
Sezonas aktualitāte –

drošība un kvalitāte

Tūristu skaits mūsu valstī pastāvīgi un 
strauji pieaug, bet pētījumu dati (sk. 22. un 23. 
lpp.) neliecina par Latvijas augstu starptautis-
ko konkurētspēju. Tādēļ šogad – un jo īpaši 
pirms aktīvās sezonas sākuma – aktuālākie 
jautājumi tūrisma nozarē ir pakalpojumu kva-
litāte un drošība. Par to 2006. gada decembra 
nogalē notikušajā tūrisma forumā diskutēja 
speciālisti, par to ir rakstījuši mediji. Diemžēl 
arī ārvalstu tūristi sākuši cits citam stāstīt ne 
to labāko. 

Par nesamērīgi augstām cenām un ārvalstu 
tūristu “īpašo” apkalpošanu Rīgas naktsklu-
bos raksta ne tikai ārvalstu prese, bet savā 
interneta mājaslapā brīdināja arī Lielbritānijas 
Ārlietu ministrija. 

Tomēr atsevišķi naktsklubi nav mūsu vienī-
gā sāpe. Kā atgādina TAVA direktors Uldis Vī-

toliņš, vēl ir arī negausīgi taksometru vadītāji, 
kafejnīcas, valūtas maiņas punkti... Un no tā 
cieš visa nozare.

Zinot to, ar kādu lavīnas efektu var izplatī-
ties negatīvās ziņas, un arī to, cik maz skarbās 
konkurences apstākļos ir vajadzīgs, lai zaudētu 
potenciālo tūristu, nozares pārstāvji ir sasparo-
jušies kopīgām un individuālām aktivitātēm, 
sadarbībai ar tiesībsargājošajām iestādēm, Pa-
tērētāju tiesību aizsardzības centru. 

Ne mazāk svarīgs ilgtermiņa uzdevums ir 
pārmaiņas iedzīvotāju attieksmē pret tūris-
tiem. Pasaules Tūrisma organizācijas vērtē-
jumā Latvijas 109. vieta 124 valstu vidū at-
tieksmes ziņā pret tūristiem nav glaimojošs 
rādītājs.

Kristians Rozenvalds, “CorpMedia”

Nāk vasara, plūst tūristi. Vai gaidījām? Pētījums (22. lpp) liek domāt, ka jāmaina 
sabiedrības attieksme pret tūristiem 

Nozare apmierināta 
ar “Buy Latvia”
Tūrisma profesionāļi un ekonomikas ministrs ap-
mierināti ar semināru “Buy Latvia, Buy the Bal-
tics”, reklāmisti pukojas 

Lasiet 5. lpp. 

Dzelzceļš nebūs 
tūristu piesaistītājs
Akciju sabiedrība «Latvijas dzelzceļš» no tūrisma 
kompānijām gaida iniciatīvas tūrisma maršrutu 
izstrādē, tūrisma nozares pārstāvji pārsteigti par 
šādu atklāsmi

Lasiet 9. lpp. 

Izvēlēti Baltijas 
maratona dalībnieki
Pārņemot veiksmīgo Latvijas ceļojumu maratona 
pieredzi, maijā startēs Baltijas ceļojumu maratons. 
Latvija noteikusi 12 dalībniekus 

Lasiet 10. lpp. 

Ekonomikas 
ministrs Jurijs Strods 
Tūrisma attīstības virziens ir pareizs, izaugsmes 
tempa saglabāšana – reāla. Arī valsts pievērsīs vai-
rāk uzmanības 

Lasiet 16. un 17. lpp. 

Tūrisma konkurētspējas 
indekss atklāj vājās vietas 
Valsts politika un finansiālais atbalsts, sliktie ceļi, 
attieksme pret tūristiem ir tie enkuri, kas tūrisma 
konkurētspējas ziņā novilkuši Latviju daudz ze-
māk nekā Igauniju un citas Eiropas valstis 

Lasiet 22. lpp.

Liepājas Karosta vilina 
arvien vairāk ārzemnieku
Liepājas Karostas cietuma panākumu atslēga: ori-
ģināls piedāvājums un dalībnieku entuziasms 

Lasiet 26. lpp.

