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Ekotūrisma saturs  

• cilvēka un apkārtējās vides saskarsme; 

• videi draudzīga dzīves veida modeļu 

un uzņēmējdarbības attīstība; 

• veicina atbalstu vietējām kopienām ceļojuma areālā;
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Sadarbības modelis ekotūrismā
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Ekotūrisma attīstības cikls
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Ekotūrismu kā dabas aizsardzības instrumenta prioritāti nosaka

nepieciešamība aizsargāt Latvijā saglabājušos bioloģisko daudzveidību 

un funkcionējošās ekosistēmas, kuras tūrisma plūsmu  pieaugums var 

ietekmēt negatīvi.

Ekotūrisms, kas savā būtībā atbilst ilgtspējīgas attīstības principiem, daudzu

starptautisku pētījumu rezultātā ir uzskatāms par vienu no labākajiem

modeļiem videi draudzīgas tūrisma nozares pilnveidošanā, tā realizēšana ir

aktuāla mūsu valstī.

Ekotūrisma pētījuma aktualitāte
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Veikt pētījumu par ekotūrisma nozīmi dabas aizsardzībā, ietekmes uz

vidi samazināšanā aizsargājamās dabas teritorijās, kā arī labas vides

pārvaldības un ilgtspējīgas dabas un kultūras resursu

apsaimniekošanas veicināšanā un izstrādāt rekomendācijas 

ekotūrisma pilnveidošanai un realizēšanai Latvijā. 

Ekotūrisma pētījuma mērķis
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Ekotūrisma pētījuma aktualitāte

Samazinoties lauksaimniecības nozīmei, tūrisms lauku novados

kļūst par nozīmīgu alternatīvu, kur ekotūrisms, pateicoties savai

pievilcībai, elastībai un saviem dabas aizsardzības principiem, ir

uzskatāms par vienu no visefektīvākajām formām videi draudzīgās

mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai vietējās pašvaldībās,

īpaši tajās, kuru administratīvajās teritorijās un to tuvumā atrodas

aizsargājamās dabas teritorijas.
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Ekotūrisma struktūra
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Ekotūrisma definīcijas attīstība Latvijā un pasaulē

„Ekotūrisms  - ilgtspējīgs, videi draudzīgs tūrisms, kura galvenais mērķis 
ir veicināt dabas un kultūras vērtību izzināšanu un vides aizsardzību, kā 
arī pilnveidot sabiedrībā vides izglītību un apziņu”

LR Tūrisma likums, 1998,

ar 2006.gada 16.februāra grozījumiem,

LR Saeima

„Ekotūrisms ir atbildīgs ceļojums dabā, kas aizsargā vidi un uzlabo vietējo 
iedzīvotāju labklājību”

Starptautiskās Ekotūrisma savienība   

(The International Ecotourism Society) -

(TIES, Our Mission, 2009) www.ecotourism.org
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http://www.ecotourism.org/


veikt attiecīgo 

• normatīvo aktu, 

• pašvaldību attīstības programmu, teritoriju plānošanas dokumentu, 
vides pārskatu, 

• ĪADT dabas aizsardzības plānu, 

• tūrisma dokumentu kontentanalīzi,

iegūstot būtisku informāciju par tūrisma resursiem, tūrisma nozīmi un attīstības 
perspektīvām pašvaldībās, vides stāvokli, dabas aizsardzības zonējumu un 
pieļaujamo darbību tūrisma, īpaši ekotūrisma plānošanā un attīstībā ĪADT;

Pētījumu objekti un metodes ekotūrismā
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Ekotūrisma nozīme labas vides pārvaldības ieviešanā, 
ietekmes uz vidi samazināšanā Natura 2000 teritorijās

1.    Atkritumu apsaimniekošana;   

2.    Ekotehnoloģiju pielietojums e.g. ūdens attīrīšanas iekārtām; 

3.    Videi draudzīgā mobilitāte;    

4.    Ekoloģiskā būvniecība;   

5.    Atjaunojamo energoresursu izmantošana;  

6.    Bioloģisko produktu aprite;   

7.    Ekociematu nozīme;   

8. Vides izglītības un izglītības ilgtspējīgai attīstībai nozīme;

9. Vides ētika un filozofija;

10. Ekotūrisma produktu sertifikācija;
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Ekociemati, ekobūvniecība



Videi draudzīgās pieejas un tehnoloģijas



Apsaimniekota ūdenstūrisma apmetne dabas parkā 
“Daugavas loki” (2019)
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Neapsaimniekotās apmeklētāju vietas Natura 2000 
teritorijās –vides degradācija (2019)

