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1. Ievads 
1.1. Metodoloģija   

Situācijas izpētes sagatavošanai izmantoti Vidzemes plānošanas reģiona  
materiāli, konsultācijas ar nozares ekspertiem, valsts un pašvaldību institūciju 
mājas lapās iekļautā informācija, pētījumi un publikācijas par tūrisma, kultūras 
mantojuma un dabas aizsardzības objektiem un aktuāliem jautājumiem. 
Pētījuma izstrādē tika izmantotas sekojošas metodes - datu un informācijas 
vākšana, apkopošana un analīze, konsultācijas un diskusijas ar nozares 
ekspertiem un iesaistīto institūciju pārstāvjiem. 
 

1.2. Izmantotā informācija   
• Brastiņš E. Latvijas pilskalni. Vidzeme. Rīga, Pieminekļu valde, 1930; 
• Caune A., Ose I. Latvijas 12. gadsimta beigu – 17. gadsimta  vācu piļu 
leksikons. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004; 
• Caune A., Ose I. Latvijas viduslaiku baznīcas. 12. gs. beigas – 16. gs. 
sākums. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010; 
• Centrālās statistikas biroja dati – www.csb.gov.lv; 
• Development of water tourism as nature and active tourism component 
in Latvia and Estonia. RIWERWAYS. Aplication Form, Estonia – Latvija 
Programme, 2013;  
• Development of water tourism as nature and active tourism component 
in Latvia and Estonia. RIWERWAYS. Materials of the Project. - 
http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/udensturisma_ka_dabas_un_aktiva_turisma_
komponentes_attistiba_latvija_un_igaunija_riverways.  
• INTEREG IVC projekts WATERWAYS FORWARD. Iekšējo ūdeņu 
ietekme uz Vidzemes reģiona ekonomisko attīstību. Pētījums. SIA „NK 
Konsultāciju birojs”, 2010; 
• Intervija ar Lieni Krūmiņi, Gintu Gailīti un Kristīni Lāci no Strenču novada 
pašvaldības. – 3.12.2016; 
• Intervija ar Līgatnes novada izpilddirektoru Egilu Kurpnieku – 
28.11.2016; 
• Intervija ar tūrisma ekspertu, asociēto profesoru, dr.geog. Andri  Kleperi 
no Vidzemes Augstskolas. – 25.11.2016; 
• Johansons A. Koku pludināšana Latvijā, 1944; 
• Latvijas Republikas Finanšu ministriju, Vadošās iestādes un 
Sertifikācijas iestādes funkciju un procedūru apraksts, 2016; 
Latvijas Republikas Finansu ministrijas Darbības programma “Izaugsme un 
nodarbinātība”, 2013; 
• Lūka M. Par tūrisma politikas prioritātēm un Latvijas Tūrisma attīstības 
pamatnostādnēm, 2016.-  http://www.lps.lv; 
• Policy Recommendations for the Region of Vidzeme. Project "Historical 
values and their associated landscapes" (HISTCAPE), 2014; 
• Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. 
Vidzemes plānošanas reģions, 2014; 
• Vidzemes plānošanas reģiona pašreizējās situācijas analīze, 2015; 
• Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2007-2027; 
• Vidzemes Tūrisma asociācija. INTEREG IVC projekts CHARTS. 
Vidzemes kultūras tūrisma politikas ieviešanas plāns. Projekta CHARTS 
rezultātu integrācija vietējā reģionālā kultūras tūrisma politikā. Vidzeme, Latvija, 
100 lpp., 2014.gada novembri;  

• http://www.vidzeme.lv/upload/lv/Attistibas_planosana/Pazinojumi/VPR_
IAS_30032015.pdf. 
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1.3. Izmantotie jēdzieni un saīsinājumi 
 
Ņemot vērā, ka Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā mūsdienās 
ūdensceļiem vairs nav saimnieciskas fukcijas ne pasažieru, ne preču 
transportēšanai, tad sadarbībā ar nozares ekspertiem tika noteikts ietvars un 
ūdensceļu definējums, kas nepieciešams izpētes darbam un situācijas analīzei. 
Par iekšzemes ūdensceļiem Vidzemes plānošanas teritorijā un SWARE 
projekta ietvaros ir uzskatāmas sekojošas ūdenstilpes un vietas Vidzemē: 
1) Vēsturiskie ūdensceļi:  
• Hanzas Savienības senais Gaujas ceļš un tā atzari sauszemē (Straupe, 
Valmiera, Cēsis, Rauna, Smiltene, Gaujiena, Alūksne, Burtnieki, Rūjiena); 
• kokmateriālu pludināšanas ūdensceļi (Gauja, Vaidava, Tirza, Brasla, 
Rauna, Amata, Palsa, Vija, Vidaga; Salaca, Burtnieks, Seda, Rūja; Aiviekste, 
Pededze, Bolupe, Veseta, Liede, Kuja, Ogre); 
• senāk apdzīvotie ezeri (Alūksnes ezers ar Pilssalu un Cepurītes salu, 
Alsviķu Indzera ezers ar salu, Āraišu ezers ar ezerpili u.c.); 
2) Upes un ezeri, kuri mūsdienās tiek izmantoti rekreācijai kā aktīvās 
atpūtas ūdensceļi (Abuls, Līgatne, Kāla ezers, Vaidavas ezers, Ungura ezers, 
Alauksta ezers, Lizdoles ezers u.c.). 
 
Izmantotie saīsinājumi: 
DP – Darbības programma 
ERAF – Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds   
ES – Eiropas Savienība  
ESF – Eiropas Sociālais Fonds   
IKT  - Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozare 
GNP – Gaujas Nacionālais parks 
ha - hektārs 
IKP – iekšzemes kopprodukts   
KF – Kohēzijas Fonds  
km² - kvadrātkilometrs 
LR – Latvijas Republika  
MU – mikrouzņēmumi, mikronodokļa maksātāji 
MVU – mazie un vidējie uzņēmumi  
NVO – nevalstiskā organizācija 
SAM - specifiskais atbalsta mērķis  
VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
VPR – Vidzemes plānošanas reģions 
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2. Reģionālais konteksts 
 

2.1. Ģeoinstitucionālais konteksts  
 
 

 
Avots:  Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2007-2027 

Vidzemes plānošanas reģions atrodas Latvijas ziemeļaustrumu daļā un 
robežojas ar Igauniju (290 km) un Krievijas Federāciju (46,4 km). Vidzemes 
plānošanas reģionā ir 25 novadi, 116 pagasti un viena republikas nozīmes 
pilsēta – Valmiera. Vidzemes plānošanas reģiona kopējā teritorija ir 15 245,43 
km². Vidzemes plānošanas reģions ir platības ziņā lielākais valstī (23,6 % no 
visas Latvijas teritorijas), taču šeit vērojama mazākā apdzīvotība 13 cilvēki uz 
1 km² (2016).1 
   
Saskaņā ar LR Ministru  Kabineta rīkojumu Nr. 271  “Par Latvijas Republikas 
statistiskajiem reģioniem un tajos ietilpstošajām administratīvajām vienībām” 
(stājies spēkā 28.04.2004) un Teritoriālo vienību statistikas nomenklatūru 
(NUTS 3) pastāv pavisam 6 statistikas reģioni: Rīgas reģions, Pierīgas reģions, 
Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, Zemgales reģions, Latgales reģions. 
Četri statistikas reģioni Kurzeme, Latgale, Vidzeme un Zemgale ir pielīdzināmi 
plānošanas reģioniem Latvijā, savukārt Rīgas un Pierīgas statistikas reģioni 
ietilpst  Rīgas plānošanas reģiona teritorijā. Pieci plānošanas reģioni Latvijā 
izveidoti, lai  sekmētu reģionālās attīstības plānošanu, koordināciju un 
sadarbību. Saskaņā ar Administratīvi teritoriālo reformu (1.07.2009) Latvijā 
nepastāv vai rajoni kā administratīvās vienības. Pagasti un pilsētas tika 

                                                           
1 Centrālā statistikas pārvalde, 2016 – www.csb.gov.lv – 3.12.2016. 

http://www.csb.gov.lv/
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apvienoti, veidojot jaunas administratīvas teritorijas ar kopēju pašvaldību 
(LAU).   
 
Vidzeme ir Eiropas Savienības robežreģions, ko šķērso vairāki nozīmīgi 
starptautiskie transporta koridori, nodrošinot Vidzemei tiešus sakarus ar 
lielākajiem reģionu centriem kaimiņu valstīs - Tartu un Tallinu Igaunijā, 
Pleskavu, Novgorodu un Sanktpēterburgu Krievijā. Ap šiem transporta 
koridoriem veidojas Baltijas jūras reģiona integrācijai nozīmīgas stratēģiskās 
attīstības zonas - VHB Zone Hanseatica attīstības koridors, Dienvidbaltijas loka 
attīstības koridors, kā arī VIA Baltica. Vidzemei nav tiešas pieejas ne Baltijas 
jūrai, ne tās ostām, nav arī lidostas. 2   
Vidzemes reģiona teritorijā lielāko platību aizņem meža zemes, to īpatsvars ir 
51,7%, lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem 34% no kopējās platības. 
Vidzeme ir mežiem visbagātākais reģions Latvijā.  
Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā ietilpst 26 pašvaldības - viena 
republikas pilsēta Valmiera un 25 novadi: Alūksnes, Amatas, Apes, Beverīnas, 
Burtnieku, Cēsu, Cesvaines, Ērgļu, Gulbenes, Jaunpiebalgas, Kocēnu, 
Līgatnes, Lubānas, Madonas, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu, 
Raunas, Rūjienas, Smiltenes, Varakļānu, Valkas un Vecpiebalgas novadi. 
Reģiona apdzīvojuma struktūras elementi ir pilsētas, ciemi un viensētas. 
Vidzemes plānošanas reģionā atrodas 16 pilsētas (lielākās pilsētas - Valmiera 
un Cēsis), vairāk kā 950 ciemi lauku teritorijās un lauku viensētas. Salīdzinot ar 
pārējiem reģioniem, Vidzemes plānošanas reģionam raksturīgs vienveidīgs 
iedzīvotāju nacionālais sastāvs. Tas ir latviskākais reģions Latvijā, kopumā 
86,3% iedzīvotāju ir latvieši. 
Vidzemes reģions tradicionāli tiek uzskatīts par vienu no ainaviskākajām 
Latvijas teritorijām. Dabas un cilvēku mijiedarbībā gadsimtu gaitā Vidzemē 
izveidojusies raksturīga ainava, tā sauktā mozaīkainava, kuru veido viensētas, 
lauki, mežu puduri un ūdeņi. Īpaši izceļamas un pievilcīgas ainavas ir Vidzemes 
un Alūksnes augstienē, Gaujas senlejā, Salacas ielejā. Reģionā atrodas viens 
no Latvijas tūrisma TOP 7 galamērķiem – Gaujas Nacionālais parks.  
Vidzemei raksturīga saglabāta reģiona lauku savdabība – tīrā, mazpiesārņotā 
vide, vizuāli izteiksmīgās un savdabīgās ainavas, dabas un kultūras vērtības. 
Lauku telpiskā struktūra balstās uz augstu dabas teritoriju īpatsvaru, ko veido 
lauksaimniecības zemes, mežu teritorijas un ūdenstilpnes. Zaļās telpas pilda 
svarīgu sanitāri higiēnisku funkciju, kas ievērojami paaugstina ekoloģisko 
pakalpojumu efektivitāti.3   
Vidzemes reģionā ir salīdzinoši augsta vides kvalitāte, kas ir nozīmīga vērtība 
gan reģionālajā, gan nacionālajā līmenī. Salīdzinājumā ar daudziem reģioniem 
pasaulē un Eiropas valstīs, Vidzemes reģionā ir saimnieciski neskartāka vide, 
stabilāks ekosistēmu līdzsvars un zemāks vides piesārņojums.4   

 
 
 
 
 

                                                           
2 Vidzemes plānošanas reģiona pašreizējās situācijas analīze, 2015. 
3 Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. Vidzemes plānošanas 
reģions, 2014. 
4 Vidzemes plānošanas reģiona pašreizējās situācijas analīze, 2015. 
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2.2. Socioekonomiskais konteksts  
 
Vidzemes plānošanas reģionā ir mazākā apdzīvotība Latvijā  - 195 998 cilvēki 
(2016). Apdzīvotība pēdējos 4 – 5 gados ievērojami samazinājusies, 
galvenokārt pateicoties iedzīvotāju emigrācijai uz ārvalstīm. 
Salīdzinot ar 2010. gadu, iedzīvotāju skaits Vidzemes plānošanas reģionā ir 
samazinājies par 10,2 % jeb 22,21 tūkstošiem cilvēku. Vidzemes reģiona 
pilsētās 2014. gadā dzīvoja 86,8, bet laukos – 115 tūkstoši iedzīvotāju, 
procentuāli - 43,03% dzīvoja pilsētās, 56,97% - laukos. Vidzemes reģionā ir 
viszemākais pilsētu iedzīvotāju īpatsvars reģionu vidū, bet vislielākais lauku 
iedzīvotāju īpatsvars. Visstraujāk augošā vecuma grupa reģionā ir pensijas 
vecuma iedzīvotāji (iedzīvotāji, kas vecāki par 65 gadiem), savukārt, visstraujāk 
rūkošā – jaunieši vecumā no 15-29 gadiem.5 Cilvēku kopējais skaits darbspējas 
vecumā ir samazinājies no 153, 5 tūkstošiem cilvēku 2007. gadā, līdz 134, 23 
tūkstošiem 2011. gadā, 120, 46 tūkstošiem – 2016. gadā.6   
Vidzemes reģionā ir zemākā ekonomiski aktīvo iedzīvotāju proporcija kopējā 
reģiona iedzīvotāju struktūrā. 2015. gadā Vidzemes reģionā vecuma grupā no 
15 līdz 64 gadiem bija nodarbināti 64,5 % iedzīvotāju,7 kas ievērojami atpaliek 
no Eiropa 2020 noteiktajiem kvantitatīvajiem mērķiem (75%).  
Bezdarba līmenis vecuma posmā no 15 gadiem līdz 74 gadiem Vidzemes 
plānošanas reģionā 2015. gada sākumā bija salīdzinoši augsts (7,5%), tomēr 
zemāks kā citur Latvijā.8 Vidzemes plānošanas reģionā ir otrs augstākais 
ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars (38,2%), kas pārsniedz Latvijas vidējo rādītāju. 
Vidzemes reģionā ir viena no zemākajām vidējām darba samaksām Latvijas 
reģionu vidū (400 EUR neto, 2015).9   
Vidzemes plānošanas reģiona saražotā iekšzemes kopprodukta (IKP) 
īpatsvars Latvijas IKP 2013. gadā pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 
bija 6,2 %, tas ir 1 1 416 181 tūkstoši eiro. Uz vienu iedzīvotāju IKP bija 6 944 
eiro.10 Vidzemes reģiona IKP īpatsvara rādītājs tradicionāli ir viszemākais starp 
reģioniem. 
Latvijas reģionu konkurencē Vidzemē ir viszemākā pievienotā vērtība – 1, 258 
milj. EUR, kas ir tikai 6,22 % no Latvija saražotās pievienotās vērtības. 
Pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto Vidzemes reģionā ir augstāka par 
vidējo rādītāju valstī.11   
Vidzemes plānošanas reģionā ir salīdzinoši augsts tirgus sektora ekonomiski 
aktīvo vienību skaits uz 1000 iedzīvotājiem, apsteidzot visus citus Latvijas 
reģionus, izņemot Rīgas pilsētu. Arī komercsabiedrību skaits uz 1000 
iedzīvotājiem reģionu konkurencē Vidzemes reģionā ir augsts, to apsteidz tikai 
Pierīga. Uzņēmējdarbība reģionā ir vērsta uz valsts un reģionālā līmeņa 
attīstības centriem un to apkārtni. Lielākā daļa uzņēmumu atrodas ap lielāko 
pilsētu teritorijām un lielajās pilsētās - Valmierā, Cēsīs un Smiltenē.12 

                                                           
5 Vidzemes plānošanas reģiona pašreizējās situācijas analīze, 2015. 
6 Centrālā statistikas pārvalde, 2016 – www.csb.gov.lv – 3.12.2016. 
7 Turpat. 
8 Turpat. 
9 Turpat. 
10 Turpat. 
11 Vidzemes plānošanas reģiona pašreizējās situācijas analīze, 2015. 
12 Turpat. 
 

http://www.csb.gov.lv/
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Pēc darbības veida (NACE 2. red.) Vidzemes reģionā visvairāk ekonomiski 
aktīvo vienību 2015. gadā darbojās mežsaimniecībā un mežizstrādē; 
augkopībā un lopkopībā. 
 

