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KOPSAVILKUMS 

 
Ievads 

Šajā pētījumā ir apskatīta industriālā mantojuma un lauku tūrisma attīstība Eiropā un dota 

tā definīcija. Tajā ir uzsvērta šo tūrisma nozaru vērtība ekonomikas, vides un sabiedrības 

kultūras kontekstā. Ir veiktas vairākas atsevišķu organizāciju, uzņēmumu, kopienu un 

reģionu gadījumu izpētes vairākās Eiropas valstīs, kurās ir gūta noteikta pieredze šajās 

nozarēs. Pētījumā ir iztirzāti aktuālie jautājumi un nākotnes iespējas, sniedzot 

ierosinājumus industriālā mantojuma un lauku tūrisma izvēršanai, kā arī iespējām padarīt 

to dzīvotspējīgāku un ilgtspējīgāku un nodrošināt lielākus ieguvumus vietējām kopienām, 

kā arī Eiropas ekonomikai un tās dabas un kultūras mantojumam kopumā. Abas nozares ir 

īpašu interešu tūrisms — abas ir strauji augušas kopš 1970. gada, reaģējot uz jauniem 

tirgiem, jauniem paradumiem un jaunām produktu izstrādes iespējām. Lai gan dažos 

aspektos abas nozares savstarpēji ļoti atšķiras, tām ir daudz kā kopīga. 

 

Industriālā mantojuma tūrisms 

Lai gan industriālā mantojuma tūrisma piemēri ir atrodami visā Eiropā, tas visvairāk 

sastopams Ziemeļrietumu Eiropā, industriālās revolūcijas sākumposma norises vietā. Tomēr 

arvien lielāka aktivitāte vērojama Dienvideiropā, Viduseiropā un Austrumeiropā. 

Starptautiskā mērogā industriālā mantojuma tūrisma nozarē Eiropa ir dominējoša 

dalībniece. Šāda veida tūrisms ir Eiropas īpatnība, un tas ir pieejams gan lauku vidē, gan 

pilsētvidē. Tomēr šī nozare ir sadrumstalota, un vairumā gadījumu to veido nelieli apskates 

objekti, starp kuriem parasti nav nekādas sasaistes. Ir daudz dažādu industriālā 

mantojuma veidu — apmeklētājiem daži no tiem šķiet pievilcīgāki nekā citi.  

 

Industriālā mantojuma tūrismā pārsvarā dominē valsts sektors un bezpeļņas organizācijas. 

Tā darbību bieži nodrošina brīvprātīgie, no kuriem daudzi ir aizrautīgi iesaistījušies 

industriālā mantojuma saglabāšanā. Tas neaizstāj nodarbinātību, kas zaudēta, iznīkstot 

konkrētām rūpniecības nozarēm, taču šis tūrisms rada būtiskus tiešos un netiešos 

ienākumus visur, kur tā darbība ir veiksmīga, un tas var uzlabot bijušo rūpniecisko 

teritoriju tēlu un reputāciju. Tomēr, lai gan saglabāšanas atbalstam ir nepieciešami 

ieņēmumi no tūrisma, efektīva sadarbība ar tūrisma aģentūrām un citiem tūrisma 

uzņēmumiem notiek ļoti reti. Tūrisma prasmes bieži ir vājas. Nozares panākumi un 

attīstības līmenis ievērojami atšķiras vietējā, reģionālā un valsts mērogā. 

 

Lauku tūrisms 

Lauku tūrisms ir salīdzinoši izplatīts visā Eiropā, un tā darbība ir daudz lielāka gan 

apgrozījuma, gan nodarbinātības ziņā. Šajā nozarē darbojas ļoti daudzi mikrouzņēmumi. 

Līdzīgi kā industriālā mantojuma tūrisma nozari arī lauku tūrismu negatīvi ietekmē 

sadrumstalotība, nepietiekami izvērsta sadarbība un saskaņotības trūkums, kā arī arvien 

lielāka iekšējā un ārējā konkurence. Atšķirībā no industriālā mantojuma tūrisma nozares 

lauku tūrisma darbību būtībā īsteno privātais sektors, un to galvenokārt virza ekonomiski 

mērķi un darbavietu radīšana, bieži attīstot nepilna darba laika darbu / darbu, kurā jāveic 

plaša spektra pienākumi. Šai nozarei ir svarīga nozīme attiecībā uz ienākumiem un 

nodarbinātību lauku apvidos, jo šāda veida tūrisms laukos parasti nodrošina aptuveni no 10 

līdz 20 % ieņēmumu un darbavietu, kas divas reizes pārsniedz vidējo tūrisma ieņēmumu un 

nodarbinātības rādītāju Eiropā.  
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Industriālā mantojuma tūrisma nozari būtībā veido tūrisma apskates objekti, turpretī lauku 