15



Pieaugot tūrisma plūsmai palielinās tūrisma infrastruktūras attīstība un transporta

kustība, kas rada papildus dabas pamatnes nomīdīšanas un dabas piesārņošanas 

riskus palielinoties notekūdeņu, atkritumu, gaisa piesārņojuma un trokšņu līmeņa

slodzei aizsargājamās dabas teritorijās (2019)

Ekotūrisma areālu izpēte  
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Aptauju rezultāti videi draudzīgo pieeju vērtēšanai
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Vērtēšanas joma Vērtēšanas balles (I – V)
Iegūto punktu summa

(0–500)I II III IV V

bioloģiskā pārtika 0 0 45 32 355 432

atkritumu šķirošana 0 0 33 108 290
431

ēku siltināšana 1 0 18 280 110 409

saules enerģija 4 4 12 280 70 370

vēja enerģija 1 2 9 268 80 360

videi draudzīgie

mazgāšanas līdzekļi

0 0 21 264 60

345

resursu taupība 0 0 108 184 30 322

biogāzes enerģija 0 2 90 192 30 314

siltumsūkņi 1 2 168 112 30

313

hidro enerģija 1 8 144 60 40

253



Ekotūrisma atbalsta specifika vides aizsardzībai un vietējo 

iedzīvotāju labklājībai Latvijā
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Kritērijs Problēma Risinājums

Atbalsts vietējo

iedzīvotāju labklājības

pilnveidošanai

LR Tūrisma likumā iekļautā ekotūrisma

definīcija neparedz atbalstu vietējo

iedzīvotāju labklājībai

likuma grozījumu projektā iekļaut šo

iztrūkstošo normu

neattīstīts ekotūrisms, nav skaidras 

izpratnes par ieguldījuma efektivitāti

norāde uz ekotūrisma ieguldījuma

efektivitāti vietējo iedzīvotāju labklājības

pilnveidošanā

ekotūrisma operatoru trūkums izglītošana

neattīstīts ekotūrisms ekotūrisma iespēju izpēte, plānošana,

jaunu darba vietu veidošana, vietējās

produkcijas pieprasījuma pieaugums

ekotūrisma struktūrā

ekotūrisma pieredzes trūkums pašvaldību

administrācijā

kapacitātes paaugstināšana

Atbalsts vides

aizsardzībai

neattīstīts ekotūrisms, nav skaidras 

izpratnes par ieguldījuma efektivitāti

norāde uz vides problēmām, kuru

risināšanā ekotūrisma ieguldījums būtu

efektīvs



NVO sadarbībai ekotūrisma attīstībā

Latvijas Dabas Tūrisma Asociācija 



Ekotūrisma produktu attīstība

• dabas izziņas un piedzīvojumu takas kā resurss;

• dabas pētniecības tūrisms (research tourism);

• ūdens tūrisms un jahtu tūrisms kā sastāvdaļa; 

• velotūrisms kā sastāvdaļa;

• Ilgtspējīgā tūrisma produktu daudzveidības attīstība;

• Zīda Ceļš (Silk Road) 21;

• astronomija kā resurss ilgtspējīgā tūrismā;

• Baltijas jūras bāku Sonāte ilgtspējīgā tūrisma produkta papildināšanai;

• Eko-pārtikas produktu nozīmes palielināšana.

20



Dabas un kultūras resursu izmantošana jaunu ekotūrisma 
produktu attīstībā

Sabiles vīna kalns (2011)                  Sabile pēc V. Štafenhagena gravīras (1860.gadi)
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Jaunu ekotūrisma produktu attīstība   - Bāku Sonāte
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Jaunu ekotūrisma produktu attīstība

Tūrisma sezonas pagarināšana
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Ekotūrisma resursi - īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
ĪADT kategorijas ĪADT skaits

t.sk. Natura 2000)

Natura 2000 skaits

Nacionālie parki 4 4

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts 1

Dabas rezervāti – Moricsala (1912), Grīņi (1936),

Krustkalni (1977), Teiči (1982).