Tautsaimniecības nozare 2015   

Lauksaimniecība, mežsaimniecība, 
zvejsaimniecība 

5 842 

Tirdzniecība 1 757 

Pakalpojumi 3 159 

Ražošana 1 105 

Vide un enerģija 106 

Būvniecība 1 058 

Finanses un apdrošināšana 93 

Veselība 516 

Izglītība 263 

Citi 2 557 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde, 2016  

2015. gadā Vidzemes reģionā uz tūkstoš iedzīvotājiem bija 83 ekonomiski 
aktīvās tirgus sektora statistikas vienības. Vidzemes reģionā visvairāk ir 
pašnodarbināto personu (7 848), komercsabiedrību (5 536) un zemnieku 
saimniecību (2 297).13 
Vidzemē darbojas proporcionāli visvairāk zemnieku un zvejnieku saimniecību 
starp visiem reģioniem.   Lauksaimniecībā ekonomiskās aktivitātes tiek 
dažādotas ar tādiem darbības veidiem kā bioloģiskā lauksaimniecība, 
amatniecība. 
Salīdzinot ar 2009. gadu, vērojams uzņēmumu skaita pieaugums gandrīz visās 
jomās. Visstraujāk audzis ekonomiski aktīvo vienību skaits lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un zivsaimniecības jomās (+391), profesionālo, zinātnisko un 
tehnisko pakalpojumu (+197), izglītības (+84), būvniecības (+82), apstrādes 
rūpniecības (+75) un informācijas un komunikācijas pakalpojumu jomā (+55). 
Uzņēmumu skaita kritums vērojams operāciju ar nekustamo īpašumu (-50) un 
finanšu un apdrošināšanas darbību (-8) jomās.14 

 
2.3. Pārvalde  

 
Galvenais normatīvais akts ūdeņu apsaimniekošanā un aizsardzībā Latvijā ir 
Ūdens apsaimniekošanas likums, kurš ir izstrādāts atbilstoši Eiropas kopienas 
Ūdens struktūrdirektīvas (2000/60/EC) prasībām. 
Ūdensobjektu robežas nesakrīt ar administratīvajām robežām, tādejādi 
Vidzemes plānošanas reģiona teritorija atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas 
likumā noteiktajam upju baseinu iedalījumam ietilpst Gaujas un daļēji arī 
Daugavas baseinu apgabalā:    
• Gaujas upju baseina apgabals aizņem 13 051 km² jeb 20,2% no Latvijas 
teritorijas. To veido Gaujas, Salacas un Rīgas jūras līcī ietekošo mazo upju 
sateces baseini, kā arī Burtnieku ezers ar pietekām. Gaujas upju baseina 
apgabalā ir daudz īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, teritorijā lielu platību 
aizņem Gaujas Nacionālais parks un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts; 

                                                           
13 Centrālā statistikas pārvalde, 2016 – www.csb.gov.lv – 3.12.2016. 
14 Vidzemes plānošanas reģiona pašreizējās situācijas analīze, 2015. 

http://www.csb.gov.lv/
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• Daugavas upju baseina apgabals, kas aizņem 27 062 km² jeb 41,09% 
no Latvijas teritorijas, daļa no tā atrodas arī Vidzemes plānošanas reģionā –  ar 
Aiviekstes upes augšteci, Ogres upes augšteci un pietekām.15   
 

 
Avots: Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2007-2027 

 
Latvijā vadošā valsts pārvaldes iestāde vides aizsardzības nozarē ir Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Latvijā ir spēkā vairāki vides 
aizsardzību un klimata pārmaiņas reglamentējošie likumi - Vides aizsardzības 
likums, likums „Par piesārņojumu”, Atkritumu apsaimniekošanas likums, Dabas 
resursu nodokļa likums u.c. Latvijas vides aizsardzību un klimata pārmaiņas 
reglamentējošie normatīvie akti ir izstrādāti atbilstoši ES Direktīvu prasībām. 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā atrodas 
Dabas aizsardzības pārvalde, tās mērķis ir sekmēt vienotas dabas 
aizsardzības politikas realizēšanu Latvijā, kā arī veicināt efektīvu Latvijas īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu. Pārvaldei ir 
sešas teritoriālās struktūrvienības - Latvijas nacionālo parku un rezervātu 
administrācijas, t.sk. Gaujas Nacionālā parka administrācija un 
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija, kas atrodas Vidzemes 
plānošanas reģionā. 
Ūdens apsaimniekošana ietilpst vietējo pašvaldību kompetencē. Pašvaldību 
iesaiste ūdens apsaimniekošanas un attīstības jautājumos galvenokārt saistīta 
ar dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanu, notekūdeņu savākšanu un u.c. 
 
Latvijā par tūrisma attīstības valsts politikas izstrādi un īstenošanu atbild 
Ekonomikas ministrija, kas ir tūrisma nozares vadošā iestāde. Ekonomikas 
ministrijas padotībā ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, kuras 
struktūrvienība – Tūrisma departaments – ir atbildīgs par tūrisma politikas 
īstenošanu valstī.   
Latvijas tūrisma politikas prioritātes definētas Latvijas tūrisma attīstības 
pamatnostādnēs (2014.-2020.), nosakot, ka Latvijas tūrisma attīstības politikas 
mērķis ir ilgtspējīga tūrisma attīstība, veicinot tūrisma produktu konkurētspējas 

                                                           
15 Vidzemes plānošanas reģiona pašreizējās situācijas analīze, 2015. 
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palielināšanos ārvalstu tirgos.16  Šobrīd tiek izstrādāta jauna Latvijas tūrisma 
mārketinga stratēģija nākamajiem gadiem.    
Ar tūrisma veicināšanu reģiona līmenī nodarbojas Vidzemes Tūrisma 
asociācija, bet lokālā līmenī – vietējie tūrisma informācijas centri un 
pašvaldības. Tūristu piesaiste un uzņēmējdarbības veicināšana ir viena no 
pašvaldību prioritātēm. Vidzemes Tūrisma asociācija INTEREG IVC projekta 
CHARTS ietvaros 2014. gadā izstrādājusi Vidzemes kultūras tūrisma politikas 
ieviešanas plānu, kas akcentē Vidzemes kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības 
tūrisma kontekstā un palīdz pašvaldībām, tūrisma uzņēmējiem, kultūras 
pieminekļu īpašniekiem un pārvaldītājiem attīstīt  ilgtspējīgu  kultūras tūrismu 
Vidzemē.17  
Vidzemes reģionā darbojas Gaujas Nacionālā parka (GNP) Tūrisma klasteris - 
EnterGauja, kas ir lielākais tūrisma klasteris Baltijā (sk. vairāk 2.4.2.). Klasteris 
rada GNP un apkārtnes tūrisma attīstībā ieinteresēto pušu: komersantu, 
pašvaldību, dabas aizsardzības, izglītības un pētniecības institūciju ilgtermiņa 
sadarbības modeli. Tā galvenais vadlīniju dokuments ir Gaujas NP klastera 
stratēģija, zīmolvedības un mārketinga stratēģijas dokumentācija.18    
 
Latvijā kultūras mantojuma aizsardzība un saglabāšana ir Kultūras ministrijas 
kompetencē. Par kultūras pieminekļu aizsardzību atbildīga ir Valsts Kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcija, par nemateriālā kultūras mantojuma 
saglabāšanu rūpējas Latvijas Nacionālais kultūras centrs, abas iestādes 
atrodas Kultūras ministrijas pakļautībā. 
Latvijā gan pašvaldības, gan valsts līmenī nav vienotas institūcijas, kas kopumā 
atbild vai sniedz rekomendācijas par iekšējo ūdensceļu, tāpat arī par rekreatīvo 
ūdensceļu plānošanu un attīstību. Galvenās problēmas, kuras kavē iekšējo 
ūdeņu apsaimniekošanu un attīstību ir: vienotu attīstības pasākumu 
neesamība; nepietiekams finansējums ūdeņu apsaimniekošanai; sabiedrības 
pasivitāte.19   
Ūdeņu, kā resursu un teritoriju  plānošana Latvijā nenotiek sabalansēti un 
integrēti: katras nozares speciālisti salīdzinoši pilnvērtīgi risina jautājumus, kas 
ir konkrētās nozares ietvaros un kompetencē, bet nepietiekoši sadarbojas ar 
citu nozaru pārstāvjiem, reizēm pat izslēdzot citu jomu intereses un attīstības 
iespējas.20   
 
Tāpēc  nozīmīga loma ir Vidzemes plānošanas reģionam, kura galvenais 
uzdevums ir nodrošināt reģiona plānošanu un koordināciju, kā arī pašvaldību 
un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. Domājams, ka SWARE projekta 
īstenošana veicinās labvēlīgas izmaiņas kā iesaistīto pušu sadarbībā, tā 
diskusiju rosināšanā par ilgtspējīgu kultūras un dabas mantojuma 
apsaimniekošanu. Tāpat no svara organizāciju ciešākai sadarbībai ir pozitīvā 

                                                           
16 Ekonomikas Ministrija, 2016. Politikas plānošanas dokumenti: 
https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/turisms/dokumenti/politikas_planosanas_dokumenti 
17 Vidzemes Tūrisma asociācija. INTEREG IVC projekts CHARTS. Vidzemes kultūras tūrisma 
politikas ieviešanas plāns. Projekta CHARTS rezultātu integrācija vietējā reģionālā kultūras 
tūrisma politikā. Vidzeme, Latvija, 100 lpp., 2014. gada novembris. 
18 Gaujas NP stratēģija 2012 – 2019. http://tourism.sigulda.lv/gaujas-np-t%C5%ABrisma-
klastera-strat%C4%93%C4%A3ija/ 
19 Iekšējo ūdeņu ietekme uz Vidzemes reģiona ekonomisko attīstību, 2012. 
20 Turpat. 
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attieksme pret tūrisma nozari Latvijā, ikvienai organizācijai izprotot tūrisma 
nozīmi un ietekmi tautsaimniecības un reģiona  attīstībā.  
 
 
 

2.4. Tūrisms un kultūra  
 
Vidzemes identitāte ir cieši saistīta ar reģiona kultūras un dabas mantojumu, tai 
skaitā nemateriālo kultūras mantojumu. Tie ir būtiski Vidzemes attīstības 
resursi, kurus ir svarīgi saglabāt un attīstīt, veicinot unikālās kultūrvides 
saglabāšanu, vietējo kopienu ekonomikas, amatniecības un radošo industriju 
attīstību, it īpaši lauku teritorijās, tādējādi stiprinot to konkurētspējas 
potenciālu.21   
 

2.4.1.  Dabas mantojuma vietas 
 
Lielākās Vidzemes reģiona upes ir Gauja, Salaca, Pededze (131 km Latvijā no 
kopējā garuma 159 km) un Aiviekste. Latvijas upes ir ainaviskas - upju krastos 
atsedzas vairāki iespaidīgi Devona perioda smilšakmens iežu atsegumi,  
vairākās Vidzemes upēs atsevišķos posmos ir kritumi un krāces.  
Vidzeme lielākie ezeri ir – Burtnieks, Lubāns, Alūksnes ezers. 
Vidzemes iekšējie ūdeņi mūsdienās galvenokārt tiek izmantoti ūdens tūrismam 
un rekreācijai, veicinot nišas produktu attīstību reģionā.  Saimnieciska nozīme 
ir tikai dažām reģiona upēm, uz kurām uzbūvētas nelielas hidroelektrostacijas 
(Gauja, Brasla, Ogre u.c.), taču to enerģētiskais un ekonomiskais potenciāls 
nav liels. 
Vidzemes reģionā ir 188 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un dabas 
pieminekļi (Latvijā kopā - 632), kas kopā aizņem 29,9% no kopējās īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju platības. 87 no 336 Latvijā esošajām Natura 2000 
vietām atrodas Vidzemes reģionā.22   
 
Vidzemē atrodas viens no četriem nacionālajiem parkiem Latvijā – Gaujas 
Nacionālais parks (dibināts 1973. gadā). No Gaujas Nacionālā parka teritorijas 
(kopējā platība 91 790 ha) lielākā daļa  ietilpst VPR teritorijā - Amatas, 
Beverīnas, Cēsu, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu un Kocēnu novados.23  Gaujas 
Nacionālā parka teritorija sniedz dabas, ainavas un vēsturiskā tūrisma iespējas 
Vidzemes reģionā. Parka teritorija un tai pieguļošie novadi ir identificēti kā viena 
no Latvijas tūrisma eksporta konkurētspējīgākajām teritorijām saskaņā ar 
vidējo ārvalstu tūristu nakšņojumu skaitu 2009.- 2012. gadā.24     
VPR teritorijā (Rūjienas, Mazsalacas, Naukšēnu novads, daļa Burtnieku, 
Kocēnu, Strenču, Valkas novada) atrodas daļa no Ziemeļvidzemes biosfēras 
rezervāta (dibināts 1997. gadā), kas ir vienīgā šāda veida īpaši aizsargājamā 
dabas teritorija Latvijā. Tā ir plaša teritorija (kopējā platība - 475514 ha, no 
kuriem 457 708 ha sauszemes un 17 806 ha jūras akvatorijas), kurā 

                                                           
21 Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. Vidzemes plānošanas 
reģions, 2014. 
22 Vidzemes plānošanas reģiona pašreizējās situācijas analīze, 2015. 
23 Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapa – www.dap.gov.lv. 
24 Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. Vidzemes plānošanas 
reģions, 2014. 
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starptautiski nozīmīgas dabas un ainaviskās vērtības tiek saglabātas, 
nodrošinot ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību.  
 
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā ietilpst 25 dabas liegumi, no kuriem vairāki 
lokalizēti VPR teritorijā (Augstroze, Burgas pļavas, Burtnieku ezera pļavas, 
Kārķu purvs, Oleru purvs, Randu pļavas, Rūjas paliene, Sedas purvs, 
Vidusburtnieks,  Ziemeļu purvi, Zilaiskalns u.c.), 1 dabas parks - Salacas upes 
ieleja.25   
 
Latvijā ir 42 dabas parki, kas sevī ietver noteiktu apvidu dabas un 
kultūrvēsturiskās vērtības. Dabas parkos tiek saglabāta raksturīgā ainava, 
notiek sabiedrības izglītošana un atpūta, tiek uzturēta bioloģiskā daudzveidība. 
VPR teritorijā atrodas 5 dabas parki – Aiviekstes paliene, Driksnas sils, 
Gaiziņkalns, Kuja un Salacas ieleja.26    
Latvijā ir 9 aizsargājamo ainavu apvidi. Tās ir lielas teritorijas, kurās tiek 
aizsargāta īpaši skaista un daudzveidīga Latvijai raksturīgā ainava un 
kultūrvide. Vidzemes plānošanas reģionā atrodas četri aizsargājamo ainavu 
apvidi:  
• Veclaicene (ar dabas liegumiem - Avotu mežs, Dēliņkalns, Korneti-Peļļi, 
ģeoloģiskais veidojumu – Grūbes dolomīta atsegums, Ziemeru ozolu aleju);  
• Vecpiebalga (ar dabas liegumu Sproģi);  
• Vestiena (ar dabas parku Gaiziņkalns, dabas liegumu Ilziņa ezers un 
Kāla ezera salas, ģeoloģisko veidojumu Bolēnu Acu avots un Vestienas muižas 
aleja);  
• Ziemeļgauja (ar ģeoloģiskiem veidojumiem – Rāmnieku smilšakmens 
atsegums, Gaujienas dolomīta atsegums, Jaunžagatu krauja, Žagatu klintis, 
Randātu klintis un Tilderu krauja, Lejasbindu krauja, Vizlas lejteces atsegumi 
un Žākļu dižakmens, Sikšņu dolomīta atsegums, dendroloģiskie stādījumi un 
alejas – Gaujienas „Vārpu” lapegļu aleja, Vidagas lapegļu alejas un 
stādījumi).27    
 
Latvijā ir 4 dabas rezervāti, no kuriem divi atrodas VPR teritorijā: Teiču dabas 
rezervāts Madonas un Varakļānu novadā (dibināts 1982. gadā, platība 19 779 
ha) un Krustkalnu dabas rezervāts (dibināts 1977. gadā, platība - 2978 ha) 
Madonas novadā.28   
 
Sabiedrībā aizvien vairāk tiek novērtēta ainavas pievilcība un dabas 
mantojums, kas  ir būtisks resurss tūrisma attīstības iespējām. 
Populārākie un sabiedrībai pieejamākie dabas objekti Vidzemes plānošanas 
reģionā tiešā ūdensceļu tuvumā ir Žagatu un Randātu klintis, Sietiņiezis, Ērgļu 
klintis, Sarkanās klintis, Līču-Lanģu klintis, Ķūķu iezis pie Gaujas, Zvārtas iezis 
Amatas krastā, Skaņākalna dabas parks pie Salacas, Raunas Staburags 
Raunas upes krastā, Burtnieku ezera palieņu pļavas un Silzemnieku dabas 
vērošanas tornis, Vējiņu pazemes ezeri (vienīgie pazemes ezeri Latvijā) 
Braslas upes krastā. 
 

