
KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA POTENCIĀLS
Tēmas domu rosināšanai Labās prakses piemēri Problēma Risinājumi

Attīstāmās teritorijas novadā
➢ Muižas parks
➢ Pilssala, Livonijas ordeņa pilsdrupas
➢ Raķešu bāze Zeltiņos
➢ Bānīša stacijas kvartāls
➢ Jaunlaicenes muižas parka projekta

izstrāde

➢ Jaunlaicenes muižas parks-realizēt
➢ attīstīt Liepnā vecās muižas teritorijā

esošo brūzi (jumts, ēka)- senču,
amatnieku telpa, un skatu tornis,
blakus atrodas daļēji nojaukta kalts,
infrastruktūras problēma, atrodas upes
krastā

➢ mantojums pieder privatām personām
➢ birokrātija
➢ apgaismojums LED kultūras

pieminekļiem, nelikt prožektorus
➢ Jaunlaicenes centrā tornītis, atjaunot

➢ 1.kārtas realizācija atbalstīta, kārtu
pēc kārtas

➢ teritoriju attīstība pa kārtām
➢ lampu gaisma, atbilstošu

apgaismojumu uzstādīt, siltu gaismu

Kultūrvēsturiskā  mantojuma
saglabāšana/ ēkas, objekti,
vietas..

➢ Alūksnes Jaunā pils
➢ Alūksnes Bānīša stacija
➢ Kultūras centrs
➢ Muzeji
➢ Opekalna kapi (digitalizēti, var

atrsast info attālināti)
➢ Pededzē krustakmens un baznīca

➢ sakrālais mantojums, Opekalna un
Alūksnes baznīcas- apsaimniekošana
un finansēšana no pašvaldības

➢ Alūksnes kapi (izzūdošās, nekoptās
kapu kopiņas ar pieminekļiem,
vēsturiskas personības)

➢ Pededzē vēsturiskās ēkas uz
sabrukšanas robežas (privātie)

➢ Pededzē senās ēkas ar senajām
krāsnīm remontēt, piedāvāt tūristiem

➢ veidot draudžu sadarbību ar
pašvaldību, ne tikai kā tūrisma
objektus, bet arī apsaimniekošanā

➢ Apzināt kapos vēsturiskās
perosnības, saglābt pieminekļus

➢ digitalizēt Alūksnes kapus

Kultūrvēsturiskā  mantojuma
popularizēšana/ neaizmirstot
covid ietekmi

Kultūrvēsturiskā mantojuma
plašāka izmantošana reģionālā
zīmola un tūrisma piedāvājuma
veidošanā; starptautiska mēroga
kultūras pasākumu
organizēšana, piesaistot vietējos
un ārvalstu tūristus

➢ Sajūtu parks
➢ Eiropas dienas
➢ Muzeju nakts
➢ Malēniešu svētki
➢ Amatu dienas Mālupes saieta namā
➢ Masļeņica PEDEDZE
➢ skatīties uz tūrismu kopumā,

novadā- tūrisma meka
➢ Alūksne- gaišākā Latvijas pilsēta

➢ Covid ietekme
➢ draudi Malēniešu kultūrvēsturiskā

mantojuma izzušana
➢ Iesaistīt rokdarbienkus, veidot

sadarbību ar muzejiem, veidojot
izstādes

➢ sezonalitāte!!! ko darīsim, ko
piedāvāsim ziemas sezonā??

➢ kam organizējam pasākumus? vietēja,
starptautiska mēroga

➢ apdzīvot kultūras objektus, cilvēks
pretī

➢ kultūras produktu kvalitāte

➢ nodot zināšanas no paaudzes
paaudzē, apzināties to kā savu

➢ veidot izglītojošu un  interaktīvu
izzināšanas procesu, kas vēlas nest
mantojumu

➢ pareizticīgo tradīcijas, lokālās
identitātes  saglabāšana, darbs ar
jaunatni

➢ uzņēmēju un pašvaldības sadarbība
naktsmāju jautājumā

➢ uzņēmējiem pārkvalificeties uz viesu
māja’ma pagastos



➢ lai izlīdzinās apmeklējums pilsētā,
novadā

➢ kultūras objektu pieejamība (nav
pieejamas viesnīcas, naktsmītnes, kas
ierobežo tūristu šeit uzturēties, arī
pagastos )

➢ kempinga vietas, dzeramais ūdens
pieejamība tūristiem

Novadpētniecības tēmas, stāsti
➢ Marienburga
➢ Gliks
➢ Fītinghofi
➢ Malēnieši
➢ Pededze

➢ ➢


