possibilities. 
Thus, a new chain of collaboration based on business is built and SME growth, 

competitiveness and business skills are fostered. 
 

2. 2. Actions  

The Action will be carried out to improve governance by VTA and regional 
development in Vidzeme by creating instruments and a feasible model for facilitating 

SME and other stakeholder collaboration within cultural and creative tourism and 
creative industries; for sharing and learning; for development of new sustainable CCT 

products and services, based on CCIs. As the basis, a CCI and CCT network working 
together for creative tourism based on culture and creativity will be developed on the 
basis of the existing VTA network and the work carried out to date.  

The Action supports the VTA Policy Instrument and is one of the basic elements to fulfil 
and improve the PI. 

The Action includes: 
 

• Network and functioning data, communication and marketing system 

improved, elements created where necessary. 

• Co-learnings & Good practices from Cult-CreaTE partners and stakeholders, 

multiplication of the best good practices and learnings.  

• Scaling business development models for CCIs & CCTs; creating feasible 

learning models and using them for training, professional growth and network 

building.  

https://creativedundee.com/about/
http://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4876/creative-tourism-development-by-ccis-smes-loulecriativo/
http://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4876/creative-tourism-development-by-ccis-smes-loulecriativo/
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• Facilitating new product and service development within CCI & CCT. 

• Facilitating SME competitiveness by forging establishment of new business-

based collaboration patterns, new products and outputs, also beyond the 

regular tourism season. 

VTA will undertake the creation of the new Vidzeme network of CCIs related to 

cultural tourism businesses, based on the existing VTA network and involving new 

members.  

Following activities will be carried out by the network: 

• Taking part in Vidzeme Co-Creation Days; 

• Taking part in regular VTA meetings and networking in real life and online; 

• Taking part and contributing to tailored SME development workshops and 

trainings in real life and online; 

• Sharing good practices – conducting workshops, maintaining a database. 

Results to be measured and evaluated within Action 2:  

CCI SMEs and other CCI & CCT players involved in the network – at least 50;  

Network activities developed – themes, number, relevance in business development – 

at least 8; Network feed-back to VTA, network participation on regular basis; new 

services and products arising from the network collaboration – at least 8; new SMEs and 

SME activity developed; new digital tools and communication – at least 2. Culture and 

creative tourism development based on CCIs measured by VTA activities/ events/ 

surveys.  

3. Players involved (please indicate the organisations in the region who are 

involved in the development and implementation of the action and explain 

their role) 
 

Vidzeme Tourism Association – provides a Network coordinator 

CCI and CCT stakeholders, SMEs – potential members of the network who will benefit 

from implemented activities under this Action 

LIAA and Business Incubators – knowledge support via training, workshops 

Cult-CreaTE stakeholders – good practices support, part of network. 

 

 

 

4. Timeframe 

January 2021 – May 2022 
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Activity March 2021 

- June 2021 

July 2021 

- August 2021 

September 

2021 - 

December 

2021 

January 2022 

- May 2022 

1. Formation of 

the network 

    

2. Collaboration 

with key involved 

parties  

    

3. Use of existing 

and new digital 

tools and 

communication 

    

4. Network 

activities and 

development of 

new projects  

    

 

5. Costs (if relevant) 

Network coordinator 9600,- EUR  

Network events 4200,- EUR 

6. Funding sources (if relevant): 

Own resources – VTA; 

Financial support for training from LIAA, Business Incubators; 

Co-financing from local partner municipalities; 

Programmes like LEADER, COSME; 

Latvian State Cultural Capital Foundation.  