 

                                                           
25 Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapa – www.dap.gov.lv. 
26 Turpat. 
27 Turpat. 
28 Turpat. 
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2.4.2. Ūdensceļi un sistēma   
 
Vidzemes plānošanas reģionā ūdensceļi vairs netiek izmantoti tautsaimniecībā 
transporta nozīmē. Vienīgais izņēmums ir Līgatnes prāmis – pārceltuve pār 
Gauju Līgatnes novadā (sk. tālāk 4. nodaļā).   
Latvijā ir salīdzinoši daudz cilvēku, kas dažādos veidos izmanto ūdeņus atpūtai 
un, nākotnē uzlabojoties valsts ekonomiskajai situācijai, to skaits visdrīzāk 
palielināsies vairākkārtīgi. Minētie aspekti būtu nopietni jāapsver teritoriju 
plānošanas dokumentos. Piemēram, atpūtas kuģu, t.sk. arī jahtu tūrisms 
līdzšinēji tikai teorētiskās nostādnēs tiek atzīts par veicināmu tūrisma nozari, 
taču praktiska plānošana tā attīstībā joprojām nenotiek.29    
Vidzemes plānošanas reģionā šobrīd atpūtas braucienus ar kuģīšiem, 
motorizētiem plostiem piedāvā tikai četrās vietās – Cēsīs, Pils parka dīķī 
cēsniekus un pilsētas viesus ekskursijā ved kuģītis “Kārlis”, Valmierā pa Gauju  
kursē “Gaujas tramvajs”, Alūksnes ezerā - kuģītis “Marienburg”, Rūjas upē – 
motorplosts “Rūjas Donalds”.   
Vidzemes upes ir piemērotas un tiek izmantotas aktīvam tūrismam. Tūrisms, 
īpaši aktīvais un piedzīvojumu tūrisms, ir viena no perspektīvākajām Latvijas 
tautsaimniecības nozarēm, kuras attīstība ir ļoti svarīga tieši Latvijas reģioniem.  
 
Daudzi aktīvā tūrisma pakalpojumu sniedzēji izvietojušies ūdens tuvumā un 
ūdenstūrisms iegūst arvien lielāku popularitāti.  Ūdensobjekts nereti ir galvenais 
resurss, kurš nodrošina uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību konkrētā vietā.30 
Taču jāatzīst, ka kopumā iekšējiem ūdeņiem nav būtiska finansiāla ietekme uz 
reģiona ekonomisko attīstību, jo ar tiem saistītajām nozarēm ir raksturīga 
sezonalitāte (pavasaris un vasara). 
 
Galvenie ūdeņu rekreācijas resursi Vidzemē ir upes un ezeri. Populārākās 
aktivitātes, kas saistītas ar tiem ir sekojošas:  
• ūdenstūrisms (kanoe, laivas, plosti, u.tml.);  
• dabas tūrisms (pastaigu un velobraukšanas maršruti gar ūdeņiem / 
ūdeņu tuvumā, slēpošanas trases, makšķerēšana un zveja, t. sk. zemledus 
makšķerēšana, putnu vērošana, peldēšana); 
• aktīvais tūrisms (ūdensmotosports, ūdensslēpošana, burāšana, 
kaitbords u.tml.).31    
 
Ūdenstūrisms. Šobrīd Vidzemes plānošanās reģionā visvairāk tūrisma 
braucieni jeb laivošana notiek tādās upēs kā Amata, Brasla, Gauja, Salaca, 
Ogre, Rūja, Seda, Abuls, Aiviekste, Pededze. Laivošanas sezona ir sadalīta 
divās daļās – pavasaris, kad upēs ir paaugstināts ūdens līmenis, kas 
piemērotāks sportiskākiem un profesionālākiem braucējiem, un vasara, kad no 
maija līdz septembra sākumam Vidzemes upēs laivo vienkārši aktīvās atpūtas 
cienītāji. Vispopulārākā ūdenstūrisma vieta Latvijā un arī Vidzemē ir Gauja, 
īpaši upes posmā no Valmieras līdz Siguldai. Laivošana Latvijas upēs ir par 
brīvu, izmantojot ūdensceļu, ūdenstūristiem nav jāiegādājas atļaujas karte vai 
jāmaksā nodeva. 

                                                           
29 Iekšējo ūdeņu ietekme uz Vidzemes reģiona ekonomisko attīstību, 2012. 
30 Turpat. 
31 Turpat. 
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2015. gadā noslēdzās projekts “Riverways” (Latvijas – Igaunijas programma). 
Tā ietvaros daudz tika paveikts ūdenstūrisma attīstībā un popularizēšanā 
(vairāk sk. 4. nodaļā).32   
 
Dabas tūrisms. Ūdens ir ainaviski vērtīgs resurss, kas ir labs pamats  dabas 
tūrisma maršrutu veidošanai un attīstībai.  Pastaigu takas un velo maršruti brīvā 
laika pavadīšanai ir pieejami gandrīz visu Vidzemes upju krastos (Salaca, 
Gauja, Aiviekste, Amata, Vaidava, Rauna, Vidaga, Ogre, Rūja, Brasla u.c.).  
Gar dažādiem ūdens objektiem tiek veidotas kājnieku, velobraucēju, nūjotāju 
un slēpošanas takas. Tiek piedāvāti tematiski dabas maršruti – lašveidīgo zivju, 
dzīvnieku, putnu, augu, sēņu vērošanas maršruti. Vidzemē dažādi tūristu 
maršruti tiek veidoti gan starptautiskā (EuroVelo, EnterGauja dabas maršruti), 
gan nacionālā un reģionālā līmenī (piemēram, pārrobežu velobraucēju 
maršruti), gan lokālā līmenī (vietējo pašvaldību, Tūrisma informācijas centru vai 
uzņēmēju veidoti maršruti un pasākumi).  
Makšķerēšana. Burtnieks, Ungurs, Alauksta ezers, Alūksnes ezers un citi lielāki 
un mazāki ezeri ir populāras makšķerēšanas vietas Vidzemē. Daudzu ezeru 
krastos ierīkotas makšķernieku un atpūtas vietas. Arī Gauja, Salaca, Brasla, 
Ogre ir iecienītas makšķernieku vietas Vidzemē. Vairākās Vidzemes 
pašvaldībās ieviesta licencētā makšķerēšana. Kopš 2015. gada Vidzemē 
trīspadsmit pašvaldības apvienojušās “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrībā”. 
Tās mērķis atjaunot zivju resursus, kopt Gaujas upes krastus, sakārtot mazās 
pietekas un ar laiku ieviest arī licencēto makšķerēšanu Gaujā. 
Peldēšana. Upes un citas ūdenstilpes Vidzemē bieži vasarā tiek izmantotas kā  
iecienītas peldvietas. Vidzemes plānošanas reģionā nav oficiālas publiskas 
peldvietas, lai arī tam būtu visi priekšnosacījumi un pieprasījums. Galvenais 
iemesls – pašvaldību, īpašnieku nevēlēšanās uzņemties atbildību un ieguldīt 
līdzekļus peldvietu labiekārtošanai, drošības jautājumu risināšanai, ūdens 
analīžu regulārai veikšanai u.c. 
Putnu vērošana. Vidzemes reģionā par putniem nozīmīgām vietām ir atzītas: 
Gaujas Nacionālais parks, Ziemeļgauja, Augstroze, Salacas ieleja, Rūjas 
paliene, Vidusburtnieks, Pededze, Lubāns, Aiviekste, kā arī vairāki purvi un 
pļavas. 
 

                                                           
32 Projekta “Riwerways” mājas lapa - www.upesoga.lv 

http://www.upesoga.lv/
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Putniem nozīmīgas vietas Vidzemes plānošanas reģionā. Avots: www.lob.lv 

 
Aktīvais tūrisms. Ūdenstūrisma sporta sacensības kopš 1964. gada notiek 
Amatā – Latvijas straujākajā upē, kas laivojama tikai palu laikā. Vidzemes 
reģionā sportošanai galvenokārt tiek izmantoti ezeri. Iecienīta ūdens sporta 
veidu vieta ir Alūksnes ezers.  Aģentūras Ūdenssporta un atpūtas organizācijas 
jautājumus risina Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA”, kuras 
galvenais mērķis ir lietderīga un efektīva Alūksnes novadā esošo publisko 
ezeru un upju apsaimniekošana. Savukārt Burtnieka ezerā ik gadu notiek 
vindsērfinga pasākums “Burtnieka regate”. 2015. gadā Burtnieka ezerā  
norisinājās Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādes burāšanas sacensības. 
Kocēnu pagasta Rubenē pie ūdenstilpes Mazais Ansis darbojas veikparks 
„Rancho parks”, ko izveidojusi rekreācijas biedrība „Rebo” ar mērķi veicināt 
ūdenssporta attīstību Latvijā. 2015. gadā šiet atvērta Latvijā vienīgā 
bezmaksas veikborda skola. 
Diemžēl Latvijā pagaidām nav sakārtota likumdošana – daudzviet nav 
izstrādāta motorizēto ūdenstransporta līdzekļu izmantošanas kārtība uz 
iekšējiem ūdeņiem. Tas rada bīstamas situācijas citiem atpūtniekiem, 
piemēram, ūdensmotocikli apdraud peldētājus un laivotājus. 
 
 

2.4.3. Kultūras mantojuma vietas 
 
Ūdens allaž piesaistījis cilvēkus. Daudzi kultūrvēsturiskie objekti un  industriālā 
infrastruktūra (tilti, pārceltuves, dzirnavas u.c.) atrodas  ūdeņu tuvumā. Tas 
savukārt veicina tūristu plūsmu ūdeņu tuvumā un nereti kalpo par pamatu 
dažādu kultūras pasākumu rīkošanai ūdeņu tuvumā.  
Vidzemes plānošanas reģionā tiek rīkoti vairāki pasākumi, galvenokārt vasaras 
sezonā. Starp tiem ir gan pilsētas un novada svētki (Straupē, Valmierā, Cēsīs, 
Raunā, Mazsalacā, Rūjienā, Alūksnē, Smiltenē, Ērgļos u.c.). Vidzemes pilsētās 
notiek festivāli  Cēsu mākslas festivāls Cēsīs,  Starptautiskais Ziemas mūzikas 
un teātra festivāls Valmierā, J.Vītola Mūzikas dienas Gaujienā, Ungurmuižas 
svētki, Gadskārtu svētki Valmiermuižā, Indriķa diena Rubenē u.c. Ik gadu maijā 
plaši tiek apmeklēta Muzeju nakts. 

http://www.lob.lv/
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Tiešā ūdens tuvumā svētki notiek Alūksnē, kur uz Pilssalas Alūksnes ezerā 
atrodas brīvdabas estrāde – šeit  no jūnija līdz septembrim notiek visas 
Alūksnes kultūras dzīves aktivitātes -  koncerti, zaļumballes, brīvdabas 
izrādes.33   
Valmierā kultūras pasākumu norisei īpaša vieta ir senpilsēta, kas atrodas tiešā 
Gaujas tuvumā. Te atrodas ne tikai Valmieras viduslaiku pilsdrupas, bet arī 
Valmieras novadpētniecības muzejs ar dažādu kultūras un izglītības pasākumu 
piedāvājumu. Katra oktobra otrajā sestdienā Valmieras Rātslaukumā notiek 
Simjūda gadatirgus, kas vēsturiski ir pēdējais lielais tirgus pirms ziemas. 
Vidzemes ūdenstilpes aizvien biežāk tiek izmantotas kultūras pasākumu 
norisē. Jauki mūzikas koncerti notikuši uz plosta ūdenī gan Valmieras Dzirnavu 
ezeriņā, gan dīķī pie Sēļu muižas Mazsalacas novadā. Piemēram, 2016. gada 
jūlijā Smiltenes pilsētas svētki tika veltīti Smiltenes ūdeņiem un galvenās svētku 
aktivitātes notika to tuvumā – mūzikas koncerti, ūdens akrobātikas šovs u.c.34   
Arī Āraišu ezera krastā un Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā ik vasaru notiek 
folkloras kopu koncerti, eksperimentālās arheoloģijas nometnes, darbnīcas un 
priekšlasījumi, Muzeju nakts  pasākumi  u.c.35   
Pēdējos gados  īpašs notikums pulcē vairākus tūkstošus cilvēku Madonas 
novadā, kur Kāla ezerā notiek pasākums “Ezera skaņas” - cilvēki pasākumu 
apmeklē laivās, dodoties ezerā nakts vidū. Visapkārt valda tumsa un klusums, 
ezera vidū parādās pirmie gaismas objekti un pirmās skaņas, kas pieaug līdz 
ar gaismu un kulminē, saulei uzlecot.36   
Saistībā ar ūdensceļu vēsturisko mantojumu Vidzemē nozīmīgs ir ikgadējais 
pasākums Strenčos – Gaujas plostnieku svētki (sk. tālāk 4. nodaļā). Tie 2017. 
gada trešajā maija sestdienā Gaujas krastā notiks jau 20. reizi.37   

 
2.4.4. Kultūrvēsturiskā mantojuma vietas 
 
Vidzemes reģionā ir daudzveidīgs un bagāts kultūrvēsturiskais mantojums, kas 
pārstāv ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas kultūras mantojumu. Vidzemes reģionā, 
saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas datiem, ir 1725 
valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, tai skaitā: 
• 816 arheoloģiskie pieminekļi (448 valsts nozīmes un 368 vietējās 
nozīmes);  
• 539 arhitektūras pieminekļi (269 valsts nozīmes un 270 vietējās 
nozīmes);  
• 29 vēstures pieminekļi;  
•  3 valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļi;  
•  2 valsts nozīmes industriālie pieminekļi;  
•  336 mākslas pieminekļi.38    
 
Vairāki no kultūrvēsturiskā mantojuma objektiem lokalizēti Vidzemes ūdensceļu 
tuvumā – pilskalni, viduslaiku pilis, muižas, baznīcas.  
 

                                                           
33 http://www.aluksne.lv/03_01_02.php 
34 http://www.smiltene.lv/kultura/open/6099) 
35 https://araisuezerpils.wordpress.com/pasakumi  
36 http://www.ezeraskanas.lv/index.php 
37 http://www.strencunovads.lv/gaujas-plostnieki/gaujas-plostnieku-svetki  
38 www.mantojums.lv; Vidzemes plānošanas reģiona pašreizējās situācijas analīze, 2015. 
 

http://www.aluksne.lv/03_01_02.php
http://www.smiltene.lv/kultura/open/6099
https://araisuezerpils.wordpress.com/pasakumi
http://www.ezeraskanas.lv/index.php
http://www.strencunovads.lv/gaujas-plostnieki/gaujas-plostnieku-svetki
http://www.mantojums.lv/
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Pilskalni. Vidzemes plānošanas teritorijā lokalizēti pavisam 96 pilskalni. Starp 
tiem tiešā ūdensceļu tuvumā atrodas pavisam 18 senvietas: 
• Tanīsa kalns Raunas upes krastā (Raunas novads),  
• Pekas kalns Gaujas krastā (Beverīnas novads),  
• Staldu pilskalns Gaujas krastā (Apes novads),  
• Kvēpenes pilskalns Gaujas krastā (Pārgaujas novads),  
• Kaudžu pilskalns Gaujas krastā (Gulbenes novads),  
• Doļu pilsklans Amatas krastā (Amatas novadā),  
• Celītkalns Vijas krastā (Valkas novads),  
• Kābele – pilskalns Rūjas upes krastā (Naukšēnu novads),  
• Skanstes kalns Ogres krastā (Ērgļu novads),  
• Skaņkalnes pilskalns (Kolbergas pilskalns) ar Upuralu Salacas krastā 
(Mazsalacas novads),  
• Visagala pilskalns (Brākaļu pilsklans) Aiviekstes krastā (Lubānas 
novads), 
• Liedes kalni Liedes upes krastā (Gulbenes novads),  
• Batarejas kalns Braslas krastā (Pārgaujas novads), 
• Vējiņu pilskalns  Braslas krastā (Pārgaujas novads), 
• Panūtes pilskalns (Krančkalns) Braslas krastā (Pārgaujas novads),  
• Tempļa kalns Alūksnes ezera krastā; 
• Vaidavas pilskalns Vaidavas ezera krastā (Kocēnu novads),  
• Ureles pilskalns (Baznīcas kalns) Ungura ezera krastā (Pārgaujas 
novads). 
 
Lielākā daļa pilskalnu galvenokārt atrodas privātu īpašnieku pārvaldījumā un 
tiem netiek nodrošināta brīva pieejamība, tikai daļai no tiem ir norādes zīmes 
un tie ir atzīmēti kartēs. Izņēmums ir pilskalni pilsētu centros - Tanīsa kalns 
Raunā, Skanstes kalns Ogrē, Tempļa kalns Alūksnē. Laba pieejamība un 
atpazīstamība ir arī Pekas kalnam Beverīnas novadā, Vaidavas pilskalnam 
Kocēnu novadā un Vējiņu pilskalnam Pārgaujas novadā.   
 
Viduslaiku pilis un pilsdrupas. Vidzemes plānošanas teritorijā ir pavisam 28 
viduslaiku pilis (12.gs.b. – 17.gs.), starp tām tiešā ūdensceļu tuvumā atrodas 
pavisam 15 senie nocietinājumi: 
• Rūjienas viduslaiku pils Rūjas upes krastā (Rūjiena); 
• Valmieras viduslaiku pils Gaujas krastā (Valmiera); 
• Gaujienas viduslaiku pils Gaujas krastā (Apes novads); 
• Lielstraupes viduslaiku pils Braslas krastā (Pārgaujas novads); 
• Mazstraupes viduslaiku pils Braslas krastā (Pārgaujas novads); 
• Raunas viduslaiku pils Raunas krastā (Raunas novads); 
• Ļaudonas viduslaiku pils Aiviekstes krastā (Madonas novads); 
• Ērgļu viduslaiku pils Ogres krastā (Ērgļu novads); 
• Baltavas viduslaiku pils Ogres krastā (Ērgļu novads); 
• Skujenes viduslaiku pils Amatas krastā (Amatas novads); 
• Tirzas viduslaiku pils Tirzas krastā (Gulbenes novads);  
• Burtnieku viduslaiku pils Burtnieka krastā (Burtnieku novads); 
• Alūksnes viduslaiku pils Alūksnes ezera krastā (Alūksne); 
• Trikātas viduslaiku pils Abula krastā (Beverīnas novads); 
• Smiltenes viduslaiku pils Abula krastā (Smiltenes novads). 
 