4 4

Dabas parki 42 37

Aizsargājamo ainavu apvidi 9 9

Aizsargājamās jūras teritorijas 7 7

Dabas pieminekļi 355 9

Dabas liegumi 260 239

Mikroliegumi 24 24

Kopā 706 333



Tipoloģiskā grupa Skaits

Arhitektūras pieminekļi 3 727

Arheoloģijas pieminekļi 2 578

Industriālie pieminekļi 29

Mākslas pieminekļi 1 149

Pilsētbūvniecības pieminekļi 45

Vēsturiska notikuma vietas,                       

vēstures pieminekļi

159

Kopā 7 687    

Ekotūrisma resursi - kultūras pieminekļi    

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde 
(https://mantojums.lv)

https://mantojums.lv/cultural-objects


Kultūras mantojuma pārvaldes institūcijas



Kultūrvides resursi

• Kultūras pieminekļu klasifikācija

• Latvijas Republikā ir šādas kultūras pieminekļu vērtību grupas:

• UNESCO pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā;

• kultūras pieminekļu rezervāti vai īpaši aizsargājamas kultūrvēsturiskas 
teritorijas;

• valsts nozīmes kultūras pieminekļi;

• reģiona nozīmes kultūras pieminekļi;

• vietējas nozīmes kultūras pieminekļi.

• LR Ministru kabineta 26.10.2021noteikumi Nr. 720
Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi

•



Konvencijas un kultūrvide kā resurss ekotūrismā

ANO Konvencija par bioloģisko daudzveidību (Rio, 1992)

UNESCO Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma
aizsardzību (Parīze, 1972)

ar "kultūras mantojumu" tiek saprasts: Pieminekļi: arhitektūras, arheoloģijas, vēstures, 
mākslas vai zinātnes;
ar "dabas mantojumu" tiek saprasts: dabas pieminekļi,  ģeoloģiski, fizioģeogrāfiski
veidojumi,  ievērojamas dabas vietas;

Eiropas ainavu konvencija (Florence 2000)
"ainava" nozīmē teritoriju tādā nozīmē, kā to uztver cilvēki, un kas ir izveidojusies 
dabas un/vai cilvēku darbības un mijiedarbības rezultātā;
b) "ainavu politika" nozīmē kompetentu publisko iestāžu izstrādātus principus, 
stratēģijas un pamatnostādnes, kas ļauj veikt specifiskus pasākumus, kuru mērķis ir 
nodrošināt ainavu aizsardzību, pārvaldību un plānošanu;



Normatīvie akti un kultūrvide kā resurss ekotūrismā

▪ likums «Par kultūras pieminekļu aizsardzību»

▪ likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” - IVN saistībā ar vēsturiski, arheoloģiski un 
kultūrvēsturiski nozīmīgām ainavām un vietām;

▪ likumi “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”
nosaka, ka kultūrainavu, kultūras un vēstures pieminekļu bagātības un kultūrvides īpatnību 
aizsardzība ir kultūrvēsturiskā mantojuma daļa un ir saglabājami nākamajām paaudzēm;

▪ likums “Par pašvaldībām” kultūras pieminekļu saglabāšanas atbalstam;

▪ Teritorijas attīstības plānošanas likums nosaka nepieciešamību ņemt vērā dabas un kultūras 
mantojuma attīstību, dabas, kultūrvides daudzveidību;

▪ Attīstības plānošanas sistēmas likums, kura ilgtspējīgas attīstības princips nosaka saglabāt un 
attīst dabas un kultūras mantojumu;



• Eiropas Padomes

• Eiropas ainavu konvencija (Florence, 2000)

• 1. pants – Definīcijas Šajā konvencijā:

• a) "ainava" nozīmē teritoriju tādā nozīmē, kā to uztver cilvēki, un kas ir 
izveidojusies dabas un/vai cilvēku darbības un mijiedarbības rezultātā;

• b) "ainavu politika" nozīmē kompetentu publisko iestāžu izstrādātus principus, 
stratēģijas un pamatnostādnes, kas ļauj veikt specifiskus pasākumus, kuru 
mērķis ir nodrošināt ainavu aizsardzību, pārvaldību un plānošanu;

• c) "ainavas kvalitātes mērķis" specifiskai ainavai nozīmē kompetentu publisko 
iestāžu formulētas sabiedrības vēlmes attiecībā uz viņu apkārtnes ainavas 
raksturiezīmēm;