tūrisms sniedz pilnvērtīgu tūrisma piedzīvojumu, piedāvājot gan izmitināšanu, gan apskates 

objektus. Lauku tūrisms rada piesaisti vietai, veicinot viesu lojalitāti un tādējādi rosinot 

attiecīgo vietu apmeklēt atkārtoti. Lauku tūrismam ir labi rezultāti produktu izstrādes un 

inovāciju jomā, kā arī jauna kapitāla un uzņēmēju piesaistē no pilsētām, citiem reģioniem 

un valstīm, ko bieži veicina konkrēta dzīvesveida izvēle. Tomēr pakalpojumu kvalitātes 

standarti, tirgvedības līmenis, produktu izstrāde un ekonomiskie rezultāti ievērojami 

atšķiras reģionālā un valstu griezumā. 

 

Kopīgas problēmas, kopēji mērķi un ietekme 

Gan lauku, gan industriālā mantojuma tūrisma nozarē ir izveidotas vairākas dalībnieku 

grupas valstu un visas Eiropas līmenī, lai palīdzētu ar tirgvedību un/vai darbotos kā lobistu 

organizācijas. Parasti tām ir pieejams tikai ierobežots finansējums, un to potenciālā vērtība 

bieži netiek novērtēta. To tūrisma prasmes ir atšķirīgas, un tirgvedība, kas tradicionāli ir 

bijusi ienākumu avots, pašlaik saskaras ar grūtībām, ko rada zemu izmaksu tirdzniecības 

vietnes internetā. Abām nozarēm ir raksturīgas vājas zināšanas par tirgu un tirgvedības 

metodēm, lai gan ir piemēri, kur konkrēti uzņēmumi un iestādes darbojas patiešām ļoti 

veiksmīgi. Gan lauku, gan industriālā mantojuma tūrisms bieži tiek īstenots trūcīgos 

reģionos vai reģionos, kuros tiek veiktas strukturālas pārmaiņas. Nevienai no abām 

minētajām nozarēm nav veiksmīgu saikņu ar reģionālās attīstības un pārstrukturēšanas 

darbībām, lai gan tādas būtu iespējams izveidot. 

 

Gan lauku tūrisms, gan industriālā mantojuma tūrisms ir svarīgs attiecībā uz mantojuma 

saglabāšanu. Abas nozares dažādos aspektos palīdz saglabāt vēsturisko ainavu 

mantojumu — vai nu tiešā veidā ar būvju un struktūru konservāciju un atkārtotu 

izmantošanu tūrisma vajadzībām, vai netieši, palielinot konservācijas aģentūru darba 

vērtību naudas izteiksmē ar ienākumiem, kas gūti no apmeklētājiem. Abi tūrisma veidi 

ietekmē tādas jomas kā profesionālā apmācība un pārkvalifikācija, un tiem šajās jomās ir 

vēl plašākas ietekmes iespējas. Valsts mērogā tiem ir liela iespēja kļūt par Eiropas radošo 

nozaru izaugsmes sastāvdaļu, jo tās ir saistītas gan ar mākslas nozarēm un kultūras 

pasākumiem, gan ar zināšanu vairošanu un izplatīšanu. Abas tūrisma nozares sniedz 

labumu vietējai sabiedrībai, kurā tās darbojas.  

 

Industriālā mantojuma tūrisma nozīme Eiropas Savienības ekonomikā nav līdz galam 

izpētīta. Šajā pētījumā ir novērtēta šīs tūrisma nozares ekonomiskā ietekme, pamatojoties 

uz atsevišķām pašreizējo tūrisma plūsmu daļām; aprēķināts, ka tā ietekme ir līdzvērtīga 

aptuveni 18 miljoniem vienas dienas tūrisma braucienu ar nakšņošanu plus 146 miljoniem 

dienas apmeklējumu, kuros tūristi gadā tiešā veidā iztērē gandrīz 9 miljardus eiro. Ja tiek 

ņemta vērā netiešā un pastarpinātā ietekme, kopējā ietekme, domājams, ir lielāka, jo 

daudzi industriālā mantojuma objekti mēdz būt nozīmīgi vietējā mērogā, pastāvot spēcīgām 

saiknēm ar vietējām kopienām, kā rezultātā palielinās ekonomiskā ietekme vietējā līmenī. 

Eiropas lauku tūrisma jumta organizācija EuroGites 2008. gadā savāca finanšu datus no 

dalībapvienībām un ekstrapolēja šo informāciju, lai aprēķinos ietvertu gultu skaitu, ko 

paziņojušas apvienības, kuras nav šīs organizācijas dalībnieces. Šie aprēķini rāda, ka lauku 

tūrisms tiešā un netiešā veidā atbalsta 900 000 darbavietu Eiropā un katru gadu rada bruto 

ienākumus 150 miljardu eiro apmērā. 