Nejaušs sākums, 
mērķtiecīgs turpinājums 
“Amadeus Latvija” un Latvijas Tūrisma aģentu aso-
ciācijas prezidente Kitija Gitendorfa

Lasiet 27. lpp.

Kopā strādājam, 
kopā atpūšamies
Vai tie, kas rūpējas par citu atpūtu, paši prot at-
pūsties?

Lasiet 28. lpp.
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Tuvojoties vasaras sezonai, kad darbā tū-
risma nozarē tiek pieņemts daudz sezonas lī-
gumdarbinieku, īpaši aktualizējas jautājums 
par apkalpojošā personāla kvalitāti. Liela 
daļa darbinieku nav jūrmalnieki, un pilsētas 
tūrisma piedāvājumā viņi orientējas vāji, bet 
daudzi pilsētas viesi nemaz nenokļūst līdz 
tūrisma informācijas centram, jo cenšas visu 
interesējošo uzzināt turpat uz vietas, savā 
viesnīcā. 

Ar mērķi paaugstināt apkalpošanas kvalitāti 
Jūrmalas domes Tūrisma un ārējo sakaru noda-
ļa ir aizsākusi vairākus projektus.

Visiem Jūrmalas tūrisma uzņēmumiem rīko-
sim mācību seminārus, kuros iepazīstināsim ar 
pilsētu un tās piedāvājumu tūristiem, kā arī ar 
laba servisa pamatiem.

Jāuzlabo personāla kvalitāte 
Lai palīdzētu uzņēmējiem nolīgt kvalificētus 

darbiniekus, organizēsim karjeras dienas. Rīko-
sim ekskursijas Jūrmalas skolēniem, lai iepazīs-
tinātu viņus ar iespējām strādāt mūsu pilsētā. 

Pārņemsim arī Helsinku Tūrisma informā-
cijas centra pieredzi un vasarā nodarbināsim 
brīvprātīgos jauniešus “Jūrmalas palīgu” sta-
tusā. Speciālās formās tērptie jaunieši palīdzēs 
tūristiem orientēties pilsētā, atrast nepiecieša-
mās adreses, uzzināt citu informāciju. “Jūrma-
las palīgi” strādās vietās, kur tūristu plūsma ir 
vislielākā.

Gunta Ušpele,
Jūrmalas domes Tūrisma un ārējo sakaru 

nodaļas vadītāja

Prast pasniegt “odziņas”
Šķiet, nav tāda Latvijas nostūra un objek-

ta, nemaz nerunājot par nu jau slaveno zilo 
govi un tādām klasiskām vērtībām kā Vecrī-
ga, jūgendstils, Jūrmalas pludmales, par ko 
Latvijas Tūrisma informācijas birojā Rīgā 
neinteresētos ceļotāji. Šodienas tūrists kļuvis 
daudz zinošāks un prasīgāks – gan domājot 
par uzziņām, ko viņš vēlas saņemt tūrisma 
informācijas centros, gan domājot par kvali-
tāti, kādu cer sagaidīt tūrisma un viesmīlības 
objektos.

Straujais tūristu skaita pieaugums liedz 
paļauties uz to, ka viss notiks pats no sevis, 
un tam, kādu pakalpojumu kvalitāti tūrismā 
iesaistītie uzņēmumi sniedz, jāvelta īpaša 
uzmanība. Mūsu pieredze rāda, ka bez izcila 
servisa un elpu aizraujošiem dabas skatiem 
tūristi meklē arī īpašās “odziņas”, kas ļauj ne 

tikai izcelties citu pakalpojumu vidū, bet arī 
notur ceļotājus ilgāk. Turklāt šodien tūrists 
ar vārdu “kvalitāte” saprot ne tikai sarkanko-
ka mēbeles un burbuļvannu, bet arī pozitīvu 
attieksmi, pieredzējumus, emocijas, atklās-
mes. 

Par sava veida pārbaudi tūrisma objektiem 
kļuva 2006. gada veiksmīgākais projekts 
“Latvijas ceļojumu maratons”, kas uzstādīja 
augstu kvalitātes latiņu. Gandrīz 30 000 in-
teresentu 36 nedēļas nogalēs – šāds pašmāju 
ceļotāju skaits runā pats par sevi, plus vēl ne-
skaitāmas pozitīvas atsauksmes no nozares 
pārstāvjiem un pat masu medijiem. Šogad uz 
biroja pleciem būs sadarbība ar lietuviešiem 
un igauņiem, organizējot “Baltijas ceļojumu 
maratonu”. 