Lielākā daļa viduslaiku nocietinājumu šobrīd atrodas drupu stāvoklī. Izņēmums 
ir Raunas viduslaiku pils, kur apmeklētājiem pieejams viens no renovētajiem 
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pils torņiem, kā arī ekspozīcija ar stāstu par pils vēsturi. Lai arī mainījušas savu 
sākotnējo izskatu, divas no ēkām ir joprojām apdzīvotas -  Lielstraupes pilī 
atrodas ārstniecības iestāde, Mazstraupes pilī – pamatskola.  Laba pieejamība 
un atpazīstamība ir viduslaiku pilsdrupām Rūjienā, Valmierā, Gaujienā, 
Burtniekos, Alūksnē, Trikātā. 
 
Viduslaiku baznīcas. Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā atrodas pavisam 
16 viduslaiku baznīcas (12. gs. beigas – 16. gs. sākums), no tām tiešā ūdens 
tuvumā lokalizēti pavisam seši dievnami: 
• Burtnieku Sv. Marijas baznīca pie Burtnieka ezera (Burtnieku novads); 
• Mazsalacas Sv. Marijas baznīca Salacas krastā (Mazsalaca); 
• Rubenes evaņģēliski luteriskā baznīca pie Vaidavas ezera (Kocēnu 
novads); 
• Lielstraupes baznīca Braslas krastā (Pārgaujas novads); 
• Valmieras Sv. Sīmaņa un Jūda baznīca Gaujas krastā (Valmiera); 

• Raunas evaņģēliski luteriskā baznīca Raunas krastā (Raunas novads). 
 

Visas no minētajām ēkām joprojām pilda reliģiskas funkcijas, tajās darbojas 
draudzes un tās ir pieejamas sabiedrībai. Vairākās no šīm baznīcām tiek 
izmantotas arī kā kultūras pasākumu norises vietas. Tajās notiek koncerti, tiek 
organizēti tematiski ar vietas kultūrvēsturi un vietējo identitāti saistīti pasākumi. 
Burtnieku, Valmieras un Rubenes baznīcas iekļautas arī vietējā tūrisma 
galamērķa  piedāvājumā un tematiskajos maršrutos kā kultūras tūristu 
piesaistes vietas. 
 
Muižas. Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā savulaik atradušās daudzas 
muižas, šo saimniecisko centru liecības joprojām vērojamas Vidzemes ainavā. 
Mūsdienās Vidzemes plānošanas reģionā labi saglabājušās, apsaimniekotas 
un pieejamas ir vismaz 20 muižas - kultūrvēsturiskajos objektos atrodas vai nu 
pašvaldību iestādes (skolas, kultūras centri, muzeji), vai tās apsaimnieko 
privātas vai sabiedriskas organizācijas, sniedzot tūrisma pakalpojumus.  Tiešā 
Vidzemes ūdensceļu tuvumā atrodas pavisam 10 objekti: 
 
• Alūksnes Jaunā pils Alūksnes ezera krastā (Alūksne),  
• Valtenberģu muiža Salacas krastā (Mazsalaca),  
• Naukšēnu muiža Rūjas upes krastā (Naukšēnu novads),  
• Litenes muiža Pededzes krastā (Gulbenes novads),  
• Kārļa muiža Amatas senielejas krastā (Amatas novads), 
• Gaujienas pilsmuiža Gaujas krastā (Apes novads), 
• Cirstu muiža Ogres krastā (Vecpiebalgas novads), 
• Ungurmuiža, Ungura ezera tuvumā (Pārgaujas novads), 
• Burtnieku pilsmuiža, Burtnieka ezera tuvumā (Burtnieku novads), 
• Veļķu muiža, Vaidavas ezera krastā (Kocēnu novadā). 
  
Senpilsētas. Vidzemes plānošanas reģionā saglabājušies Hanzas savienības 
pilsētu senie centri - Valmieras senpilsēta Gaujas krastā (valsts kultūras 
pieminekļa aizsardzības nr. 2503), Lielstraupes senpilsēta  Braslas krastā 
(valsts kultūras pieminekļa aizsardzības nr. 6276). 
 
Vidzemes arheoloģijas mantojumā izceļamas vairākas unikālas senvietas 
ezeros un ezeru krastos: 
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• Burtnieka ezera ziemeļu krastā blakus Zvejnieku mājām bijušas vienas 
no senākajām akmens laikmeta apmetnēm Latvijā, kas nosauktas par 
Zvejnieku I un Zvejnieku II apmetnēm (aizsardzības nr. 2510). Arheoloģisko 
pētījumu laikā šeit atklāts plašs kapulauks, kurā atrasts Latvijā senākais 
apbedījums, kas datēts ar 7. gt. pr. kr.  Pie Salacas iztekas no Burtnieku ezera 
atrodas vēl viens unikāls arheoloģijas objekts Riņņukalna apmetne un 
Upurakmens - kulta vieta (aizsardzības nr.2511);39 
• tikai Vidzemes ezeros konstatēts unikāls arheoloģisko dzīvesvietu veids 
Latvijā – senās ezermītnes jeb ezerpilis. Šādas senvietas zināmas pavisam 10 
ezeros, kas atrodas Vidzemes plānošanas reģionā (Auļukalna ezerā un Dūķu 
ezerā Raunas novadā, Ižezerā, Liezēres ezerā, Salu ezerā, Bakanu ezerā – 
Madonas novadā, Ušuru ezerā Lisas ezerā, Lūkāņu ezerā Amatas novadā, 
Bricu ezerā Jaunpiebalgas novadā, Vārņu ezerā Alūksnes novadā.  
Vispazīstamākā ezerpils, kurā veikti arheoloģiskie pētījumi un ezermūtnes 
rekonstrukcija, atrodas Āraišu ezerā  Amatas novadā un šeit izveidots Āraišu 
arheoloģiskais muzejparks;40     
• Vidzemē zināmas pavisam 3 apdzīvotas ezeru salas – Pilssala Alūksnes 
ezerā, uz kuras 14. gadsimtā tika uzcelta viduslaiku pils - Marienburga, 
Cepurītes sala Alūksnes ezerā  un Cepurītes sala Indzera ezerā Alsviķos. 
  
Pēdējos gados arvien saistošāks kļūst padomju laika mantojums, tā liecības 
tiek arvien biežāk izmantotas un iekļautas tūrisma produktu izveidē. Vidzemes 
plānošanas reģionā populārākie padomju laika objekti atrodas Līgatnes novadā 
– rehabilitācijas centra “Līgatne” pagrabos iespējams apskatīt padomju laika 
īpaši slepeno objektu - bunkuru, šeit tiek piedāvātas ekskursijas gida pavadībā, 
mielasts un padomju laika ballītes bunkurā, realitātes spēle.41  Savukārt Sedas 
purva un upes tuvumā atrodas Sedas pilsēta, unikāla padomju laika liecība – 
apdzīvota vieta, kas radusies pie 1953. gadā izveidotas kūdras fabrikas. Sedas 
mazpilsētai raksturīga 20. gadsimta 50. gadu arhitektūra ar  plašām ielām, koku 
alejām un Staļina klasicisma mājām.42 
 

2.4.5. Tūrisma un kultūras raksturojums 
 
Tūrisms ir būtiska tautsaimniecības nozare, tas veido 8% no Latvijas kopējās 
nodarbinātības un nodrošina gandrīz 75 tūkstošus darba vietu. Tūristu skaits 
pēdējos piecos gados ir pieaudzis par 65%, kopš straujā tūristu skaita krituma 
krīzes laikā 2008. gadā.43 
 

                                                           
39 www.burtniekunovads.lv  
40 www.amata.lv 
41 www.bunkurs.lv  
42 http://www.strencunovads.lv/?p=7331&pp=10107&lang=1357  
43 Lūka M. Par tūrisma politikas prioritātēm un Latvijas Tūrisma attīstības pamatnostādnēm, 
2016. 

http://www.burtniekunovads.lv/
http://www.amata.lv/
http://www.bunkurs.lv/
http://www.strencunovads.lv/?p=7331&pp=10107&lang=1357
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Ārvalstu vairākdienu ceļotāji Latvijas tūristu mītnēs. Avots: Lūka, 2016 
 
Tūrisma pakalpojumu eksports Latvijā 2015. gadā pieauga par 9,3%, salīdzinot 
ar iepriekšējo gadu, un sasniedza 1023,4 miljonus eiro. Latvijā ir viens no 
straujākajiem starptautisko tūristu skaita pieaugumiem Eiropā kopš 2005. gada 
– Eiropas vidējā izaugsme ir 2,9% gadā, Latvijā - 4,6%.44    
2015. gadā Latviju apmeklēja 6,8 miljoni ārvalstu ceļotāju (gan tūristi, gan 
caurbraucot). No tiem 2 miljoni uzturējās Latvijā ilgāk par vienu dienu, turklāt 
trešdaļa (33,5%) apmeklēja Latviju pirmo reizi.45   
Visvairāk ceļotāju (67,5%) ieceļoja Latvijā ar sauszemes transportu, 26,2% – 
ar gaisa transportu, 5,1% - ar jūras transportu un tikai 1,3%, izmantojot 
dzelzceļu. 30,3% no ārvalstu ceļotājiem apmeklēja Latviju atpūtas nolūkos, 
16,2% viesojās pie draugiem vai radiniekiem, bet 11,7% ieradās darījumu 
braucienā.46 
 

                                                           
44 Lūka M. Par tūrisma politikas prioritātēm un Latvijas Tūrisma attīstības pamatnostādnēm, 

2016.-  http://www.lps.lv 
45 Turpat. 
46 Turpat.. 
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Viesnīcu noslogojums 2011 - 2015. Avots: Lūka, 2016. 
 
 
2014. gadā Latvijā vērojams augstākais viesnīcu noslogojums (vidējais 
noslogojums 2015. gadā - 44.0%, 2014. gadā - 45.5%, 2013. gadā - 44.4%). 
Vidzemes reģionā ir labi attīstīta tūrisma infrastruktūra, sevišķi dažāda veida 
naktsmītnes un ēdināšanas iestādes. 2010. gadā Vidzemes reģionā bija 37 
viesnīcas un moteļi ar 1083 vietām, 98 viesu mājas ar 2200 vietām un 64 
brīvdienu mājas ar 649 vietām. Reģionā bija 35 jauniešu mītnes, kurās  bija 
vieta vairāk kā 1000 jauniešiem. Kopumā 2010. gadā reģionā 244 naktsmītnēs 
varēja izmitināt vairāk kā 5000 tūristu. 2015. gadā Vidzemes plānošanas 
reģiona teritorijā  bija 394 tūristu mītnes ar 2294 numuriem un 8850 
gultasvietām.47 
 
Visvairāk tūrisma aktivitātes koncentrējas Vidzemē, Gaujas Nacionālajā parkā 
(GNP) un tā tiešā tuvumā. Šeit darbojas Gaujas Nacionālā parka Tūrisma 
klasteris - EnterGauja, kas ir lielākais tūrisma klasteris Baltijā, veicinot vairāk 
nekā 50 iesaistīto pušu, galvenokārt, tūrisma uzņēmēju, deviņu pašvaldību, 
Vidzemes Augstskolas un Dabas aizsardzības pārvaldes kopīgu sadarbību 
vienota mērķa sasniegšanai. GNP tūrisma klasteris izveidots, lai paaugstinātu 
konkurētspēju starptautiskā tirgū, palielinātu apmeklētāju uzturēšanās laiku 
galamērķī, mazinātu tūrisma sezonalitātes ietekmi, veicinātu piedāvājuma 
kvalitātes izaugsmi, nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un optimālu iesaistīto 
resursu izmantošanu un visu partneru apspriestu lēmumu pieņemšanu, 
veicinātu iesaistīto pušu sadarbības kultūru un pētījumu iesaisti inovāciju 
ieviešanai, kā arī citus izaicinājumus.48 
No svara tūrisma attīstībā ir arī tas, ka Valmierā, Vidzemes augstskolā 
pieejamas augstākās izglītības programmas tūrisma jomā, kur tiek sagatavoti  

                                                           
47 Lūka M. Par tūrisma politikas prioritātēm un Latvijas Tūrisma attīstības pamatnostādnēm, 
2016.-  http://www.lps.lv. 
48 Gaujas NP stratēģija 2012 – 2019. http://tourism.sigulda.lv/gaujas-np-t%C5%ABrisma-
klastera-strat%C4%93%C4%A3ija/ 
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augsti kvalificēti  speciālisti tūrisma un viesmīlības nozarei. Augstskola 
pārstāvēta  arī divos (GNP tūrisma klasteris un Latvijas ilgtspējīga tūrisma 
klasteris), ar tūrismu saistītos klasteros ar nozīmīgu stratēģisko lomu to 
attīstībā.  Augstskola sadarbojas ar uzņēmējiem, gan iesaistot studentus 
praksē, gan kursa darbu, gada projektu, bakalaura un maģistra darbu ietvaros.  
Uzteicama ir arī sadarbība tūrisma operatoru, pašvaldību un aizsargājamo 
dabas teritoriju pārstāvju starpā, piemēram, veidojot maršrutus, novirzot tūristu 
plūsmas un prasmīgi apsaimniekojot infrastruktūru.  
 
Tāpat Vidzemes reģionā tūrisma jomā arvien vairāk uzmanība tiek pievērsta 
tīklveida stratēģijām, kad, sadarbojoties vairākām ģeogrāfiski tuvām tūristu 
piesaistes vietām un pašvaldībām, tiek domāts par efektīvu tūrisma galamērķu 
pārvaldību. 
 
Pēdējā laika tendences tūrismā Latvija un Vidzemē saistītas ar gastronomijas 
tūrisma attīstību. 2017. gadā Rīgas-Gaujas reģions kļūs par Eiropas 
gastronomijas reģionu. Sadarbojoties Rīgai, Siguldai un Vidzemes reģiona 
pilsētām Cēsīm un Valmierai, radīts īpašs koncepts “Ar dabu šķīvī” reģiona 
gastronomijas daudzveidības iepazīšanai. Gastronomijas tūrisms ir ne tikai 
ēdienu un dzērienu baudīšana, bet arī daudzas citas aktivitātes tūrisma jomā. 
Īstenojot gastronomijas aktivitātes, vērība tiks pievērsta izglītībai, pilsētu un 
lauku mijiedarbībai, veselīgas pārtikas un uztura jautājumiem, ēdienu 
tradīcijām, restorānu un viesmīlības nozīmei un kultūrai, uzņēmējdarbībai un 
inovāciju nozīmei gastronomijā.49  Eiropas gastronomijas reģiona tituls Rīgas-
Gaujas reģionam ierindo Latviju starp iecienītiem gastronomijas tūrisma 
galamērķiem Eiropā. Tas viennozīmīgi vēl vairāk sekmēs gardēžu tūrisma 
popularitāti Latvijā, veicinot tūristu plūsmas pieaugumu Vidzemē un Latvijā 
kopumā.50 
 

2.5. Tūrisma, mantojuma un kultūras jomas stiprās un vājās 
puses    

 

 Stiprās puses Vājās puses Nepieciešamās 
zināšanas 

Pārvalde • Daudzlīme
ņu un starpnozaru 
pārvaldība 
 
 
 
 
 
 

• Trūkst 
integrētas 
kopējas 
politikas, 
piemēram, 
reģionālās 
tūrisma  
attīstības 
stratēģijas, 
Latvijas 
ūdensceļu 
attīstības 
stratēģijas  

 
 

• Pasākumi, kas 
veicina 
sadarbību, 
rosina nozares 
ekspertu 
pieredzes 
apmaiņu,   

• Zināšanu 
pilnveidošana, 
kas veicina 
attieksmes 
maiņu  saistībā 
ar ūdens 
resursu kā 
mantojumu, 

                                                           
49 http://www.rigagauja.lv/lv/9178-par-eiropas-gastronomijas-regionu. 
50 Turpat. 



23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Trūkst 
augšupejošas 
iniciatīvas 

 
 
 

kultūras, 
ainavas vērtību     

• Metodoloģijas 
sagatavošana 
ūdensceļu 
rekreatīvai 
izmantošanai 
 

• Publiski - 
privātas 
politikas 
īstenošanas 
modeļa izveide 
tūrisma 
attīstībai, 
vadībai un  
atpazīstamības 
veicināšanai;      

• Atbalsts 
inovatīvām MVU 
un MU idejām un 
potenciālam; 

• Vietējā un 
reģionālā 
darbaspēka 
izmantošana 

 
 

Infrastruktūra • Dažādi 
tūrisma maršruti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Nevienmērīga 
pakalpojumu 
kvalitāte – nav 
labiekārtotas 
atpūtas vietas, 
piesārņotas 
teritorijas, 
informācijas 
zīmju trūkums, 
apgrūtinoša 
pieejamība  
(privātīpašumi, 
pārapdzīvotība 
u.c.).  

 
 
 
 

• Tūrisma 
infrastruktūras 
draudi 
aizsargājamo 

• Sabiedrības 
līdzdalība un 
iesaiste vietu 
sakārtošanā, 
brīvprātīgais 
darbs, talkas u.c.   