•

Normatīvie akti un kultūrvide kā resurss ekotūrismā



Attīstības plānošanas dokumenti un kultūrvide kā resurss 
ekotūrismā

▪ Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam 
paredz veidot Latvijā kvalitatīvu kultūrvidi; 

▪ Vides politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam
ainavu aizsardzības problēmu sekmīga risināšana, kultūras pieminekļu un 
dabas objektu infrastruktūras attīstīšana un atjaunošana; 

▪ Kultūrvides saglabāšana ir nozīmīga plānošanas reģionu, pašvaldību teritoriju
plānojumos, Dabas aizsardzības plānos;



Vēsturiskā ekoloģija un ekotūrisms

Vēsturiskā ekoloģija ir pētniecības programma, kas koncentrējas uz mijiedarbību 
starp cilvēkiem un vidi, kurā viņi dzīvo. Vēsturiskās ekoloģijas mērķis ir izpētīt un 
saprast šo mijiedarbību  gan laikā, gan telpā, lai gūtu pilnīgu izpratni par tās 
kumulatīvajiem efektiem. Caur šo mijiedarbību, cilvēki veido vidi un nepārtraukti 
veicina  ainavu transformāciju. 

• Balée, W. L. (2006) The research program of historical ecology. Annual Review of Anthropology, (35), 
1-24.

• Balée, W., Erickson, C. L. (2006) Time, Complexity, And Historical Ecology In: Time And Complexity
In Historical Ecology. Eds. Balée, W., Erickson, C. L. New York: Columbia University Press 19 p.  

• Rotherham, I. D. (2011) Implication of Landscape History and Cultural Severance for Restoration in
England. In: Human Dimensions of Ecological Restoration Integrating Science, Nature, and Culture.
Editors: Dave Egan, Evan E. Hjerpe, Jesse Abrams. Washington | Covelo | London: Island Press, p. 
277 -288.

• Hall, M. (2005) Earth Repair: A Translatlantic History of Environmental Restoration. Charlottesville, 
London: University of Virginia Press, 315 p. 

• Higgs, E. (2003) Nature by Design: People, Natural Process, and Ecological Restoration. Cambridge: 
Massachusetts Institute of Technology Press, 357 p. 



Vēsturiskā ekoloģija un ekotūrisms

Vēsturiskās ekoloģijas 
metodes palīdz novērtēt gan kultūras, gan dabas mainīguma cēloņus, 
raksturo ekosistēmu kopējās dinamikas īpašības un antropogēno 
ietekmi uz ainavām un  vidi kopumā. 

Vēsturiskās ekoloģijas 
izziņas process dod iespēju apzināt  cilvēku darbību, kas palīdzējuši 
saglabāt bioloģisko daudzveidību, uztverot to arī kā ekonomisku 
vērtību. 



Engures jūrskolas vēsturiskā ēka pēc renovācijas (2019) (autora foto Engures jūrskolas ēka pirms 1912. gada

(Foto reprodukcija no Ernas Zubovas privātarhīva)

Vēsturiskā ekoloģija un ekotūrisms



Engures kroņa muižas brīvo laužu saraksts

(19. gs. sākums, LVVA, 6999. fonds, 44. apraksts, 36. lieta)

Vēsturiskā ekoloģija un ekotūrisms



Burenieks „Eirāzija” pie Madeiru salām 1926. gadā

(RVKM, Inv. Nr. 27915 KN 755/3)

Vēsturiskā ekoloģija un ekotūrisms



Izmantotā literatūra un avoti
Nepublicētie avoti

Latvijas Valsts vēstures arhīvs 

LVVA, 96. fonds - Kurzemes guberņas valde (1670-1917): 
LVVA, 412. fonds - Kurzemes gubernatora kanceleja (1786-1918):
LVVA, 554. fonds - Kurzemes hercogu arhīvs (1561-1819): 
LVVA, 558. fonds - Kurzemes domēņu valde (1841-1878): 
LVVA, 762. fonds - Krišjāņa Valdemāra fonds (1842-1891): 
LVVA, 4861. fonds - Engures pagasta vecākais (1918-1944): 
LVVA, 4861. fonds, 1. apraksts, 128. lieta 
LVVA, 6828. fonds - Karšu un plānu kolekcija (XV gs.-1944): 

Krievijas Valsts vēstures arhīvs (Российский государственный исторический архив (РГИА))