Var diskutēt par dažādu akciju, reklāmas 

kampaņu, žurnālistu vizīšu un pasākumu liet-
derību, taču ikdienā, saskaroties ar pieaugošo 
interesi par Latvijas novadiem, nepamet izjū-
ta, ka esam uz pareizā ceļa. Latvijā ir vairāk 
aizraujošā un interesantā, nekā ikdienā esam 
paraduši domāt. Pirmais, bet ne vienīgais so-
lis – par to jāpastāsta. Par Latvijas zilo govi 
taču jūs visi tagad zināt, vai ne?

Baiba Plūme,
Latvijas Tūrisma informācijas 

biroja Rīgā vadītāja

Lasītājiem!
Iznācis izdevuma “Tūrisms“ 2007. gada  

1. numurs, kas domāts nozares profesio-
nāļiem un kuru veido korporatīvo mediju 
centrs “CorpMedia” kopā ar TAVA.

Sākotnēji bijām plānojuši to izdot biežāk, 
reizi mēnesī, taču nolēmām nesasteigt – šo-
gad plānoti četri numuri: pavasarī, vasarā, 
rudenī un ziemā. Bet ir arī ieguvums – sa-
līdzinājumā ar 0. numuru, kas tika prezen-
tēts Latvijas Tūrisma foruma dalībniekiem 
2006. gada decembrī, šis laidiens ir divas 
reizes biezāks – 32 lappuses. Turklāt, ņemot 
vērā, ka tik daudzi materiāli netika publicēti 
vietas trūkuma dēļ, domājam par paplašinā-
šanos arī turpmāk.

Ceru uz Jūsu ieinteresētību un atsaucību 
arī turpmāk! Rakstiet, ziņojiet, komentējiet, 
iesakiet, kritizējiet un – ja ir par ko – arī sla-
vējiet!

Kristians Rozenvalds,
“CorpMedia” direktors un galvenais redaktors

Kristians.Rozenvalds@corpmedia.lv

2007. gadā iznāks četras reizes:

pavasarī, vasarā (jūnijā), rudenī (septembrī) un ziemā (decembrī)
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Tuvojoties vasarai, vairākas institūcijas pie-
dāvā dažāda ilguma gidu kursus. Lai arī šādā 
ceļā iegūtā izglītība ne tuvu nav pilnvērtīga, 
tomēr tas ir labāk nekā nekas, jo atšķirībā no 
Lietuvas, Igaunijas un virknes citu Eiropas 
valstu Latvijā par gidu var strādāt principā bez 
jebkādas izglītības. 

Situācija mainīsies ar 2008. gada janvā-
ri, kad spēkā stāsies grozījumi Tūrisma li-
kumā. Tie paredz, ka tūristu gidiem, ja viņi 
vēlēsies sniegt pakalpojumus, būs nepiecie-
šams profesionālās kvalifikācijas sertifikāts. 
Ekonomikas ministrija uzsākusi normatīvo 
aktu izstrādi, kas noteiks gidu sertifikācijas 
kārtību. Tūrisma departamenta vadītāja Aira 
Andriksone “Tūrismam” teic, ka šie akti tiks 

izstrādāti, vēlākais, līdz augustam. 
Latvijas Profesionālo gidu asociācijas pre-

zidents Juris Martinsons domā, ka tūrisma 
informācijas centru sagatavoto gidu kvalitāte 
nav atbilstoša, bet, iekams nav ieviesta gidu 
sertifikācijas kārtība, to nav vērts vērtēt. Pār-
maiņas likumdošanā šajā jomā notiekot ļoti 
lēnām, jo neesot spēcīgu lobiju. 

Gidu sertifikācija kā obligāts profesijas 
priekšnosacījums bija iekļauts jau 1998. gadā 
pieņemtajā Tūrisma likumā, bet 1999. gadā 
tā no likuma svītrota, šo soli pamatojot ar ES 
valstu pieredzi, kur gida profesija piederot tām 
profesijām, kas netiek īpaši reglamentētas. 