• Ieņēmumi no 
ūdensceļu 
izmantošanas, 
piemēram, 
laivošanas 
atļaujas kartes; 

• Sabiebrības 
izglītošana par 
vides 
jautājumiem, 
dabas 
aizsardzību; 
 
 

• Jauni 
infrastruktūras 
projekti  ar 
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• Daudzpusī
gi ēdināšanas un 
viesmīlības 
pakalpojumi 
(viesnīcas, tūristu 
mītnes, restorāni, 
muzeji, teātri u.c.)  

teritoriju 
saglabāšanā 

 
 
 
 

• Vienota, 
tematiska 
piedāvājuma 
trūkums 
dažādām 
auditorijām, 
cenu līmeņiem  

• Nevienmērīga 
pakalpojumu 
kvalitāte  

pielāgotiem, 
pārvietojamiem 
konstrukciju 
risinājumiem         

 
 

• Aktīvs 
mārketings un 
atpazīstamības 
veicināšana, 
tirgus izpēte, 
jaunu produktu 
attīstīšana    

Mārketings un 
PR metodes 

• Jaunas, 
kopējas 
mārketinga un PR 
metodes reģiona 
atpazīstamības 
veicināšanai, 
piemēram, 
tūrisma klāsteris  
EnterGauja, 
Eiropas 
gastronomijas 
reģions 

• Trūkst 
ilgtermiņa 
finansējuma   

 

• Sadarbība starp 
nozares 
ekspertiem un 
politikas 
veidotājiem; 

• Valsts atbalsts 
nacionālā un 
reģionālā līmenī   

Pakalpojumi  Dažādas un 
daudzveidīgas 
dabas un kultūras 
mantojuma vietas 
un objekti, piem.,: 
arheoloģiskais 
Āraišu 
muzejparks, 
festivāli un 
pasākumi 
(Gaujas 
Plostnieku svētki, 
Ezera skaņas 
Kāla ezerā u.c.), 
vietējie produkti 
  
      

• Nepietiekams 
pakalpojumu 
klāsts, 
ierobežota 
atpazīstamība, 
zems 
pieprasījums; 

• Sezonalitāte; 

• Vides 
degradēšana – 
pārmērīga 
ūdensceļu 
izmantošana 
un noslodze 
(ūdens 
piesārņojums, 
dabas vērtību 
apdraudējums 
u.c.) 

 

• Jaunu tūrisma 
produktu, 
pakalpojumu 
izveide, kas 
mazinātu 
sezonas 
ietekmi; 

• Pieredzes 
apmaiņa un 
jaunu zināšanu 
apguve  par 
inovatīviem 
risinājumiem un 
paņēmieniem 
jaunu produktu 
izveidē, 
piemēram, 
slēpošanas 
pārgājieni, ledus 
burāšana, 
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• Nepietiekams 
finansējums 
(ieņēmumi no 
tūristiem 
nesedz 
uzturēšanas 
izdevumus)    

ekskursijas 
tumsā, saullēktā 
u.c. 

• Interaktīva 
vietējo produktu 
atpazīstamības 
veicināšana – 
kulinārais 
tūrisms, 
piemēram, zivju 
ēdieni, zāļu tējas 
u.c.   

• Inovatīvu 
tūrisma 
galamērķu 
izveide, 
piemēram, 
korporatīvie 
pasākumi, 
darbnīcas daba, 
uz ūdens u.c.; 

• Tūrisma 
pakalpojumu  
sniedzēju 
reģionāla un 
starptautiska 
tīklošanās  

•  Tūrisma 
produktu 
adaptēšana 
ārvalstu tirgiem 

 

• Papildus 
finansējuma 
iespējas (ES, 
nacionāla, 
vietēja līmeņa 
atbalsts) 
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3. Politikas instrumenta apraksts saistībā ar SWARE 
projektu 
 

3.2. Vispārējs politikas instrumenta apskats  
 

➢ Politikas instrumenta nosaukums: “Izaugsme un nodarbinātība” 
 

➢ Galvenās darbības programmas iezīmes: 
Darbības programma (DP) nosaka principus Eiropas Savienības fondu 
investīcijām, rezultāti, kuri sasniedzami un atbalsta jomas visam 
plānošanas periodam. DP Eiropas Komisija apstiprināja 11.11.2014. DP 
nodrošina atbalstu ekonomikas izaugsmei un nodarbinātībai, ar uzsvaru 
uz konkurētspēju Latvijas ekonomikā. 
 

➢ Politikas instrumenta prioritārie virzieni:  

• "Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas";  

• "IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi" ; 

• "Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja";  

• "Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās 
nozarēs"; 

• "Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte";  

• "Ilgtspējīga transporta attīstība";  

• "Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte";  

• "Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana";  

• "Izglītība, prasmes un mūžizglītība". 
 

➢ Politikas instrumenta ģeogrāfiskais pārklājums  
Latvijas nacionālā darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 
iekļauj visu Latvijas teritoriju (t.sk. piecus plānošanas reģionus: 
Vidzemes plānošanas reģions, Rīgas plānošanas reģiona, Zemgales 
plānošanas reģiona, Latgales plānošanas reģiona, Kurzemes 
plānošanas reģions). 
 

➢ Politikas instrumenta kopējais finansējums:  
Kopējais DP finansējums: 5,192,801,939.00 € 
Kopējais ES ieguldījums: 4,418,233,214.00 € 

 
➢ Politikas instrumenta vispārējais mērķis un tematiskie mērķi:  

 
Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” mērķis ir nodrošināt 
nacionālās prioritātes saskaņā ar “Eiropa 2020” izvirzītajiem mērķiem.  
 

➢ Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" mērķis ir definēt 
kohēzijas politikas fondu prioritāros virzienus, mērķus un sasniedzamos 
rezultātus saskaņā ar stratēģiju "Eiropa 2020", Latvijas Nacionālās 
attīstības plānu 2014.-2020. gadam, Nacionālo reformu programmu, 
Eiropas Savienības Padomes rekomendācijām par Latvijas 2013. gada 
valsts reformu programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par 
Latvijas 2012.-2016. gada konverģences programmu un Eiropas 
Savienības Padomes rekomendācijām par Latvijas 2014. gada valsts 
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reformu programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Latvijas 
2014. gada stabilitātes programmu, nacionālajām nozaru stratēģijām un 
citiem plānošanas dokumentiem, kā arī noteikt vispārējos principus 
darbības programmā minēto kohēzijas politikas fondu līdzfinansēto 
prioritāšu ieviešanā, uzraudzībā un izvērtēšanā. 
 
➢ Prioritārie virzieni, specifiskā atbalsta mērķa, pasākuma 

nosaukums 
 
1.   Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas 
2.   IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi 
3.   Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja 
4.   Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs 
5.   Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte 
6.   Ilgtspējīga transporta sistēma 
7.   Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte 
8.   Izglītība, prasmes un mūžizglītība 
9.   Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana 
10.   Tehniskā palīdzība “ESF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai“ 
11.   Tehniskā palīdzība “ERAF atbalsts KP fondu ieviešanai un 
vadībai” 
12.   Tehniskā palīdzība “KF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai”.51 

 
3.3. Politikas instrumenta ieviešana  

3.3.1. Vadība un kontrole 
➢ Vadošā iestāde 

Vadošās iestādes funkcijas veic LR Finanšu ministrija, un tās 
pienākums ir nodrošināt ES fondu vadību un īstenošanu. Vadošā 
iestāde, sadarbojoties ar atbildīgajām iestādēm un konsultējoties 
ar sociālajiem, nevalstiskā sektora un reģionālajiem partneriem, 
izstrādā ES fondu plānošanas dokumentāciju, tādējādi nodrošinot 
partnerības principa ievērošanu šo dokumentu sagatavošanā, kā 
arī nodrošinot struktūrfondu un Kohēzijas fonda starpnozaru 
koordināciju. Tāpat vadošā iestāde nodrošina 
datorizētās Kohēzijas politikas vadības informācijas 
sistēmas stratēģisko vadību, ES fondu izvērtēšanu 
un komunikācijas vadību.  

➢ Atbildīgās iestādes 
Atbildīgās iestādes veic starpniekinstitūciju funkcijas: piedalās 
plānošanas dokumentu izstrādē, izstrādā ES fondu projektu 
iesniegumu vērtēšanas kritērijus, atbilstoši plānošanas 
dokumentiem nodrošina attiecīgās ES fondu aktivitātes projektu 
iesniegumu atlasi un vērtēšanu, projektu īstenošanas 
uzraudzību un kontroli, analizē problēmas ES fondu aktivitāšu 
un projektu īstenošanā un iesniedz vadošajā iestādē un 
uzraudzības komitejā priekšlikumus par aktivitāšu un projektu 
īstenošanas uzlabošanu. Par specifisko atbalsta mērķi atbildīgā 
iestāde un sadarbības iestāde, kā arī kompetences sadalījums 
starp tām noteikts darbības programmas papildinājumā, kuru 
apstiprina Ministru kabinets, un tās Ministru kabineta noteiktajā 

                                                           
51 LR Finansu ministrijas Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”, 2013. 

https://kpvis.esfondi.lv/Login/Index?ReturnUrl=%2f
https://kpvis.esfondi.lv/Login/Index?ReturnUrl=%2f
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kārtībā īsteno visas starpniekinstitūcijas funkcijas vai daļu no 
tām. Atbildīgās iestādes ir šādas: 

• Tieslietu ministrija; 
• Valsts kanceleja; 
• Labklājības ministrija; 
• Izglītības un zinātnes ministrija; 
• Satiksmes ministrija; 
• Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; 
• Veselības ministrija; 
• Ekonomikas ministrija; 
• Zemkopības ministrija; 
• Kultūras ministrija. 

 
➢ Sadarbības iestāde 

Sadarbības iestāde veic starpniekinstitūciju  funkcijas: 
piedalās plānošanas dokumentu izstrādē, izstrādā ES fondu 
projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, atbilstoši 
plānošanas dokumentiem nodrošina attiecīgās ES fondu 
aktivitātes projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu, projektu 
īstenošanas uzraudzību un kontroli, analizē problēmas ES 
fondu aktivitāšu un projektu īstenošanā un iesniedz vadošajā 
iestādē un uzraudzības komitejā priekšlikumus par aktivitāšu 
un projektu īstenošanas uzlabošanu. Kompetences sadalījums 
starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi noteikts darbības 
programmas papildinājumā, kuru apstiprina Ministru 
kabinets.  Sadarbības iestādes funkcijas pilda Centrālā finanšu 
un līgumu aģentūra. 

➢ Sertifikācijas iestāde 
Sertifikācijas iestādes funkcijas pilda Valsts Kase, un tās 
pienākums ir veikt maksājumus ES fondu projektu ietvaros un 
veikt šo maksājumu finanšu uzskaiti. 
Sertifikācijas iestāde saskaņā ar ES regulās noteikto ir viena 
vai vairākas valsts reģionālās vai  vietējās iestādes vai 
struktūras, ko izraugās dalībvalsts, lai apstiprinātu izdevumu 
deklarācijas un maksājumu pieteikumus, pirms tos nosūta 
Eiropas Komisijai, un saņemtu maksājumus no Eiropas 
Komisijas 

➢ Revīzijas iestāde 
Revīzijas iestādes funkcijas pilda Finanšu ministrijas Eiropas 
Savienības fondu revīzijas departaments. Revīzijas iestādes 
galvenais uzdevums ir sniegt neatkarīgu un objektīvu atzinumu 
par Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas 
darbības efektivitāti un deklarēto izdevumu likumību un 
pareizību. Eiropas Savienības fondu revīzijas iestādes misija ir 
sniegt pārliecību par ES fondu un ieguldījumu efektīvu un 
mērķtiecīgu apguvi, lai nodrošinātu investīciju ieplūdi Latvijā. 

➢ Uzraudzības komiteja 
Uzraudzības komiteju vada vadošās iestādes vadītājs un kurā 
iekļauti pārstāvji no vadošās iestādes, atbildīgajām iestādēm, 
sadarbības iestādēm, maksājuma iestādes, revīzijas iestādes, 
sertifikācijas iestādes, kā arī sociālie, nevalstiskā sektora un 
reģionālie partneri. Uzraudzības komiteja izveidota, lai 

http://www.kase.gov.lv/?object_id=51
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nodrošinātu efektīvu ES fondu ieviešanas uzraudzību atbilstoši 
darbības programmā noteiktajām prioritātēm un mērķiem. 
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” vadības 
un kontroles sistēmu skatīt zemāk shēmā.  

 

 
ES fondu administrēšanas Latvijā institucionālais ietvars. Avots:  

Latvijas Republikas Finanšu ministriju, Vadošās iestādes un 
Sertifikācijas iestādes funkciju un procedūru apraksts, 2016 

 
Darbības programmas 5.5.1. Specifisko atbalsta mērķi (SAM) “Saglabāt, 
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to 
saistītos pakalpojumus” ieviešanu Kultūras ministrija īsteno sadarbībā ar Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, vienlaicīgi saturiskā plānošana 
tiek nodrošināta, sadarbojoties ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekciju. 5.5.1. SAM ietvaros paredzēts īstenot sadarbības projektus, lai 
veicinātu integrētu, katras teritorijas specifiskajām vajadzībām atbilstošu, 
projektu ideju īstenošanu. Projekta “SWARE” kontekstā atbildīgā ministrija ir 
Kultūras ministrijas. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
administrē investīcijas piekrastes teritorijā. Vidzemes plānošanas reģionā 
teritorijā vietējās pašvaldības var pieteikties uz atbalstu caur Kultūras ministriju, 
jo neatrodas piekrastes teritorijā. Kultūras ministrija ir vadošā valsts pārvaldes 
iestāde kultūras nozarē, kas veido un koordinē valsts kultūrpolitiku. 
 
3.3. Prioritātes ass (-is), kas saistīts ar SWARE projektu  
 
Darbības programmas mērķi paredz sasniegt galvenās Latvijas attīstības 
prioritātes saskaņā ar Europa 2020 mērķiem. Prioritārais virziens, "Vides 
aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte" paredz arī specifisko 
atbalsta mērķi “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas 
mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”. Šajā specifiskajā 
atbalstā mērķi investīcijas vērstas uz to, lai saglabātu, aizsargātu un attīstītu 
šobrīd nepietiekoši izmantotās kultūras un dabas mantojuma teritorijas un 
objektus, padarot tos pievilcīgākus un pieejamākus, kā arī paplašinot to 
saturisko piedāvājumu un rodot tiem jaunas funkcijas, lai veicinātu to kvalitatīvu 
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izmantošanu. Investīcijām kultūras un dabas mantojumā ir tieša ietekme uz 
kultūras un dabas tūrisma izaugsmi, kas ilgtermiņā rada sociālu un ekonomisku 
labumu. 

 
3.3.1. Darbības, mērķgrupa un sagaidāmie rezultāti  

Investīcijas tiks veiktas saskaņā ar attiecīgās pašvaldības attīstības 
programmu, kur šāda veida investīcijas pamatoti uzskatāmas par ekonomiskās 
attīstības prioritātēm, paredzot ne tikai attiecīgā kultūras un dabas mantojuma 
objekta attīstību, bet arī tā sasaisti ar citām publiskajām un privātajām 
investīcijām attiecīgajā teritorijā, ņemot vērā vietējos apstākļus un potenciālu, 
paredzot līdzsvarotu ilgtspējīgu teritorijas attīstību kopumā. Nosacījums 
investīcijām kultūras mantojuma objektos ir arī attiecīgā objekta investīciju 
atdeves ilgtermiņa darbības stratēģija, kas pamato pieprasījumu objektā 
nodrošinātajiem pakalpojumiem, kā arī paredz objekta uzturēšanu ilgtermiņā, 
neradot papildu finanšu slogu pašvaldībai un valstij. Investīcijām objektos 
jāatbilst nosacījumiem, ka sociālekonomiskie ieguvumi ir lielāki par objekta 
uzturēšanas izmaksām.  
 
Indikatīvā mērķa grupa: pašvaldības, saistīto pakalpojumu sniedzēji (MVU), 
iedzīvotāji, vietējie un starptautiskie tūristi. 
 
Sagaidāmie rezultāti un indikatori:52  

Rādītājs Mērvienība Plānotā 
vērtība 
(2023. gadā) 

Atbalstīto dabas 
un kultūras 
mantojuma 
objektu skaits 

Skaits 15 

Atbalstīto kultūras un dabas 
mantojuma objektu un 
tūrisma objektu apmeklējumu 
paredzamā skaita pieaugums 

Pakalpojumi 15 

Jaunradīto 
pakalpojumu 
skaits atbalstītajos 
kultūras un dabas 
mantojuma 
objektos 

Apmeklējumi gadā  140,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
52 LR Finansu ministrijas Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”, 2013. 
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3.4. Politikas instrumenta stiprās un vājās puses  
 

 Stiprās puses  Vājās puses  Nepieciešamās 
zināšanas  
 

 
Sagatavošana  

- Ieinteresēto pušu 
iesaiste 
sagatavošanas fāzē 
(tika apzināti 
potenciālie objekti, 
veicot pašvaldību 
anketēšanu.  
 
- Augšup ejošā pieeja 
– politikas 
instrumenta darbības 
attīstītas lielākoties, 
ņemot vērā 
pašvaldību 
vajadzības 
(īstenošanās fāzē 
nelielas atkāpes).  
 