 

ACTION 3.  (Structural change)  

Title: Improving Policy Instrument – Upgrading Vidzeme Tourism Development Strategy 

for CCT and CCI Synergies 

 

The background 

1.   
In the present situation when innovation, economic and social growth are increasingly 

dependent on successful cross-sector collaboration, there is a recognised need to 

upgrade VTA Tourism Strategy 2020–2025 with a section referring specifically to 

measures for contribution of CCIs to CCT product development, and ways to 

incorporate CCIs and deliver new valuable results. Culture and creativity are significant 

attraction point for domestic and foreign tourists, CCI businesses constitute a growth 

sector and contributor to economic and social development. Synergies between CCIs 

and CCT also stimulate the development of innovative, competitive and alternative 

tourism services and products.  
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Adding of the CCI facet as a development impetus for the CCT will have the following 

effects in terms of SME development:  

• Increase of competitiveness, professionalism and business skills; visibility of local 

arts & crafts businesses; fostering the continuity of crafts trades and skills; new 
product and service development (Action 1); 

• Training, exchange of good practices, network building, database building 

(Action 2); 

• Impact by VTA PI on other policy instruments and initiatives up- and down-

stream: VTA Strategy contributing to Vidzeme municipal CCI/CT strategies; VTA 
Strategy contributing to Vidzeme Planning Region strategies; to LIAA and 

Ministry of Culture initiatives; to NDPC and other wider regional initiatives (Action 
3).  

 

Action 3 is based on the transfer of established good practice from Business model of 

the Nicosia Tourism Board for CCT development based on CCIs and SME 

competitiveness (Cyprus). The mission of the Nicosia Tourism Board is the tourism 

development of the Nicosia district and the improvement of the competitiveness of 

SMEs CCIs through CCT development. This best practice shows the significance of a 

common network for planning activities. Another example of best practice that shows 

the crucial role of policy planning documents is the European Cultural Tourism Network 

AISBL (Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest), a partner of the 

Cult-CreaTE project. This best practice shows that it is crucial to update and develop 

strategy with latest trends in integration of CCI and CCT based on evidence in research 

findings and academic articles. ECTN notes that it is important to “enable knowledge 

transfer from the academe to the tourism industry regarding past good practices and 

experience in applying CCIs to CCT SMEs, the potential of incorporating CCI practices 

to the provision of local tourism products.” This best practice also emphasizes the 

necessity of cooperation between academics and industry: 

(https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4647/research-

results-of-cct-based-on-ccis-for-transfer-into-policy-making/) 

 

2. Actions 

 
Upgrading the Tourism Development Strategy (for CCT and CCI Synergies) is the VTA 
policy instrument for ensuring development of structural change within CCI & CCT 

sector collaboration in Vidzeme and Latvia, and the development of overall synergy 
and business growth of CCI and CCT SMEs. The Strategy will create the basis for 

developing a new model and structure of VTA work by adding culture and creative 
industries to its scope of work, and building CCI & CCT synergies for further 

development of the sector SMEs.  
Actions 1 and 2 are part of the practical fulfilment of the Policy Instrument. It is relevant 
to stress that Actions grow out directly from the Cult-CreaTE project experience/ 

knowledge/ good practices’ contributions, as well as bottom-up initiatives within the 
SME development of the VTA scope of work and geographic area. Action 3 will ensure 

CCI contribution to the development of cultural tourism, local SME development by 
closer integration and synergy.  

  
The Strategy development is based on the following inputs: 

1. Contributions, feedback and communication between VTA and its 

stakeholders: SMEs, municipalities’ representatives, culture places, national and 
international partners. 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4647/research-results-of-cct-based-on-ccis-for-transfer-into-policy-making/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4647/research-results-of-cct-based-on-ccis-for-transfer-into-policy-making/
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2. Stakeholder meetings, webinars, workshops. 

3. Cult-CreaTE partner contributions and learnings from the Project. 
4. Best practices of the Cult-CreaTE partners and other EU projects. 
5. Mapping and statistics. 

6. New project development with stakeholders; new model/ services/ product 
development for CCI & CCT SMEs. 

Structural changes will be ensured by establishing the scope for VTA development 
within the next five years embracing CCIs; creating new models of synergy, learning 

and good practices for CCIs and CCT; facilitating the creation of new business models 
and new services and products; as well as setting a collaboration framework with 
national and international partners.  