 

Secinājumi 

Lauku tūrisma nozarē galvenokārt darbojas privātā sektora pārstāvji, un šīs darbības 

attīstīšanas pamatā ir labklājības un darbavietu radīšanas mērķi, kā arī bieži vēlme dažādot 

lauku saimniecību darbības; šo mērķu īstenošana ir cieši saistīta ar ainavu un saistītā 
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mantojuma saglabāšanu un infrastruktūru, par kuru bieži maksā valsts sektors. Industriālā 

mantojuma tūrisms galvenokārt ir bezpeļņas organizāciju vai valsts sektora veikta 

saglabāšanas darbība, kuras ekonomiskā dzīvotspēja tiek nodrošināta ar valsts sektora 

finansējumu, ko lielā mērā papildina tūrisma darbības un brīvprātīgo darbs. Abām nozarēm 

ir iespēja paplašināties, kļūt labāk organizētām un plašāk izmantot labas prakses piemērus.  

 

Abās nozarēs ir problēmas, taču tām ir arī liels potenciāls vairot vietējo un valsts labklājību, 

palīdzēt saglabāt Eiropas industriālo un lauku mantojumu un parādīt, kā ar eiropeisku 

pieeju problēmu risināšanai un iespēju izmantošanai var veiksmīgi izveidot pasaulē atzītus 

uzņēmumus. Tirgzinību nostiprināšana, prasmju pilnveidošana, labāka pārvaldība, 

partnerības un sadarbības tīkli un inovatīvu attīstības veidu radīšana — visas šīs darbības ir 

uzskatāms par panākumu atslēgām, tāpat kā ilgtspējīgāka tūrisma attīstīšana, ieskaitot 

pāreju uz zema oglekļa pieeju.  

Ieteikumu mērķis ir risināt pētījumā minētās problēmas un sniegt informāciju nākamās 

ieguldījumu politikas izstrādei industriālā mantojuma un lauku tūrisma jomā, attīstīt 

metodiskās norādes un palielināt iesaistīto MVU konkurētspēju, nodrošināt efektīvas 

pārvaldības sistēmas ar mērķi palīdzēt partnerībām un sadarbības tīkliem un radīt veidus, 

kā attīstīt iesaistīto nozaru ietekmi sociālajā, ekonomikas un vides jomā. Tiek piedāvāti 

septiņi konkrēti ierosinājumi: 

 virtuāls pētniecības un izstrādes centrs, kura mērķis būtu analizēt, izvērtēt un 

izplatīt paraugpraksi; 

 industriālā mantojuma reģiona projekta prototipa demonstrācija; 

 otrās paaudzes lauku tūrisma reģiona prototipa demonstrācija; 

 „Lēna tūrisma” demonstrēšanas projekts; 

 apmācību programma darbam ar mantojuma tehnisko nodrošinājumu, kas attīstītu 

remonta un konservācijas  prasmes darbā ar būvēm un iekārtām; 

 inovatīvas prakses izplatīšanas semināri; 

 nišas produktu izstrāde un tirgvedības iniciatīva, kas orientēta uz Āziju un BRIC 

valstīm. 

Galvenais ieteikums ir virtuālas pētniecības grupas izveide, par pamatu izmantojot pašlaik 

notiekošu veiksmīgu lietišķo zinātņu projektu, kurā piedalās 18 Eiropas valstis1.  

 

Paredzēts, ka visu ieteikumu īstenošanas izmaksas būs samērā zemas, un tie ir izstrādāti ar 

mērķi nodrošināt, lai laika gaitā izzustu vajadzība sniegt tiem papildu atbalstu. Vairāki 

ieteikumi varētu palīdzēt atjaunot Eiropas mēroga attīstības un atbalsta grupas, kā arī 

dažas nacionālās grupas.  

 

Pētījumam ir vairāki pielikumi, kuros ietverti papildu gadījumu izpētes piemēri, atbalsta 

materiāli un pierādījumi. Pētījuma H pielikumā sniegtas atbildes uz bieži uzdotiem 

jautājumiem, tostarp, kāpēc šīs nišas tūrisma nozares ir īpaši raksturīgas Eiropai, vai tirgus 

pieprasījums turpmāk būs pietiekams, vai darbība notiek saskaņā ar ilgtspējīga tūrisma 

principiem un vai šajās nozarēs tiek ņemts vērā vietējo iedzīvotāju viedoklis.  

 

                                                 
1  Austrija, Apvienotā Karaliste, Beļģija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Igaunija, Itālija, Nīderlande, 

Norvēģija, Polija, Rumānija, Slovākija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija un Zviedrija.  