-sociālekonomiskās 
analīze – galvenais 
fokuss uz investīciju 
objektiem ar 
ekonomisku atdevi. 
Sagatavošanās fāzē 
tika veikta objektu 
klasificēšana četrās 
kategorijās (1-2 
kategorijas objekti ar 
lielāku investīcijas 
potenciālu). 
 
-Investīcijas 
paredzētas tikai 
sadarbības 
projektiem starp 
pašvaldībām.  
  

- Iesaistītas divas 
atbildīgās ministrijas -  
Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības 
ministrija (VARAM) un 
LR Kultūras ministrija, 
kuras atbildīgas par 
konkrēto politikas 
instrumenta 
specifisko atbalsta 
mērķi. Sākotnēji 
nebija īsti skaidrs 
sadalījums starp šīm 
ministrijām.  
 
-Politiskais spiediens 
vai lobēšana no 
politiķu puses, lai 
iekļautu konkrētos 
objektus un teritorijas 
pie atbalstāmajiem 
investīciju objektiem. 
 
-  Dažkārt sadarbības 
projekti tika veidoti 
mākslīgas sadarbības 
pamatā, lai atbilstu 
mērķa nosacījumiem.  
 
 
- Atbildīgās 
institūcijas 
sociālekonomiskajai 
analīzei patērēja 
pārāk daudz laika, 
kurš svarīgs 
ieviešanas fāzē.  
 
 

- Sagatavošanas fāzē 
tika organizēta divu 
soļu analīze (pirmajā 
solī atbildīgās 
institūcijas jautāja 
visām pašvaldībām par 
nepieciešamajām 
investīcijām un tikai 
pēc tam precizēja 
informāciju, ka atbalstu 
varēs saņemt tikai 
sadarbības projekti. 
Ļoti daudz laika tik 
veltīts pašvaldību 
vajadzību analīzei, kas 
pēc tam tikai mainīts. 
Sākotnējā fāzē trūka 
stratēģiski orientēta 
pieeja konkrēto 
prioritāro objektu 
atlasei.  
 
 
 
 
 

 
Politikas 
instrumenta 
saistība 

-Analīze ietver 
aktuālu informāciju.  
 

-Politikas instruments, 
galvenokārt balstās 
uz investīciju 
ieguldījumu 
kultūrvēsturiskajos 
objektos, bet dabas 
objekti lielākoties ir 
izslēgti.  

- Nepieciešamība pēc 
atbalsta vienotajam 
dabas un kultūras 
mantojumam. 
Nepieciešamība pēc 
starpdisciplināru 
pasākumu 
nodrošināšanas, lai 
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 sniegtu ieguldījumu 
vienotajam dabas un 
kultūras mantojumam.  

Politikas 
instrumenta 
pamatojums 
un 
konsekvence  

-Prioritātes atbilstoši 
adresētas 
sociālekonomiskajai 
analīzei: investīcijas 
tiks veiktas saskaņā 
ar pašvaldību 
attīstību 
programmām un 
teritorijas, kurās 
šādas investīcijas ir 
ekonomiski 
pamatotas,  
 
 
 
 

-Nozīmīgi vēsturiski 
objekti ar zemu 
ekonomisko 
potenciālu (kuri nevar 
sasniegt prognozētos 
rezultātus attiecībā 
par tūristu 
pieplūdumu un jaunu 
pakalpojumu izveidi) 
ir izslēgti no 
investīciju 
saņemšanas.  

-Atbildīgajām 
institūcijām ir 
jāuzņemas atbildība un 
rūpes par citām 
investīciju un atbalsta 
iespējām objektiem, 
kuri ir izslēgti no šīs 
konkrētā politikas 
instrumenta atbalsta 
saņemšanas. 
 
 
  
 

Iekšējā un 
ārējā 
saskaņotība 

-Politikas instruments 
ir saskaņots ar 
saistītām iekšējām un 
ārējām stratēģijām: 
Eiropa2020 mērķiem, 
pašvaldību attīstības 
dokumentiem;  
Latvijas tūrisma 
attīstības 
pamatnostādnes 
2014.–2020.gadam, 
Stratēģijas “Latvija 
2030” 
telpiskās attīstības 
perspektīvu, Latvijas 
kultūrpolitikas 
pamatnostādnes 
“Radošā Latvija” 
2014.–2020.gadam 
69, Piekrastes 
telpiskās attīstības 
pamatnostādnes 
2011.-2017.gadam70 
un 
Reģionālās politikas 
pamatnostādnes 
2013.–2019.gadam. 
 
 

Politikas instruments 
ir saskaņots attiecīgi 
ar iekšējiem un 
ārējiem 
dokumentiem. 
 

Izstrādājot politikas 
instrumentu, būtiski ir 
ņemt vērā gan vietēja, 
gan reģionāla, gan 
nacionāla, gan 
starptautiska mēroga 
jomas attīstības un 
plānošanas 
dokumentus.  
 
 

Ieviešana   -Starpnozaru 
pārvaldības struktūra 
–  Vides aizsardzības 
un reģionālās 

-Lomu un uzdevumu 
sadalījuma dažādās 
struktūrās ir daļēji 
aprakstīts  

-Nepieciešama 
efektīvāka 
komunikācija starp 
visām iesaistītajām 
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attīstības ministrija 
(VARAM) un LR 
Kultūras ministrija ir 
atbildīgas par 
konkrētā politikas 
instrumenta 
ieviešana.  
 
 

 
- Komunikācijas 
kanāli starp dažādām 
ieinteresētajām 
pusēm (privātās 
kompānijas, NVO) ir 
fragmentāri.  
 
-Kontroles un 
uzraudzības sistēma 
ir neskaidra.  
 
-Trūkst publiskās un 
privātās sadarbība 
aktivitāšu ieviešanā.  
 
-Nav skaidrs apraksts 
par projekta prasībām 
– nepietiekama 
komunikācija starp 
visām ieinteresētām 
pusēm par 
iesniegšanas 
nosacījumiem  
 

pusēm, lai sasniegtu 
labākus rezultātus  
 
- Nepieciešamas 
sadarbības formas 
publiskajai un privātajai 
partnerībai.  
 

Rezultāti un 
ietekme  

-Politikas instrumenta 
mērķi ir atbilstoši un 
sasniedzami.  
- Indikatori un 
plānotie rezultāti ir 
sasniedzami  
 
 

- Nav skaidra 
mērījuma 
metodoloģija 
paredzamo rezultātu 
uzraudzības sistēmai.  
-Sagaidāmie rezultāti 
principā ir jau 
sasniegti (plānotāji/ 
izstrādātāji neņēma 
vērā vispārējās 
tendences tūristu 
plūsmām). 
 

-Katram atbalstītajam 
projektam 
(investētajam 
objektam) obligāti ir 
nepieciešamība pēc 
specifiska uzraudzības 
instrumenta, kurš 
nodrošinātu efektīvu 
projektu monitoringu, 
no atbildīgajam 
institūcijām šāda 
prasība esošajā 
situācijā nav obligāta 
prasība.  
 
  
 
  

Finanses -Politikas instruments 
ir izmaksu ziņā 
efektīvs  
(investīcijas tiek 
virzītas, kur plānots 
lielāks potenciāls no 
tūristu pieplūduma). 
-Finanšu līdzekļu 
piešķiršana ir 

-Sagaidāmais 
kopējais projektu 
skaits pārsniedz 
plānoto finansējumu.  

- Trūkst publiskā un 
privātā sektora 
sadarbība 
ieguldījumiem 
objektos. Investīcijas 
objektiem būtu  
jāsaņem arī  no 
privātajiem 
investoriem, lai 
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saskaņā ar politiku 
instrumentu mērķiem 
un plānotajām 
darbībām. 

panāktu īpašu 
pievienoto vērtību, 
vienlaikus attīstot ar 
kultūras un dabas 
mantojuma saistītos 
pakalpojumus reģionā. 
 

 
 

3.5. Politikas instrumenta ietekme  
 
Darbības programmas mērķis ir nodrošināt nacionālās attīstības prioritātes 
saskaņā ar Eiropas izaugsmes stratēģijai Eiropa 2020. gada mērķiem. 
Prioritārā virziena SAM 5.5.1 saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras 
un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus. Dabas un 
kultūras mantojuma apsaimniekošana tiešā veidā skar reģionālo attīstību. 
Joprojām reģionālā un nacionālā mērogā nav integrētas stratēģijas, kas 
aptvertu vienoto dabas un kultūras mantojumu. Vidzemes plānošanas reģionā 
koordinācija starp dažādām iesaistītām pusēm ir pietiekami labi organizēta, bet 
sadarbība ir sadrumstalota un komunikācija ar dažādam ieinteresētajām 
pusēm (privātie uzņēmi, NVO) nav efektīva, kā rezultātā trūkst sistemātiskas 
pieeja dabas un kultūras mantojuma pārvaldībai, līdzīgas situācija ir 
novērojama citos Latvijas reģionos.  Šī problēma nav pienācīgi atspoguļota 
Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība”, tādēļ Vidzemes 
plānošanas reģions vēlas ietekmēt nacionāla līmeņa politikas instrumentus, 
t.sk. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 5.5.1., kas liktu 
lielāku uzsvaru uz dažādu ieinteresēto pušu iesaisti. Turklāt citu projekta 
partneru piedāvātās labās prakses privātā un publiskās sadarbības modeļa 
attīstībai, ieguldot ar kultūras un dabas mantojuma saistītajos pakalpojumos 
reģionā, būtu svarīgs ieguvums situācijas uzlabošanai.  
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4. Labās prakses piemēri 
4.1. Piemērs Nr. 1.  

Gaujas pārceltuve – prāmis 

 

Foto: www.jenculaivas.lv 

APRAKSTS  

Valsts: Latvija 

Reģions: Vidzemes plānošanas reģions 

Tēma:  

1.Aizsargājamo dabas teritoriju iesaiste tūrisma maršrutos   

Projekta ilgums: Kopš 1949. gada 

Atbalsta programma: Biļešu ieņēmumi un pašvaldību finansējums 

Kopējais budžets: Informācija nav pieejama 

Īstenotāji: Līgatnes novada pašvaldība, Pārgaujas novada pašvaldība, Dabas 
Aizsardzības pārvalde 

Pašreizējā situācija: Unikāls kultūrvēsturiskā mantojuma objekts - vienīgais 
Latvijā un Baltijā, kurš darbojas, pateicoties upes straumes spēkam, un ir 
iekļauts tehnikas vēstures pieminekļu sarakstā. Līgatnes pārceltuvi, lai nokļūtu 
pāri Gaujai, izmanto gan vietējie iedzīvotāji, gan tūristi. Līgatnes pārceltuve ir 
populārs ceļojuma piesaistes objekts Līgatnes novadā un Gaujas Nacionālā 
parka teritorijā. Tas nereti tiek iekļauts galamērķa maršrutā. 
 
Kāpēc tas ir labās prakses piemērs? 
1. Specifiska tēma; 
2. Īpašs, unikāls risinājums esošai problēmai.   
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PAPILDUS INFORMĀCIJA 
Problēmas pirms projekta īstenošanas  
Līgatnes pārceltuve ierīkota pēc Otrā Pasaules kara, kad tika izpostīts tilts pār 
Gauju. Vietējie iedzīvotāji  netika uz darbu un skolu, jo tuvākie tilti atrodas ~ 20 
km attālumā.   
 
Sagatavošana  
Tā kā tilta atjaunošana prasīja lielus līdzekļus un laiku, izdevīgāk bija atjaunot 
pārceltuvi pār Gauju, kuru Otrā pasaules kara sākumā vācu karaspēks bija 
izveidojis frontes vajadzībām. 
 
Projekta mērķi  
Sākotnēji pārceltuves galvenais mērķis bija nodrošināt vietējo iedzīvotāju  
transporta iespējas,  šobrīd, pašvaldībām subsidējot pārceltuves izdevumus, 
mērķis ir saglabāt un uzturēt unikālu kultūrvēsturiskā mantojuma objektu 
Gaujas krastos. 
 
Projekta mērķauditorija  
Vietējie ļaudis pārceltuvi izmanto, dodoties sēņot un ogot pāri upei, kā arī 
pārvadājot piemājas saimniecībās saražotās preces – pienu, olas, dārzeņus. 
Vietējie un ārvalstu tūristi, kas braucienu ar prāmi iekļauj galamērķa maršrutā. 
 
ĪSTENOŠANA 
Projekta aktivitātes  
Pārceltuve nodrošina iedzīvotāju un novada viesu, kā arī vieglo transporta 
līdzekļu pārcelšanu no viena Gaujas krasta uz otru par noteiktu samaksu. Tā ir 
labi sasniedzama ar autotransportu no abiem upes krastiem. Pārceltuves 
celtspēja ir 6 tonnas. Pārceltuves darba laiks: katru dienu no 6:00 līdz 23:00; 
ziemas sezonā katru dienu no 9:00 līdz 17:00. Pārceltuve reģistrēta Latvijas 
kuģu reģistrā. 
Pie pārceltuves atrodas informācijas stends, kas sniedz gan ieskatu 
kultūrvēsturiskā objekta vēsturē, gan ziņas par prāmja izmantošanas 
noteikumiem, darba laikiem, cenām u.c. 
 
Projekta vadība  
Līgatnes pārceltuvi apsaimnieko divas pašvaldības – Līgatnes novads un 
Pārgaujas novads. Tiek nodarbināti trīs pārcēlāji, kuru atalgojumu veido gan 
ieņēmumi no biļetēm, gan abu pašvaldību subsīdijas. Pārceltuves darbība nav 
rentabla, abas pašvaldības zaudējumus (~ 60-70%) dala uz pusēm. 
Pārceltuves pakalpojumus piedāvā un reklamē galvenokārt vietējie tūrisma 
uzņēmumi un tūrisma informācijas centri, Līgatnes novada  mājas lapa un 
sociālie tīkli, kā arī Gaujas NP tūrisma klasteris EnterGauja, iesakot šo vietu 
apmeklēt tūristiem. 
 
Uzraudzības un novērtēšanas sistēma  
Līgatnes pārceltuvi gadā izmanto no 9 000 - 10 000 cilvēku. Pēdējo gadu laikā 
braucēju skaits pieaug, jo Līgatnes pārceltuve no aktuālas vietējo iedzīvotāju 
transporta komunikācijas kļuvusi par tūrisma apskates objektu. Tāpat attīstoties 
tehnoloģijām, informācija par pārceltuves darbību izplatīta daudz plašāk, līdz ar 
to vietējie un ārvalstu tūristi, apceļojot Vidzemi, vairumā gadījumu izvēlas 
pārceltuves pakalpojumu kā eksotisku papildinājumu savam ceļojumam.   
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Grūtības un problēmas  
Līgatnes pārceltuves darbību galvenokārt ietekmē laika apstākļi. Pārceltuve ir 
slēgta, ja Gaujā ir pārāk augsts vai zems ūdens līmenis, kā arī ledus iešanas 
laikā.  Palu laikā prāmis tiek izcelts no upes, ik gadu tiek atjaunotas 
uzbrauktuves abos krastos. Prāmis tiek krāsots un uzturēts kārtībā gan 
pasažieru drošības, gan kultūrvēsturiskā objekta saglabāšanas dēļ. 
Prāmja darbību ietekmē arī sezonalitāte – visvairāk braucēju ir vasaras sezonā, 
reizēm veidojoties automašīnu rindām vienā vai otrā krastā. 
 
Risinājumi  
Par aktuālajām izmaiņām pārceltuves darba laikā tiek ziņots ar informācijas 
zīmēm autoceļu malās, sociālajos tīklos un Līgatnes Tūrisma informācijas 
centrā.  
Tehnikas pieminekļa saglabāšanai ir nodrošināta rūpīga uzturēšana un 
apkope.  
Līgatnes pārceltuve tiek iekļauta dažādos tūrisma maršrutos un piedāvājumos, 
lai palielinātu to novada viesu auditoriju, kuri izmanto pārceltuvi ne tikai 
transporta nozīmē, dodoties pāri Gaujai, bet novērtē šo ekskluzīvo iespēju – 
doties braucienā ar tehnikas pieminekli - vienīgo prāmi, kas vēl saglabājies uz 
Gaujas. 
 
Jauninājumi   
Papildus pamatprofilam Gauja pārceltuve piedāvā dažādus citus 
pakalpojumus, piemēram, kāzu programmas.  Pirms  pāris gadiem sadarbībā 
ar “Tallink” tika rīkots konkurss “Visas upes plūst uz jūru!”, kurā apmeklētāji 
piedalījās biļešu izlozē par braucienu ar “Tallink” prāmi.  
Tāpat blakus pārceltuvei Gaujas krastā 2013.gada tika atvērts jauns apskates 
objekts – Tautas zvejniecības aroda muzejs. Pie pārceltuves atrodas arī 
atpūtas vietas, kā arī iekāpšanas-izkāpšanas vieta ūdenstūristiem. Šeit ir 
iespējams izmantot kanoe kempinga sniegtos pakalpojumus. 
  
