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3 valstis, 11 partneri

Latvija 

Igaunija 

Zviedrija
VILJANDI



MĒRĶIS 

• Popularizēt vēsturiskās Hanzas savienības vērtības;

• Iedzīvināt vēsturiskās Hanzas savienības mantojumu

mūsdienās;

• Attīstīt jaunus, interesantus tūrisma produktus;

• Izveidot Hanzu par vadošo tūrisma zīmolu Baltijas jūras

reģionā.

Projekta ilgums: 2015.gada okt.-2018.gada dec.



Aktivitātes

– Kopīgi tūrisma piedāvājumi

– Kopīgi mārketinga materiāli

– Vēsturisko pētījumu veikšana par Hanzas laikiem

– Mobilās aplikācijas un video izveide

– Aprīkojums gadatirgiem, izstādēm, viduslaiku stila ekspozīcijām

– Skārienjutīgo, informatīvo kiosku ierīkošana

– Zīmola «Hanzas kulinārija» ieviešana partneru pilsētās

– Kopīga dalība starptautiskās tūrisma izstādēs Igaunijā, Vācijā, Latvijā 
un Hanzas dienās

– Orientēšanās uz starptautisko tirgu

– Informatīvi pasākumi vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem (lekcijas)



Pieredzes vizītes

Hanzas savienības pilsētas – Visbijas 

makets

Projekta tikšanās 

Lemgo, Vācijā

Projekta partneru vizīte Koknesē 2015.g.rudenī

Lībekas un Travemundes tūrisma aģentūra, Vācijā



Pieredzes vizītes

Hanzas savienības pilsētas – Visbijas 

makets

Vizīte Lībekas TIC, Vācijā

Vizīte Lībekas arhīvā, Vācijā

Hanzas muzejs Lībekā, Vācijā



Ko iegūst Kokneses 
novads?

Kokneses TIC pilnveide:

– Ārējais interaktīvais kiosks

– Divi tūristu skaitītāji Kokneses pilsdrupās un Likteņdārzā

– Uzlabota TIC mājaslapa

– Aprīkojums vietējo pasākumu, gadatirgu organizēšanai (teltis, mēbeles u.c.)

– Mobilā aplikācija

– Reklāmas video par Kokneses novada tūrisma piedāvājumu



Ko iegūst Kokneses 
novads?

• Pētījums par Hanzas laiku vēsturi 
Koknesē (E.Plētiens)

• Atpazīstamības veicināšana 

• Kopīgu tūrisma piedāvājumu veidošana 
ar projekta partneriem

• Uzlabota Hanzas ekspedīcija – maršruts

• Igaunijas un Zviedrijas  žurnālistu un 
mediju vizītes 

• Komunikācija ar savas jomas 
speciālistiem

• Kopīgu ideju attīstība tūrisma 
veicināšanai

• Pieredze darbojoties pārrobežu līmenī 



IZMAKSAS

• 2 180 938 eiro - kopējais projekta budžets

• 1 832 523 eiro ERAF līdzekļu 

• Kokneses novada budžets 104 000 eiro



REZULTĀTI

• Pieaugs tūristu skaits Hanzas pilsētās

• Zīmols «Hanzas gastronomija» apvienos Hanzas mantojumu 
ar vietējās kulinārijas vērtībām

• Aizraujoši riteņbraukšanas un pārgājienu maršruti piesaistīs 
apmeklētājus no tuvienes un tālienes

Vīlande (foto no Vīlandes pašvaldības arhīva)

Pērnava (foto no Pērnavas pašvaldības arhīva)

Limbaži, Hanzas svētki (foto Nils Smelteris)



Uzziniet vairāk!
• Facebook: 

https://www.facebook.com/ExploreHANSA

• Kokneses novada mājaslapa: 

http://koknese.lv/?s=542

• Projekta oficiālā lapa:  

http://www.hanse.org/en/ExploreHANSA/

https://www.facebook.com/ExploreHANSA
http://koknese.lv/?s=542


Paldies par uzmanību!

Daina Liepiņa

Tūrisma centra direktore 
daina.liepina@koknese.lv

T.65161296

Māra Bitāne

Attīstības nodaļa 
mara.bitane@koknese.lv

T.65133636

Projekta kontaktpersonas Kokneses novada domē:

mailto:daina.liepina@koknese.lv
mailto:mara.bitane@koknese.lv