Līdz šim vairākas Latvijas pilsētas ir mēģi-
nājušas ieviest lokāla mēroga sertifikāciju.

Top gidu 
sertifikācijas noteikumi

Rīgā īpašu 
uzmanību pievērš drošībai

No maija par tūristu drošību Vecrīgā pa-
stiprināti rūpēsies īpaši pārveidotā automašīnā 
ierīkota policijas mobilā dežūrdaļa. Sevišķu 
uzmanību policija pievērsīs to klubu un bāru 
kontrolei, par kuriem pagājušā gada nogalē 
saņemtas tūristu sūdzības par nesamērīgi aug-
stiem pakalpojumu, konsumācijas rēķiniem. 

Pērn policijā reģistrēti 840 gadījumi, kuros 
iesaistīti ārzemnieki. Lielākoties ārvalstnieki 
policijas palīdzību meklējuši sakarā ar doku-
mentu zādzību vai nozaudēšanu. Pērn pēc pa-
līdzības policijā vērsušies 142 Lielbritānijas, 
108 Vācijas, 88 Norvēģijas pilsoņi, arī 71 cie-
miņš no Zviedrijas. 

Ņemot vērā pieaugošo britu tūristu skaitu 
Latvijā, viņu stereotipus un likstas, Lielbri-
tānijas vēstniecība Latvijā uzsākusi infor-
matīvu kampaņu “Atbildīgs tūrisms”, aici-
not tūristus būt uzmanīgiem un arī pašiem 
nepārkāpt likumus. Izstrādāti informatīvie 
materiāli ar ieteikumiem, noderīgiem tālruņu 
numuriem un Rīgas karti, kas tiks izplatīti 
tūrisma informācijas punktos un viesnīcās. 
“Neurinējiet publiski. Atstājiet pasi viesnīcā. 
Neizmaksājiet svešiniekiem,” – šādi un citi 
padomi raduši vietu uz alusglāžu paliktņiem, 

kurus izvietot piekrituši atsevišķi Rīgas bāri. 
Vēstniecības mājaslapā tūristi aicināti 

nelietot lamu vārdus, vienatnē neapmeklēt 
naktsklubus, neatstāt tajos dzērienus bez uz-
raudzības, pirms dzēriena pasūtīšanas pārlie-
cināties par tā precīzu cenu, neiegādāties un 
nelietot narkotikas, nepiesārņot Rīgu, nekārtot 
dabiskās vajadzības publiskās vietās.

Kampaņas sagatavošana aizsākās pērnā ru-
denī pēc tam, kad kāds brits tika aizturēts par 
dabisko vajadzību kārtošanu pie Brīvības pie-
minekļa. 

Pēc Lielbritānijas vēstnieka Latvijā Iana 
Bonda teiktā, to tūristu vidū, kas nonāk polici-
jas redzeslokā, esot izplatīts mīts par Rīgu kā 
seksa pilsētu ar lētu alkoholu. Lai šo priekš-
statu mainītu, Lielbritānijas Ārlietu ministrija 
strādājot ar tūroperatoriem, īpaši ar tiem, kas 
Rīgu reklamē kā izklaides un vecpuišu ballīšu 
braucienu galamērķi.

Palīgs tūristiem būs arī janvārī TAVA izvei-
dotais tūristu “karstais tālrunis” un kompānijas 
“Safety Travels” Rīgas ceļvedis, kur norādītas 
tās krimināli riskantās pilsētas vietas, kurās 
bieži notiek kabatas zādzības, automašīnu 
zādzības, laupīšanas, krāpšanas, huligānisms. 
Ceļvedī būs rodama informācija arī par to, kur 
saņemt palīdzību un uzziņas, kā arī uzrādītas 
sabiedrisko tualešu atrašanās vietas.

Paula Bērziņa, “CorpMedia”

Šogad Rīgā pirms aktīvās tūrisma 
sezonas sākuma īpaša uzmanība 
pievērsta tūristu drošībai. 