PIEREDZE UN ZINĀŠANAS 
Vērtējums  
Šobrīd, kamēr nav uzcelts tilts pār Gauju, kas savienotu Līgatnes un Pārgaujas 
novadus, Līgatnes pārceltuvei ir nozīmīga loma vietējo iedzīvotāju un tūristu 
transportēšanā. Gadu gaitā no praktiskas un saimnieciskas nepieciešamības 
Gaujas pārceltuve kļuvusi par atpazīstamu, unikālu kultūras tūrisma objektu, 
kas Vidzemes reģiona apmeklētājiem sniedz autentisku, vietējās tradīcijās 
balstītu pieredzējumu. 
 
Citiem izmantojama pieredze  
Divu pašvaldību sadarbība. Gaujas pārceltuve ir labs piemērs, kā, no vienas 
puses, vietējiem iedzīvotājiem tiek nodrošinātas pārvietošanās iespējas, no 
otras puses, tiek ieguldīts pašvaldības finansējums, subsidējot kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanu - Līgatnes pārceltuves darbību. 
 
Mantojuma potenciāls. Gaujas pārceltuve ir vienīgais ūdensceļu objekts 
Vidzemē, kas saglabājis gan tā sākotnējo saimniecisko funkciju, gan laika gaitā 
kļuvis par unikālu kultūrvēsturiskā mantojuma objektu, kas piesaista tūristus un 
tiek izmantots jaunu tūrisma produktu veidošanā. 
  



38 
 

Panākumu atslēga  
Līgatnes pārceltuves panākumu pamatā ir, pirmkārt, tās autentiskums un 
vienreizīgums, otrkārt praktiska nepieciešamība nokļūt ērti un ātri pāri upei, 
treškārt, Līgatnes un Pārgaujas novadu sadarbība pārceltuves darbības 
nodrošināšanai. 
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4.2. Piemērs Nr. 2. 
 

Riverways 
(Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība 

Latvijā un Igaunijā) 
 

 
 
APRAKSTS   
Valsts: Latvija 
 
Reģions: Vidzemes plānošanas reģions 
 
Tēma: 
9. Publiski privāta sadarbība, politikas veidošanas modelis tūrisma nozares 
attīstībā, menedžmentā un atpazīstamības veicināšanā; 
1. Aizsargājamo dabas teritoriju iesaiste tūrisma maršrutos;   
8.  Mantojuma izpratnes sekmēšana & sabiedrības iesaistīšana;  
12.  Reģiona atpazīstamības veicināšana ar jaunām mārketinga un PR 
metodēm.   
 
Projekta ilgums: 01.2013. - 01.2015. 
 
Atbalsta programma: Igaunijas – Latvijas programma  
 
Kopējais budžets:   2 168 674, 70 EUR (Vidzemes plānošanas reģions - 195 
130 EUR) 
 
Īstenotāji: Vadošais partneris – Kurzemes plānošanas reģions, 39 sadarbības 
partneru - 3 plānošanas reģioni, 4 attīstības aģentūras (pārstāvošas 17 
pašvaldības), 3 nevalstiskas organizācijas (pārstāvošas 7 pašvaldības) un 29 
pašvaldības (2 no Igaunijas, 27 no Latvijas). 
 
Pašreizējā situācija: 
Projekta ietvaros tika attīrītas vairākas upes Vidzemē (Amata, Rauna, Abuls, 
Brasla), tika radītas jaunas ūdenstūrisma produktu idejas, uzlabota ūdens 
resursu pieejamība, pilnveidojot infrastruktūru pie upēm  – atpūtas vietas un 
laivu piestātnes (pie Salacas - Burtniekos, Mazsalacā, pie Vaidavas - Apē, pie 
Gaujas - Valkā, Strenčos), kā arī izstrādātas jaunas ūdenstūrisma kartes un citi 
informatīvie materiāli. Projektu partneru starpā joprojām notiek sadarbība. 
 
Kāpēc tas ir labās prakses piemērs? 
1. Specifiska tēma; 
2. Īpašs, unikāls risinājums pastāvošai problēmai; 
3. Sagatavošanas metodes, elementi; 
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5. Menedžmenta sistēma; 
10. Komunikācija. 
 
PAPILDUS INFORMĀCIJA 
Problēmas pirms projekta īstenošanas 
Latvijā ūdens tūrisms ir aktīvā un dabas tūrisma daļa ar augstu potenciālu. 
Esošais tūrisma piedāvājums līdz šim bija tikai vietējā tirgū zināms, turklāt 
koncentrējies labi zināmās vietās, lai gan ūdensceļu – upju iespējas to 
rekreatīvai izmantošanai ir daudz plašākas, piemēram, laivošanai no agra 
pavasara līdz vēlam rudenim, tādejādi pagarinot aktīvā tūrisma sezonu. 
Pašmāju tirgum šajā jomā bija lielas izaugsmes izredzes.  
 
Sagatavošana 
Lai sekmīgi plānotu tūrisma attīstības iespējas , līdztekus ir nepieciešams 

risināt arī atbilstošas infrastruktūras jautājumus, lai samazinātu negatīvo 
ietekmi uz dabas resursiem un nodrošinātu to ilgtspējīgu izmantošanu.   
Projekta ietvaros tika rīkotas diskusijas, lai identificētu problēmas un rastu 
priekšlikumus par ūdenstūrisma galamērķa konkurētspējīgu attīstību un jaunu 
tūrisma produktu veidošanu  Vidzemes upēs.  
 
Projekta mērķis 
Uzlabot apstākļus ilgtspējīga ūdenstūrisma attīstībai un paaugstināt 
ūdenstūrisma konkurētspēju projekta teritorijā, kā arī attīstīt projekta 
programmas teritoriju kā pievilcīgu ūdenstūrisma galamērķi. 
 
Projekta mērķauditorija 
Dabas un aktīvā tūrisma cienītāji (ģimenes ar bērniem, 1- 5 dienu laivotāji, 
piedzīvotāju meklētāji u.c.), makšķernieki, laivu iznomātāji, citi tūrisma nozares 
dalībnieki, ārzemju tūristi no Lietuvas, Somijas, Krievijas un Vācijas. 
 
 
ĪSTENOŠANA 
Projekta aktivitātes  
Projekta ietvaros notika vairākas aktivitātes: 

• Iztīrītas upju gultnes un krasti, izveidojot laivu piestātnes un atpūtas 
vietas; 

• Gan pilnveidoti ar ūdenstūrismu saistītie tūrisma produkti, izmantojot 
pieejamos ūdens resursus, gan izveidoti jauni ūdenstūrisma produkti 
dažādām mērķa grupām Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Krievijā, Vācijā, 
Somijā, kas balstīti uz dažādu valstu iedzīvotāju vēlmēm; 

• Popularizēts ūdenstūrisms kā aktīvā tūrisma sastāvdaļa  Latvijā, 
Igaunijā, Lietuvā, Krievijā, Vācijā, Somijā, tādejādi paaugstinot tūristu 
skaitu projekta programmas teritorijā.   

 
Projekta vadība 
Projekta infrastruktūras aktivitātes aptvēra Kurzemes, Rīgas un Vidzemes 
plānošanas reģionos, Dienvidigauniju un Laanas apriņķi Rietumigaunijā. 
Mārketinga aktivitātes tika koordinētas  ar Dienvidigaunijas tūrisma asociāciju 
un plānošanas reģioniem Latvijā. Sadarbība notika ar Latvijas Tūrisma 
attīstības aģentūru un Igaunijas Tūrisma padomi. Projekta ietvaros notika gan 
darba grupu sanāksmes, gan semināri, pieredzes apmaiņas braucieni un upju 
sakopšanas talkas. 



41 
 

 
Uzraudzības un novērtēšanas sistēma  
Joprojām notiek informācijas aktualizēšana projekta mājas lapā un projekta 
Facebook kontā. Tūrisma uzņēmēji izmanto izstrādātos projekta rezultātus – 
maršrutus, upju kartes tūrisma piedāvājumā. Vērojams, ka laivošanas sezona 
Vidzemes upē ir pagarinājusies, ūdenstūrisma pakalpojumi tiek izmantoti arī 
pavasarī un rudenī. Zināms, ka joprojām tiek uzturēta komunikācija un notiek 
sadarbība projekta dalībnieku starpā Latvijā un Igaunijā. 
 
Grūtības un problēmas 
Projekta ieviešana kopumā notika raiti un sekmīgi. Dažas projekta plānotās 
aktivitātes nācās pārcelt uz citu laiku dabas aizsardzības ierobežojumu dēļ, 
piemēram, upju tīrīšana nevarēja notikt zivju nārsta laikā. Tāpat papildus laika 
resursi bija jāiegulda komunikācijā ar privātīpašniekiem, kuriem pieder īpašumi 
upju krastos. 
 
Risinājumi 
Projektos, kuru aktivitātes realizējamas dabas teritorijās, vēlams iesaistīt dabas 
aizsardzības organizāciju ekspertus, kuru kompetence un pieredze ļauj 
izvairīties no situācijām, kad aktivitātes plānotajā termiņā nav iespējams 
realizēt kādu dabas aizsardzības ierobežojumu dēļ.   Tāpat jāņem vērā, ka 
informācijas apkopošana ūdenstūrisma maršrutiem par upju laivošanas 
iespējām, krastos esošo infrastruktūru, objektiem, pakalpojumu sniedzējiem 
prasa vairāk laika kā līdzīgas informācijas apkopošana sauszemes maršrutos. 
Tas saistīts ar laika apstākļiem, ūdens līmeni, objektu pieejamību (ne visiem ir 
iespējams piekļūt no sauszemes, īpaši  mazapdzīvotās teritorijās). 
 
Jauninājumi 
Tika sagatavota vēl nebijusi, bet ļoti vajadzīga rokasgrāmata ūdenstūrisma 
pakalpojumu sniedzējiem "Vai klientam vienmēr taisnība?" ar ieteikumiem 
kvalitatīvai ūdenstūrisma pakalpojumu sniegšanai un konkurētspējīga 
uzņēmuma izveidošanai, kā arī labās prakses piemēriem no citām valstīm.  
Projekta ietvaros tika izveidots inovatīvs laivošanas maršrutu plānotājs. Mājas 
lapā iespējams vienkopus apskatīt un lejuplādēt materiālus vairākās valodās - 
brošūru par ūdenstūrisma iespējām Latvijā un Igaunijā, detalizētas upju 
ūdenstūrisma kartes.  
Projekta un Vidzemes upju publicitātei nozīmīgs bija projekta video klips 
“Vidzemes upes – piedzīvojums aiz katra līkuma”, kurš tika publicēts sociālajos 
tīklos un guva lielu atsaucību. Tā veidotāji ierasto skaisto dabas skatu vietā 
mazliet ironiski, taču labdabīgi raksturoja ūdens tūristu mūsdienās, aicinot 
ikvienu iekāpt laivā, iepazīt un izbaudīt Vidzemes upes. 
 
PIEREDZE UN ZINĀŠANAS 
Vērtējums  
Galvenais projekta ieguvums – 15 jauni vai uzlaboti tūrisma produkti vai 
pakalpojumi un apmēram 300 vietējie tūrisma uzņēmēji, kuru darbību sekmēja  
šī projekta īstenošana, kas uzlaboja uzņēmējdarbības vidi. Projekta ietvaros 
daudz upes Igaunijā un Latvijā tika atdzīvinātas un padarītas piemērotas 
laivošanai, gan iztīrot gultnes, krastus, gan iekārtojot laivu piestātnes un 
atpūtas vietas krastos. Tika veicināta ūdenstūrisms kā aktīvā tūrisma 
komponente ne tikai vietējos tirgos, bet arī Lietuvā, Krievijā, Vācijā, Somijā, 
sasniedzot ievērojamu skaitu aktīvās atpūtas cienītāju. 
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Citiem izmantojama pieredze  
Publiskā un privātā partnerība.  Projekta “Riverways” īstenošana atklāja šī 
sadarbības modeļa iespējas un potenciālu. Sadarbojoties pašvaldībām, 
tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un privātīpašniekiem, iespējams sasniegt 
nozīmīgus un taustāmus rezultātus. 
Daudzpusīga un motivēta komanda. Projekta rezultāti ir cieši saistīti gan ar 
īstenotāju profesionālajām zināšanām, gan ieinteresētību un aizrautību. Tālab 
ir svarīgi  projekta komandā  uzaicināt tādus partnerus, kuri ir patiesi ieinteresēti 
un gatavi aktīvi darboties projekta īstenošanā. Vidzemes plānošanas reģionā 
labs paraugs šim ir Mazsalacas novada pašvaldība, kas projekta ietvaros 
izveidoja ūdens tūrisma infrastruktūru  visā  Salacas upes posmā sava novada 
teritorijā. 
Individuāla pieeja un komunikācija. Projekts “Riverways” apliecināja, ka tūrisma 
un ūdensceļu infrastruktūras projektu īstenošanā svarīga ir individuāla pieeja, 
veidojot komunikāciju ar ūdenstūrisma uzņēmējiem un privātīpašniekiem upju 
krastos. Uzņēmēji ir ieinteresēti precīzas informācijas sagatavošanā par upju 
posmiem, kuros viņi nodrošina pakalpojumu. Tiešā sarunā izskan vairāk ideju 
un priekšlikumu. Sadarbību ar privātīpašniekiem vēlams uzsākt laikus, gan 
precīzi noskaidrojot īpašnieku, gan visas projekta aktivitātes privātās teritorijās 
vai blakus tām saskaņojot individuāli un, vēlams, rakstiski. 
Kaimiņvalstu sadarbība. Projekta īstenošana sniedza ieguldījumu Latvijas un 
Igaunijas aktīvā tūrisma pakalpojumu piedāvājumā un atpazīstamībā. Plašākai 
sabiedrība projekts kļuva atpazīstams ar akciju “Upes oga”, kuras mērķis bija 
aicināt doties laivot gan populāros upju maršrutus, gan atklāt ko jaunu Latvijas 
un Igaunijas upēs. Reģistrējušies akcijas dalībnieki, kas bija nolaivojuši vienu 
maršrutu Latvijā un vienu Igaunijā, varēja laimēt vērtīgas balvas. 
 
Panākumu atslēga 
Projekta panākumi lielā mērā ir atkarīgi no labas un aizrautīgas projekta 
vadības. Projekta “Riverways” vadītāja Aiga Petkēvica pati ir ūdenstūrisma 
aktīviste, viņas personīgā pieredze, katru gadu nolaivojot vismaz 100 km,  lieti 
noderēja, izprotot ūdens tūrismu gan no organizatoriskā, gan pakalpojuma 
izmantotāja viedokļa.  
Būtiska bija arī ūdens tūrisma pakalpojumu sniedzēju, pašvaldību, zemes 
īpašnieku, dabas aizsardzības speciālistu  iesaistīšana un ieinteresētība 
projekta aktivitāšu īstenošanā. Diskusijas par ūdens tūrisma attīstību dažādās 
Vidzemes upēs bija plaši apmeklētas. Projektā iesaistītie dalībnieki augstu 
novērtēja iespēju izzināt citu pieredzi un mācīties no veiksmīgiem risinājumiem 
Latvijā, Somijā, Igaunijā, Lietuvā. 
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4.3.Piemērs Nr. 3.  

 

Gaujas plostnieku svētki Strenčos 

 

Foto: www.strencunovads.lv 

APRAKSTS   

Valsts: Latvija 

Reģions: Vidzemes plānošanas reģions 

Tēmas:   

4. Nemateriālā kultūras mantojuma iesaiste viesmīlības un tūrisma nozarē;   
9. Publiski privāta sadarbība, politikas veidošanas modelis tūrisma nozares 
attīstībā, menedžmentā un atpazīstamības veicināšanā. 
 
Projekta ilgums: Kopš 1998.gada  

Atbalsta programma: Strenču novada pašvaldība, ziedojumi 

Kopējais budžets: ~ 7000.00 EUR   

Īstenotāji: Strenču novada pašvaldība, biedrība “Gaujas polstnieki”, vietējie 

uzņēmēji 

Pašreizējā situācija: Katru gadu maija trešajā sestdienā Strenčos notiek 
Gaujas plostnieku svētki, lai saglabātu un godinātu Gaujas koku pludinātāju 
amata prasmi un popularizētu plostu siešanas tradīciju. Trīs dienas iepriekš tiek 
siets baļķu plosts un sākas plostnieku ekspedīcija - nobrauciens lejup pa Gauju. 
Sestdienās rītā Gaujmalā tiek sagaidīts plosts un sumināti plostnieki. Visas 
dienas garumā tiek piedāvāta daudzveidīga kultūras programma, tirdziņš, 
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sporta spēles, bet noslēgumā - vakara mūzika uz Gaujas un pirmā zaļumballe 
Strenču brīvdabas estrādē. 
 
Kāpēc tas ir labās prakses piemērs? 
1. Specifiska tēma; 
2. Īpašs, unikāls risinājums pastāvošai problēmai; 
3. Sagatavošanas metodes, elementi; 
6. Problēmas risinājums. 
  
PAPILDUS INFORMĀCIJA 
Problēmas pirms projekta īstenošanas 
Strenči atrodas pie Gaujas. Jau izsenis šajā apkārtnē un kopumā Vidzemē 
viena no galvenajām nodarbēm ir bijusi mežsaimniecība. Agrāk kokmateriāli 
tika transportēti, tos pludinot plostos vai vaļēji  lejup pa straumi. Pludināšana ir 
pasaulē vecākais kokmateriālu transporta veids. Koku pludināšana Gaujā 
beidzās 20. gadsimta 70. gadu sākumā, kad, attīstoties transportam, ūdensceļi 
kokmateriālu transportēšanai Latvijā vairs netika izmantoti. Līdz ar to 
tradicionālā vietējo ļaužu nodarbošanās izzuda, tāpat kā plostu siešanas un 
koku pludināšanas prasmes. 1998. gadā notika pirmie Gaujas Plostnieku 
svētki, uz kuriem tika aicināti visi bijušie koku pludinātāji un viņu pēcteči, lai 
kopīgiem spēkiem atjaunotu un popularizētu šo Vidzemei  raksturīgo tradīciju. 

