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Struktūra
Izpildirektors ---> Attīstības nodaļa ----> Zilākalna Kultūrvēstures un 

apmeklētāju centra vadītājs



Darba uzdevumi

1. Uzturēt tūrisma sektoru Kocēnu novadā aktīvu

Regulāras aktivitātes, darbs ar tūrisma uzņēmējiem, sadarbība ar 
citiem novadiem, Enter Gauja klasteri, Vidzemes plānošanas reģionu 
“Via Hanseatica”, Vidzemes tūrisma asociācija, darbs ar projektiem.

2. Darboties Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centrā 
“ZTornis”

Ekspozīcijas uzturēšana, papildināšana, klientu apkalpošana, 
infrastruktūras uzlabojumi - darbs ar projektiem.



Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centrs - 
ZTornis



Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centrs - 
ZTornis





Pētījuma 
rezultāts: 
Zilākalna 
ūdenstorņa 
attīstības plāns
2020 - 2026

http://darbi.va.lv/darbi/Treimanis_T
oms_MD2020.pdf

http://darbi.va.lv/darbi/Treimanis_Toms_MD2020.pdf
http://darbi.va.lv/darbi/Treimanis_Toms_MD2020.pdf


Situācijas analīze

Zilākalna dabas objekts Zilākalna ūdenstornis Zilākalna ciems

X X
737 iedzīvotāji (Kocēnu novada 
dome, 2018);

Valmieras “guļamvagons”;

Nav izmantots tūrisma potenciāls.

Labiekārtota tūrisma 
infrastruktūra; 

Aktīvās sezonas (maijs – oktobris) 
tūristu iecienīts objekts; 

Nav tūrisma statistikas.

Uzcelts 1960. gadā;

Notiek piebūves būvniecības un 
uzlabošanas darbu process;

Potenciāls tūrisma plūsmas 
piesaistei.



Vīzija
2026. gadā Kocēnu novadā atrodas nozīmīga tūrisma piesaiste, kas sniedz labumu un 
pakalpojumus gan reģionālā līmenī (Ziemeļvidzeme), gan nacionālā Latvijas līmenī. 

Zilākalna dabas objekts Zilākalna ūdenstornis Zilākalna ciems



Attīstības plāna mērķi

Mērķis 1.: Veicināt sadarbību ar apkārtējiem 
tūrisma uzņēmējiem ;
Mērķis 2.: Stiprināt Zilākalna ciema iedzīvotāju 
piederību Zilākalna ūdenstornim ;
Mērķis 3.: Palielināt tūristu un apmeklētāju skaitu 
novadā ;
Mērķis 4.: Uzlabot infrastruktūru dabas objektā un 
svētvietā “Zilaiskalns”, Zilākalna torņa apkārtnē 
un Zilākalna ciematā .













SAM 5.5.1.0/17/I/004 ES ERAF līdzfinansējumu, projekts ”Kultūra, 
vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”. 
Interaktīva ekspozīcija Rubenes baznīcā



Rubenes-Vaidavas ezera vēstures un dabas izziņas 
maršruts

Rubenes-Vaidavas ezera 
vēstures un dabas izziņas 
maršruts kājāmgājējiem un 
riteņbraucējiem piemērotā, 
apm. 12km garā apļveida 
maršrutā ved apkārt 
skaistajam Vaidavas ezeram, 
dodot iespēju apvienot aktīvo 
atpūtu un ainavisku skatu 
baudīšanu ar vietējai un 
Latvijas vēsturei nozīmīgu 
vēsturisku vietu un kultūras 
pieminekļu apskati. 



Septiņu pārgājienu cikls “Apkārt Kocēnu 
novadam”

Notikuši 4 posmi;

Dalībnieku skaits, ap 350

Dalības maksa - 4 EUR

Maksa sevī ietver - gidu, 
piemiņas nozīmīti, transportu, 
zupu un ja ir, tad apskates 
objektu maksu. 

 



Septiņu pārgājienu cikls “Apkārt Kocēnu 
novadam”

1.posms:  https://www.facebook.com/watch/?v=491008928242666

2.posms 
https://www.facebook.com/VisitKocenunovads/videos/41124849360502
2 

https://www.facebook.com/watch/?v=491008928242666
https://www.facebook.com/VisitKocenunovads/videos/411248493605022
https://www.facebook.com/VisitKocenunovads/videos/411248493605022


Paldies, 
Jautājumi?
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