Zilais karogs – 
deviņām pludmalēm

2007. gadā Zilā karoga saņemšanai pie-
teicās desmit pludmales, bet vienu no tām – 
Vakarbuļļu pludmali – ūdens kvalitātes 
kritēriju neatbilstības dēļ nacionālā žūrija 
nolēma nevirzīt šīs kvalitātes zīmes sa-
ņemšanai. Peldvietas tiks izvērtētas 27. ap-
rīlī starptautiskās Zilā karoga žūrijas sēdē 
Kopenhāgenā.

Šogad uz karogu pretendē Ventspils, Lie-
pājas, Jūrmalas, Majoru, Bulduru un Jaun-
ķemeru pludmales, Engures pagasta kem-
pinga “Abragciems” pludmales, Daugavpils 
pilsētas Lielā Stropu ezera peldvieta un 
peldvieta “Stropu vilnis”. 

Pērn Zilais karogs tika pacelts sešās peld-
vietās un Ventspils jahtklubā. 

Šogad hokeja fani pasīvāki
Latvijas iedzīvotāju interese par braucie-

nu uz pasaules hokeja čempionātu Maskavā 
šogad ir zemāka nekā iepriekš, atzīst tūris-
ma firmu pārstāvji.

Izmantojot “Impro” pakalpojumus, uz 
čempionātu dosies ap 600 cilvēku. Iepriek-
šējos gados ar firmas starpniecību uz čem-
pionāta spēlēm devās ap 1000 cilvēku.

Individuālus braucienus uz Maskavu 
organizē “Express Travel”. Interese par šīs 
firmas piedāvājumu samazinājusies par 
40–50%. Speciālisti pieļauj, ka vainojamas 
dārgās Maskavas viesnīcas un ar vīzas no-
formēšanu saistītās formalitātes. 

Pasaules hokeja čempionāts notiks Mas-
kavā un Mitiščos no 27. aprīļa līdz 13. mai-
jam. 

Rīgas tūristu 
kapacitāte – 10,5 tūkstoši

Šovasar 92 tūristu izmitināšanas vietas 
Rīgā ir gatavas uzņemt tūristus, piedāvājot 
10 494 gultasvietu, informējis Rīgas vice-
mērs Almers Ludviks.

2006. gadā no jauna uzbūvētas un iz-
remontētas deviņas viesnīcas, šogad tiks 
atklātas vēl četras jaunas. Pilsētas vicemērs 
atzinis, ka pirms sezonas sākšanās nepietie-
kama ir darba koordinācija starp institūci-
jām, kas nodarbojas ar Rīgas tūrisma prob-
lēmu risināšanu. 

28. aprīlī Rīgā notiks tūrisma sezonas at-
klāšanas svētki.

Pērn Rīgu apmeklēja 2,3 miljoni tūristu – 
tas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā 2005. 
gadā. Tūristi Latvijas galvaspilsētā iztērējuši 
223,3 miljonus latu.

Īsumā
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Īsumā

“Hyatt” 
viesnīcu ķēde Latvijā?

2009. gadā kvartālā starp Dzirnavu, Tērba-
tas, Blaumaņa un K. Barona ielu Rīgā plānots 
uzcelt pieczvaigžņu viesnīcu “Hyatt Regency 
Riga-Tango Square”. Projekta īpašnieks ad-
vokāts Jānis Loze ir parakstījis līgumu ar 
“Hyatt International Corporation” vecāko 
viceprezidentu. Tiek pieļauts, ka šī projekta 
veiksmīgas realizācijas gadījumā varētu iz-
vērtēt iespēju Latvijā izveidot “Hyatt” vies-
nīcu ķēdi. 

Šobrīd 44 pasaules valstīs darbojas 735 
“Hyatt” viesnīcas.

Vidzemes 
populārākas vietas

Pērn ceļotāju iecienītākais apskates ob-
jekts Vidzemē bija Turaidas muzejrezervāts – 
to apmeklēja vairāk nekā 200 000 intere-
sentu. Daudzi izvēlējušies arī slēpošanu 
“Žagarkalnā”, pastaigas Līgatnes dabas ta-
kās, Minhauzena muzeja Meža takā. Starp 
populārākajiem objektiem ir arī Valmieras 
Drāmas teātris, trušaudzētava z/s “Zaķīši”, 
Cēsu pils, mazbānītis “Gulbene–Alūksne”.