Sagatavošana 
Ik gadu Strenču novada pašvaldībā tiek veidota darba grupa svētku rīkošanai 
(6-7 darbinieki). Pašvaldība sadarbojas ar biedrību “Gaujas plostnieki” un 
vietējiem uzņēmējiem.   
 
Projekta mērķis 
Saglabāt Vidzemes nemateriālo kultūras mantojumu, popularizējot seno amatu 
– koku pludināšanu Gaujā un godinot vecos plostniekus un viņu pēctečus, kā 
arī veidot Strenču mazpilsētas identitāti un starptautisku atpazīstamību saistībā 
ar šo tradīciju. 
 
Projekta mērķauditorija 
Pasākuma apmeklētāji galvenokārt ir vietējie iedzīvotāji, plostnieki, viņu bērni 
un radinieki. Svētkus apmeklē arī viesi, pamatā vietējie tūristi no Vidzemes 
reģiona. Apmēram 20% no visiem pasākuma apmeklētājiem ir ārvalstu tūristi, 
kas tā vai citādi saistīti ar koku pludināšanu citās zemēs un Starptautisko 
Plostnieku asociāciju. 
 
ĪSTENOŠANA 
Projekta aktivitātes  
Svētki Strenču pilsētā notiek katru gadu maija trešajā sestdienā, bet plostu 
siešana sākas trīs dienas iepriekš, kad pie Spicu tilta tiek siets plosts un notiek 
divu dienu nobrauciens pa Gauju. Svētku dienā pilsētā notiek gadatirgus, 
kopīga plosta sagaidīšana pie Jaunā un Vecā ozola Gaujmalā, dažādi sporta 
un kultūras pasākumi, koncerti, izstādes, atrakcijas plostnieku garā gan 
bērniem, gan pieaugušajiem. Uz plosta ir iespēja nobaudīt tradicionālo 
Plostnieku zupu un „Plosta prieku”  (alkoholu). Vakarpusē svētki noslēdzas ar 
Vakara mūziku uz Gaujas, uguņošanu vai gaismas šovu, un pirmo zaļumballi, 
kas turpinās līdz rīta gaismai. Visas pasākuma aktivitātes ir bezmaksas, 
izņemot zaļumballi. 
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Vadība 
Gaujas plostnieku svētkus Strenčos organizē Strenču pašvaldība sadarbībā ar 
biedrību „Gaujas plostnieki”. Biedrības galvenais uzdevums ir organizēt plosta 
siešanu un braucienu pa Gauju, kopā aicinot senā amata pratējus un citus 
viesus. Biedrības organizētās aktivitātes praktiski ir vienīgās Latvijā, kas 
nodrošina koku pludinātāju amatu prasmju un zināšanu saglabāšanu jau 19 
gadus.  Biedrība gadu gaitā ir veikusi izpēti par koku pludināšanas vēsturi un 
plosta siešanas amata prasmēm, kas rosinājis darboties gan Strenču novada 
skolēnus, gan novadpētniecības aktīvistus, nodrošinot pēctecību.  Biedrība 
rūpējas par svētku būtības saglabāšanu, savukārt pašvaldības pārziņā ir svētku 
forma un popularizēšana. Novada pašvaldība nodrošina svētku sekmīgu norisi 
triju dienu garumā - pasākumu programmu, kā arī svētku publicitāti un 
komunikāciju ar bijušajiem koku pludinātājiem, svētku atbalstītājiem. 
Plostiem nepieciešamos baļķus bez maksas piegādā  VAS „Latvijas Valsts 
meži” un AS „Strenču MRS”. Notiek sadarbība arī ar citiem Strenču novada 
uzņēmējiem, sponsoru dāvāto finansējumu galvenokārt izmantojot balvās un 
dāvanās. 
Gatavojoties svētkiem, notiek svētku vietas sakopšanas darbi Gaujmalā un 
plostu ekspedīcijas norises vietās. Kopā ar vietējiem iedzīvotājiem, biedrības 
biedriem, pašvaldības darbiniekiem tiek rīkotas talkas, lai attīrītu krastus gan 
no dabiskiem šķēršļiem, gan atkritumiem. 
 
Uzraudzības un novērtēšanas sistēma  
Gadu gaitā svētki no maza formāta vietēja pasākuma kļuvuši par trīs dienu 
festivālu ar daudzveidīgu programmu. Tas ir gada svarīgākais kultūras 
notikums Strenčos, kuros tiekas esošie un bijušie vietējie ļaudis. Pasākuma 
atpazīstamība un apmeklējums pieaudzis, sākot no 2009. gada, kad Strenči 
kļuva par novada centru. Kopš 2014. gada svētkus apmeklē arī starptautiska 
auditorija – delegācijas no Starptautiskās Plostnieku asociācijas. 
Strenču novads ir aktīvi iesaistījies Gaujas koku pludināšanas tradīcijas 
saglabāšanā, ne tikai savā mājas lapā veidojot un uzturot atsevišķu sadaļu 
“Gaujas plostnieki”, kur pieejama informācija un fotogrāfijas no svētkiem, bet 
arī veidojot datu bāzi ar plostnieku – svētku dalībnieku kontaktinformāciju. 
Strenču novada Tūrisma informācijas centrā vienkopus tiek vākti materiāli par 
šo tradicionālo nodarbi. 
 
Grūtības un problēmas 
Viena no problēmām svētku rīkošanā un tradīcijas uzturēšanā ir nepietiekamais 
finansējums, kas katru gadu pieaug, lai gan veco plostnieku skaits samazinās.  
Problēmas sagādā arī vienlaikus notiekošie pasākumi citur Vidzemē, 
piemēram, Uzņēmēju dienas Valmierā, arī Salacas plostnieku svētki  
Ziemeļvidzemē. 
Tā kā Strenči ir mazpilsēta, tad svētku norises laikā nav pietiekošas ēdināšanas 
un nakšņošanas iespējas.  
 
Risinājumi 
Strenču novada dome un biedrība “Gaujas plostnieki” izmanto katru iespēju, lai 
piesaistītu papildus finansējumu  no vietējiem un starptautiskiem  projektu 
fondiem. Ik gadu svētku programma tiek pilnveidota ar ko jaunu un nebijušu, 
piemēram, 2015. gadā tika rīkots koktēlniecības plenērs koka skulptūru 
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veidošanā no baļķiem, notiek dažādas radošās darbnīcas, izmeklēti mākslinieki 
Vakara mūzikas pasākumam uz Gaujas u.c. 
Svētku rīkošanā notiek sadarbība ar tūrisma uzņēmējiem blakus novados, tiek 
piesaistīti vairāki ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji pasākumu norises vietā. 
 
Jauninājumi 
Ik gadu Gaujas plostnieku svētku programma tiek dažādota. Deviņpadsmit 
gadu laikā, kopš notiek svētki, īpaši izceļams 2011. gads, kad Strenči ieguva 
Starptautiskās plostnieku pilsētas statusu. Savukārt, 2014. gadā Strenčos tika 
rīkota Starptautiskās Plostnieku asociācijas Ģenerālā asambleja, kurā 
piedalījās asociācijas biedri  no 10 Eiropas valstīm. Togad Gaujmalā tika 
uzstādītas vairākas koka skulptūras par godu plostniekiem un atklāts 
informatīvais stends “Koku pludināšana pa Gauju”. 
Strenču novads  ik gadu iegulda līdzekļus svētku norises vietas -  Gaujmalas 
sakārtošanā. Svētku norises vieta izveidojusies par iecienītu vietējo iedzīvotāju 
brīvā laika pavadīšanas vietu un novada viesu apskates objektu. 
 
PIEREDZE UN ZINĀŠANAS 
Vērtējums  
Svētku rīkošana sniedz nozīmīgu ieguldījumu Vidzemes nemateriālā kultūras 
mantojuma saglabāšanā. Pasākuma laikā, no vienas puses, tiek popularizēta 
senā nodarbe - koku pludināšana - mūsdienās, no otras puses, uzturēta 
Vidzemei raksturīgā tradīcija – plostu siešanas un vadīšanas prasmes, 
plostnieku dziesmas, ēdieni, dzērieni u.c. Svētki ir brīdis, kuru laikā tiek godināti 
gados cienījamie plostnieki un viņu amatu prasmes. Vienlaikus tā ir iespēja 
satikties koku pludināšanas cienītājiem, tostarp plostniekiem un viņu 
pēctečiem, apgūt jaunas zināšanas un prasmes, dalīties pieredzē, kā arī jauki 
pavadīt brīvo laiku. 
 
Citiem izmantojama pieredze  
Nevalstiskā sektora un pašvaldības sadarbība. Gaujas plostnieku svētki nebūtu 
kļuvuši par ikgadēju ilgtermiņa pasākumu Vidzemē, ja sadarbība starp biedrību 
“Gaujas plostnieki” un Strenču novada pašvaldību nebūtu tik veiksmīga un 
stabila. Nevalstiskā sektora kapacitāte ir ierobežota gan pieejamā finansējuma, 
gan laika resursu dēļ, kurpretim pašvaldībai ir labākas iestrādes un iespējas 
vērienīgu pasākumu rīkošanā. Strenču novada pašvaldība ir biedrības “Gaujas 
plostnieki” biedru vidū. 
Svētki kā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas veids. Rīkojot Gaujas 
plostnieku svētkus, Vidzemē ir atdzīvinātas senās tradīcijas plostu pludināšanā 
pa Gauju. Par koku pludināšanas vēsturi un plosta siešanas amata prasmēm 
arvien vairāk interesi izrāda gan Strenču novada vidusskolas skolēni, gan 
novadpētniecības aktīvisti. Biedrības “Gaujas plostnieki” rīkotajās plostnieku 
skoliņās skolēni tiek iepazīstināti gan ar koku pludināšanas vēsturi, gan plosta 
siešanas prasmēm. Daļa skolēnu pēc Plostnieku skoliņas apgūšanas izsaka 
vēlmi turpināt piedalīties biedrības aktivitātēs, kā arī piedalīties Gaujas 
plostnieku svētku ekspedīcijā.   
Nemateriālais kultūras mantojums kā mazpilsētas identitātes veidotājs. 
Strenčos atrodas vecākā un lielākā Latvijas psihoneiroloģiskā slimnīca, kas, lai 
arī dara svētīgu darbu un dod darbu daudziem vietējiem iedzīvotājiem, tomēr 
veido noteiktu vietas identitāti. Gaujas plostnieku svētki un koku pludināšanas 
tradīcijas atjaunošana ir mainījusi Strenču atpazīstamību kā lokāli Vidzemē un 
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Latvijā, tā starptautiski. Strenči ir kļuvuši par plostnieku galvaspilsētu un Gaujas 
plostnieku svētki - par dominējošo mazpilsētas zīmolu. 
 
Panākumu atslēga 
Gaujas Plostnieku svētki Strenčos 2017. gada 20. maijā notiks jau 20. reizi, tie 
kļuvuši par tradicionālu un vērienīgu pasākumu Strenčos. Svētku noturības 
pamatā ir pašu plostnieku un viņu pēcteču, kā arī novada  ieinteresētība koku 
pludināšanas tradīcijas saglabāšanā un popularizēšanā. Kā pašiem 
plostniekiem, tā Strenču mazpilsētai piederība Gaujai un koku pludināšanai ir  
svarīga un nozīmīga, tāpēc motivācija reizi gadā satikties Gaujas malā un 
atcerēties pagājušos laikus un prasmes turpinās gadu no gada.   
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5. Secinājumi 
 

Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā mūsdienās ūdensceļiem vairs nav 
saimnieciskas funkcijas ne pasažieru, ne preču transportēšanai. Vienīgais 
izņēmums ir Līgatnes prāmis – pārceltuve pār Gauju Līgatnes novadā. 
Tālab sadarbībā ar nozares ekspertiem tika noteikts ietvars un ūdensceļu 
definējums, kas nepieciešams izpētes darbam un situācijas analīzei. Par 
iekšzemes ūdensceļiem Vidzemes plānošanas teritorijā un SWARE projekta 
ietvaros ir uzskatāmas sekojošas ūdenstilpes un vietas Vidzemē: 
1) Vēsturiskie ūdensceļi:  
• Hanzas Savienības senais Gaujas ceļš un tā atzari sauszemē (Straupe, 
Valmiera, Cēsis, Rauna, Smiltene, Gaujiena, Alūksne, Burtnieki, Rūjiena); 
• kokmateriālu pludināšanas ūdensceļi (Gauja, Vaidava, Tirza, Brasla, 
Rauna, Amata, Palsa, Vija, Vidaga; Salaca, Burtnieks, Seda, Rūja; Aiviekste, 
Pededze, Bolupe, Veseta, Liede, Kuja, Ogre); 
• senāk apdzīvotie ezeri (Alūksnes ezers ar Pilssalu un Cepurītes salu, 
Alsviķu Indzera ezers ar salu, Āraišu ezers ar ezerpili u.c.); 
2) Upes un ezeri, kuri mūsdienās tiek izmantoti rekreācijai kā aktīvās 
atpūtas ūdensceļi (Abuls, Līgatne, Kāla ezers, Vaidavas ezers, Ungura ezers, 
Alauksta ezers, Lizdoles ezers u.c.). 
 
Mūsdienās Vidzemes ūdensceļi tiek izmantoti rekreācijai. Populārākās 
aktivitātes, kas saistītas ar tiem, ir sekojošas - ūdenstūrisms (kanoe, laivas, rafti 
u.c.), dabas tūrisms (pastaigu un velobraukšanas maršruti gar ūdeņiem / ūdeņu 
tuvumā, slēpošanas trases, makšķerēšana un zveja, t. sk. zemledus 
makšķerēšana, putnu vērošana, peldēšana), aktīvais tūrisms 
(ūdensmotosports, ūdensslēpošana, burāšana, kaitbords u.c.). 
 
Ūdens allaž piesaistījis cilvēkus. Daudzi kultūrvēsturiskie objekti un  industriālā 
infrastruktūra (tilti, pārceltuves, dzirnavas u.c.) atrodas  ūdeņu tuvumā. Tas 
savukārt veicina tūristu plūsmu ūdeņu tuvumā un nereti kalpo par pamatu 
dažādu kultūras pasākumu rīkošanai ūdeņu tuvumā.  
 
Vidzemes upes ir piemērotas un tiek izmantotas aktīvam tūrismam. Tūrisms, 
īpaši aktīvais un piedzīvojumu tūrisms, ir viena no perspektīvākajām Latvijas 
tautsaimniecības nozarēm, kuras attīstība ir ļoti svarīga tieši Latvijas reģioniem. 
Daudzi aktīvā tūrisma pakalpojumu sniedzēji izvietojušies ūdens tuvumā un 
ūdenstūrisms iegūst arvien lielāku popularitāti.  Ūdensobjekts nereti ir galvenais 
resurss, kurš nodrošina uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību konkrētā vietā. 
Taču jāatzīst, ka kopumā iekšējiem ūdeņiem nav būtiska finansiāla ietekme uz 
reģiona ekonomisko attīstību, jo ar tiem saistītajām nozarēm ir raksturīga 
sezonalitāte (pavasaris un vasara).  
Latvijā gan pašvaldības, gan valsts līmenī nav vienotas institūcijas, kas kopumā 
atbild vai sniedz rekomendācijas par iekšējo ūdensceļu, tāpat arī par rekreatīvo 
ūdensceļu plānošanu un attīstību. Galvenās problēmas, kuras kavē iekšējo 
ūdeņu apsaimniekošanu un attīstību ir: vienotu attīstības pasākumu 
neesamība; nepietiekams finansējums ūdeņu apsaimniekošanai; sabiedrības 
pasivitāte. 
 
Tūrisms ir būtiska tautsaimniecības nozare, tas veido 8% no Latvijas kopējās 
nodarbinātības un nodrošina gandrīz 75 tūkstošus darba vietu. No vienas 
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puses, Vidzemes reģionā ir pietiekoši labi attīstīta tūrisma infrastruktūra 
(dažāda veida naktsmītnes un ēdināšanas iestādes, ūdenstūrisma 
infrastruktūra), no otras puses, trūkst vienotas tūrisma attīstības stratēģijas ar 
kopīgu skatījumu uz kultūras un dabas  mantojumu un šī resursa ilgtspējīgu 
izmantošanu. 
 
Vidzemes identitāte ir cieši saistīta ar reģiona kultūras un dabas mantojumu, tai 
skaitā nemateriālo kultūras mantojumu. Tie ir būtiski Vidzemes attīstības 
resursi, kurus ir svarīgi saglabāt un attīstīt, veicinot unikālās kultūrvides 
saglabāšanu, vietējo kopienu ekonomikas, amatniecības un radošo industriju 
attīstību, it īpaši lauku teritorijās, tādējādi stiprinot to konkurētspējas potenciālu. 
 
 