Tirdzniecības un rūpniecības ministrijas Tirdzniecības un rūpniecības dokumentu fondi (1764-1917) 
Фонды Министерства торговли и промышленности Всеподданнейшие доклады по части торговли и 
промышленности (1764-1917):
Tirdzniecības un rūpniecības ministrijas Tirdzniecības, jūras kuģniecības un tirdzniecības ostu nodaļas dokumenti (1832-1926)
Фонды Министерства торговли и промышленности Отделы торгового мореплавания и торговых портов (1832-
1926):

Vēsturiskā ekoloģija un ekotūrisms



Vēsturiskā ekoloģija un ekotūrisms



3D vizualizācija kultūras mantojuma izpētē

- Jeffrey, S., Jones, S., Maxwell, M., Hale, A., Jones, C. (2020)

3D visualisation, communities and the production of significance, International Journal of Heritage

Studies, 26:9, 885-900, ACCORD project team (Archaeological Community Co-Production of Research

Data).













• Prikulis, J. (2008) Pēteris Zālīte un Kārļa Baloža inovatīvās ekonomikas idejas: praktiski eksperimenti lauksaimniecībā un ieceres Latvijas valstij. Grām.: Pēteris 
Zālīte: kantiskais ideālisms un laicīgie ideāli Rīga, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 63.–82. lpp.

• Pēteris Zālīte: kantiskais ideālisms un laicīgie ideāli (2008) I. Ceras red. Rīga, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 254 lpp.

• Janele, I. (1984) Bramberģes muižas parks. Vēsturiskā izpēte. Kultūras pieminekļu restaurēšanas projektēšanas kantoris, 18 lpp ar pielikumiem. 

• Janelis, I. M. (2010) Latvijas muižu dārzi un parki. Rīga, Neputns, 303 lpp.

Bramberģes muižas ansamblis  (2019)



Markovas dabas taka (Daugavpils Universitāte, 1995) 



Daugava pie Kokneses. Stavenhagen, W. S. (1864) Album Baltischer Ansichten. Mitau, 
Selbstverlag des Herausgebers, 200 S.



Daugava pie Sēlpils. Stavenhagen, W. S. (1864) Album Baltischer Ansichten. Mitau, Selbstverlag des
Herausgebers, 200 S.



Daugava pie Sēlpils. Stavenhagen, W. S. (1864) Album Baltischer Ansichten. Mitau, 
Selbstverlag des Herausgebers, 200 S.



Pauluči, F. (2008) Livonijas piļu attēli no marķīza Pauluči albuma.                                          
Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, 319 lpp.



IPBES - The Intergovernmental Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services – www.ibpes.net

Dabas un kultūrvides izzināšanas

pētniecības starpdisciplinārās jomas

PAMATIEDZĪVOTĀJU UN VIETĒJO 

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANU 

SISTĒMAS

http://www.ibpes.net/


Speciāli izveidotā SPBEP Operatīvā grupa (Task Force) pamatiedzīvotāju un 
vietējo kopienu zināšanu sistēmām savā darbā izmanto sekojošo definīciju: 

“Pamatiedzīvotāju un vietējo zināšanu sistēmas ir dinamiskas sociāli-ekoloģisko 
zināšanu, prakses un pārliecības/ticības struktūras, kas, sakņojoties teritorijā, 
starppaaudžu un kultūras transmisijā, nosaka attiecības starp dzīvajām būtnēm 
(ieskaitot cilvēkus) un esošo apkārtējo vidi un  attīstās adaptīvo procesu ietvaros”  

- Berkes, F. (2012) Sacred ecology, Third Edition, Routledge, New York, 392 p.

Dabas un kultūrvides izzināšanas pētniecības starpdisciplinārās jomas
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Griffith Institute for Tourism



Elena Mondino & Thomas Beery (2019) Ecotourism as a 
learning tool for sustainable development. The case of 
Monviso Transboundary Biosphere Reserve, 
Italy, Journal of Ecotourism, 18:2, 107-121. 
https://doi.org/10.1080/14724049.2018.1462371

Pētījumi ekotūrismā
General themes emerged from the interviews

• Knowledge of BR objectives
• Ecotourism as a learning tool
• Appreciation for the place
• Education
• The importance of networking
• International comparisons
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Paldies par uzmanību
turpmākai sadarbībai dabas 

tūrisma attīstībā!  