Tūrisma informācijas centros pērn visvai-
rāk iegriezušies tūristi no Vācijas, Igaunijas, 
Somijas, Lietuvas un Lielbritānijas, arvien 
lielāku interesi izrāda arī mājinieki – Latvijas 
ceļotāji.

Atbalstīt pilis un muižas
Latvijas Piļu un muižu asociācija vēlas 

pievērst lielāku likumdevēja uzmanību vēs-
turisko pieminekļu pieejamībai un finansē-
juma trūkumam šo objektu aizsardzībai. Par 
šiem jautājumiem asociācijas biedri sprieda 
sanāksmē, kas notika Mārcienas muižā. Tū-
rismu kavē arī sliktie ceļi. Asociācija atzinīgi 
vērtēja TAVA darbu un rosināja aģentūru vēl 
aktīvāk sadarboties ar nevalstiskajām orga-
nizācijām. 

Šogad asociācijas rīkotā akciju “Apceļo-
sim Latvijas pilis!” risināsies no 15. maija līdz 
15. oktobrim. 

Vairāk prāmju 
26. aprīlī no Rīgas uz Stokholmu papildus 

“Tallink” prāmim “Regina Baltica” sāks kursēt 
vēl viens prāmis – “Vana Tallinn”. Tādējādi 
prāmis uz Stokholmu dosies katru dienu. 
No 1. maija četrreiz nedēļā, bet no 17. jūnija 
piecreiz nedēļā prāmis “Scania” kursēs no 
Ventspils uz Mintu Sāmsalā Ar kompānijas 
“Scandlines” prāmi četrreiz nedēļā no Vents-
pils var nokļūt Vācijas ostas pilsētā Rostokā, 
trīsreiz nedēļā – Karlshamnā un piecreiz ne-
dēļā – Nīneshamnā (abas Zviedrijā).

Vīzu jaunumi 

“Aerodium” atsāk darbu 12. maijā

Latvietes attīstīs 
tūrisma produktus Gruzijā

12. maijā pēc rekonstrukcijas un jaunu ie-
kārtu uzstādīšanas darbību atsāks vertikālais 
vēja tunelis “Aerodium”. 

Speciāli ārvalstīm “Aerodium” izveidojis 
pāris jaunu produktu, iegādāta arī jauna mo-

bilā iekārta. Tā dod iespēju uzstāties ar da-
žādiem šoviem, kas pēc uzstāšanās Turīnas 
olimpiskajās spēlēs kļuvuši ļoti pieprasīti. 

30% “Aerodium” apmeklētāju ir vietējie 
interesenti, 70% – ārzemnieki: no Baltijas 
valstīm, Skandināvijas, loti daudz interesen-
tu ierodas no Lielbritānijas, kuru pieplūdumu 
uzņēmuma pārstāvis Ansis Egle “Tūrismam” 
skaidro ar lēto aviolīniju parādīšanos. 

Šogad “Aerodium” ir izraudzīts par vienu 
no popularizējamiem objektiem valsts reklā-
mas klipā, bet pērn to novērtēja kā vienu no 
labākajiem tūrisma produktiem. A. Egle gan 
nepiekrīt nominācijai “labākais ekstrēmā tū-
risma produkts”, jo nekā ekstrēma te neesot. 
“Viss ir absolūti droši, vienīgais – mazliet 
jāpārvar bailes.”

Vasarā Eiropas jauniešu globālās izglī-
tības tīkla (GLEN) stipendiju programmas 
ietvaros divas latvietes dosies uz Gruziju 
attīstīt tūrisma projektus. 

Ieva Ušča, kas maģistra grādu vides zi-
nātnēs ieguvusi Lundas universitātē Zvied-
rijā un Pasaules Dabas fondā darbojas vides 
jomā, īstenos izklaidējoša rakstura vides iz-
glītības projektu vienā no lielākajām dabas 
aizsardzības teritorijām Eiropā – Boržomi-
Karagauli nacionālajā parkā. Šā projekta ie-
tvaros tiks organizēti izglītojoši pasākumi, 
veidoti vides izglītības materiāli skolām, 
tūristiem, vietējiem iedzīvotājiem.