 
In terms of PI links to funding, VTA is an NGO funded by its members’ fees and funding 

from various collaboration projects. Therefore, activities can be implemented on a 
spectrum from minimum to maximum, depending on the success in project fundraising. 
Within Cult-CreaTE Project the basic scope of planned Actions is covered; with 

additional funding coming in from other sources and partners, the scope of activities 
can be expanded. The Strategy itself is not an instrument for funding, it is the basis for 

development scope and potential, extending the mandate of VTA towards CCIs and 
SME development. 

 

Results to be measured and evaluated within Action 3:  

New VTA and network initiatives and new projects developed; best practices from 

Cult-CreaTE project implemented within Vidzeme; stakeholder mapping and surveys 

implemented; new CCI & CCT products and services developed. Meetings with policy 

development institutions in Latvia and wider region; policy initiatives developed for 

stakeholders – Ministry of Culture, LIAA, NDPC, etc. Concrete projects, based on 

Strategy, initiated and carried out. There measures are overlapping in all three Actions.  

 

3. Players involved 

 

VTA partners on local level – municipal partners who develop their new strategies – 

will take further the ideas inscribed in the improved VTA Strategy and implement 

them in their PI; national level stakeholders such as Ministry of Culture, LIAA, Vidzeme 

Planning Region, will be involved in further developing the ideas and policy 

instruments on regional and national level. VTA has a close cooperation with 

international stakeholders, such as NDPC and Priority Area Culture of EUSBSR, 

therefore new initiatives will be suggested and promoted.   

SMEs: consultancy on their needs and support for CCI &CCT development. 

Research and academic institutions: consultancy. 

The CCI & CCT Strategy will focus on empowering CCIs for CCT development, on 

facilitating cross-sector collaboration, CCI and CCT SME growth via collaboration 

and learning, and societal participation through co-creation.  

Timeframe 
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Upgrading VTA Strategy for CCT and CCI Synergies January 2021- April 2021. 

Activity January 2021 February 2021 March 2021 April 2021 

1. Analysis of 

current 

situations and 

trends in sector 

    

2. Identification 

of main 

priorities, 

goals, actions 

    

3. Identification 

of outcomes, 

measurement 

    

4. Approvement 

by VTA 

Council 

    

 

4. Costs (if relevant) 

Own resources approximately 6400,- EUR 

5. Funding sources (if relevant): 

Own resources.  
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Monitoring Procedures in Phase 2 
 

The overall indicator stipulated in the approved Application for Vidzeme Tourism 

association is 12% growth of number of visitors.  
This will be monitored by VTA reports and surveys of their stakeholders and members of 
VTA network. Yearly statistical information will be analysed as well. 

 
Indicators for three proposed actions are: 

Action 1: SME Business Development and Visibility: CCIs Forge Creative Tourism Via Co-
Creation Days. 2 events (Co-Creation Days) are created, co-financing raised for 2 events 

from 2 sources, developed and created new 4 services/products. 
 

Action 2: Development of CCI & CCT Network to Facilitate SME Growth, 

Competitiveness, Development of New Skills and Knowledge (Improved Governance). 
Established network with at least 50 members, at least 8 network activities carried out. 

 
Action 3: Upgrading Vidzeme Tourism Development Strategy on CCI contribution to 

CCT development: Incorporating CCIs. VTA strategy supplemented with an additional 
chapter on Creative industries and creative tourism.  
In parallel to the Strategy document itself there are VTA activities working towards 

making an impact on other policy documents in Latvia and with international partners, 
measured by recommendations delivered, instruments created, meetings held.  

 
Actions 1 and 2 are monitored by VTA based on stakeholder reports, reports and 
surveys of the network members; by additional reports & communication from LIAA 

Business and Creative Industries’ Incubators and Tourism Information Centres. Yearly 
statistics information is available for analysis. 

 

 

Date: 05.05.2021 

 

Name of the organisation(s) : : 

Vidzeme Tourism Association 

Signatures of the relevant organisation(s): 

Mr. Raitis Sijāts, Chairman of the Board 
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BACK COVER 
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www.interregeurope.eu/cult-create 
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