Elīna Veide, projektu vadītāja un finanšu 
speciāliste, līdz šim nodarbojusies ar uzņē-
mējdarbības konsultācijām, ES struktūrfondu 
īstenošanu. Elīna palīdzēs attīstīt tūrisma in-
frastruktūru Kazbegi reģionā, pētīs iespējas iz-
veidot tūrisma informācijas centru, kā arī sāks 
veidot informatīvus materiālus. 

Visi GLEN projekti tiek īstenoti, strādājot 
tandēmā ar vācu partneriem. 

Latvijas jaunajiem profesionāļiem jau ce-
turto gadu ir iespēja izmantot GLEN stipendi-
jas un piedalīties dažādos attīstības projektos 
Āfrikas un Āzijas valstīs. Plašāku informāciju 
var iegūt GLEN mājaslapā: www.glen.lv.

Kopš 5. marta Latvijas un arī Igaunijas 
nepilsoņi var doties uz Norvēģiju bez vīzām, 
bet kopš 19. janvāra saskaņā ar ES regulu 
Latvijas nepilsoņi bez vīzām var ceļot uz 
Islandi un visām ES dalībvalstīm, izņemot 
Lielbritāniju un Īriju, kuras nav pievienoju-
šās Šengenas līgumam un pašas regulē savu 
vīzu režīmu. Lielbritānijas vēstniecība Latvi-
jā kopš 5. februāra pieņem tikai elektroniski 
tiešsaistes režīmā aizpildītas vīzu anketas, 
palielināts arī konsulārās nodevas apmērs. 

Līdz ar Latvijas pievienošanos Šengenas 
līgumam, kas, iespējams, varētu notikt jau šā 
gada beigās, tiek prognozēts bezvīzu režīms 
ar ASV, bet precīzu datumu ASV nav nosau-
kusi. Latvija vienpusēju bezvīzu režīmu ASV 
pilsoņiem noteica jau 1996. gadā. 

Kopā ar ES Latvija cenšas panākt arī bez-
vīzu ieceļošanas kārtību Kanādā. ES piedrau-

dējusi ieviest vīzu režīmu Kanādas pilsoņiem, 
ja Otava neatcels vīzu prasības visām jauna-
jām ES dalībvalstīm. Pēc ES paplašināšanās 
Kanāda noteica bezvīzu režīmu tikai dažām 
jaunajām dalībvalstīm – Kiprai, Igaunijai, 
Ungārijai un Maltai. Abas puses cer panākt 
sarunu progresu līdz 4. jūnijā plānotajam Bri-
seles un Otavas samitam. 

12. aprīlī darbu sācis Latvijas, Ungārijas, 
Slovēnijas, Austrijas, Dānijas un Igaunijas 
kopējais vīzu pieteikumu centrs Kišiņevā, 
kas izvietojies Ungārijas vēstniecībā. Tā kā 
Latvijai nav vēstniecības Moldovā, līdz šim 
Moldovas pilsoņi pēc Latvijas vīzas pārsvarā 
devās uz Latvijas vēstniecību Kijevā. Centrs 
darbosies līdz brīdim, kad Latvija pilnībā 
piemēros Šengenas prasības. Pēc tam Ungā-
rijas vēstniecība pārstāvēs Latviju, izsniedzot 
Šengenas vīzas Moldovas pilsoņiem.
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AKTUALITĀTE

Eksperti vērtē 
“Buy Latvia, Buy the Baltics“

Valsts savu ir izdarījusi
Jurijs Strods
LR ekonomikas ministrs

Bez jau ierastajiem sadarbības partne-
riem pirmo reizi bija ieradušies interesenti 
no Apvienoto Arābu Emirātiem, Japānas, 
Turcijas, Azerbaidžānas... Pateicoties tam, ka 
viņi tika vesti uz reāliem objektiem, jādomā, 
būsim viņiem palikuši labā atmiņā. 

Pasākuma atdeve nebūs jūtama uzreiz, 
bet ar laiku rezultāts parādīsies noslēgtos 
līgumos ar tūroperatoriem. Pirmās pazīmes 
ir pozitīvas. Par to, ka pasākums tiešām bija 
veiksmīgs, apliecina arī šāds fakts: ļoti daudz 
bija tādu dalībnieku, kas piekodināja, lai uz 
nākamo līdzīgo pasākumu viņus noteikti 
uzaicina. Interese ir radīta. Tālāk valsts var 
paiet malā un ļaut darboties privātajām 
struktūrām. 

Speciālistiem viss ir skaidrs
Kitija Gitendorfa
Latvijas Tūrisma aģentu asociācijas 
prezidente

Tūrisma profesionāļi protestē pret at-
sevišķos medijos izskanējušo pasākuma 
devīzes kritisku interpretāciju. Tās paudēji 
nav iedziļinājušies pasaules tūrisma mār-
ketinga procesos un devīzēs, ar kādām tiek 
organizētas aktivitātes, popularizējot valsti 
vienīgi nozares speciālistiem un citvalstu 
žurnālistiem. Lai kaut ko kritizētu, vispirms 
vajadzētu kaut nedaudz iedziļināties. Uzai-
cinot profesionāļus uz darba semināru “Buy 
Latvia”, visai tūrisma pasaulei ir skaidrs, ka 
tas nozīmē attiecīgās valsts tūrisma produk-
ta iepazīšanu, kontaktus un līgumus par sa-
darbību kolēģu starpā.

Viesi patīkami pārsteigti
Atis Baumanis 
“airBaltic” Pārdošanas daļas vadītājs

Pilnībā nepiekrītu, ka semināra devīze 
degradē Latvijas tēlu. Pārstāvji no Itālijas, 
Francijas, Norvēģijas, Grieķijas, no Austru-
miem, kuri uz Latviju atbrauca pirmo reizi, 
man atklāja, ka bija patīkami pārsteigti par 
redzēto. Daudzi atzina, ka gatavo dažāda 
veida izdevumus par Latviju, un redzētais 
bijis labs papildinājums iepriekš savāktajam 
materiālam. Daudzas aģentūras un opera-
tori atrada partnerus, lai uz Latviju vestu da-
bas mīļotājus un tos, kam interesē neredzē-
tas vietas. Protams, ir zināms kontingents, 
kurus Latvijā interesē tieši nakts izklaides, 
taču nav īpaši prātīgi apgalvot, ka “Buy Lat-
via” radījis tieši tādu valsts tēlu.

Februārī notikušais tūrisma speciālistu 
seminārs “Buy Latvia, Buy the Baltics” pul-
cēja Rīgā vairāk nekā 250 ārzemju tūrisma 
nozares pārstāvjus no 28 valstīm – tas bija 
vairāk nekā plānots un vairāk nekā līdzīgos 
pasākumos kaimiņvalstīs.

Semināra mērķis bija iepazīstināt ar Lat-
viju un Baltiju kā pievilcīgu un drošu tū-
risma galamērķi. To, ka tāds esam, uzsvēra 
Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga un 
ekonomikas ministrs Jurijs Strods, kuri atzi-
nīgi novērtēja tūrisma industriju raksturojo-
šo rādītāju uzlabošanos. 

TAVA un Latvijas tūrisma uzņēmumi da-
lībniekiem piedāvāja 50 ekskursiju prog-
rammas. Vislielākā interese bija par Jūrma-
las SPA, Rīgas naktsdzīvi ar melnā balzama 
baudīšanu, Centrāltirgu, Vidzemes zelta 
loku un Latgali, kas veiksmīgi prezentēja 
novadu kopumā. 

TAVA direktors Uldis Vītoliņš progno-
zēja, ka atdeve no semināra būs jūtama 
aptuveni pēc gada. Daudzi dalībnieki bija 
ļoti lieli tūroperatori, kas jau sākuši plānot 
maršrutus, kurus iekļaut savos ceļojumu ka-
talogos nākamgad.

Tūrisma profesionāļiem svarīgo notiku-
mu aizēnoja mārketinga, sabiedrisko attie-
cību un reklāmas pārstāvju publiska konfe-
rences un vispirmām kārtām tās nosaukuma 
kritizēšana, pasākuma devīzi viņi uztvēra 
pārsteidzoši tieši un vienkāršoti, sakot, ka 
“vienīgais, uz ko nosaukums vedina, – tas 
klaji propagandē valsts pērkamību, tiek ra-
dīts iespaids, ka pie mums viss ir pērkams: 
sākot ar prostitūtām un beidzot ar ierēdņiem 
un politiķiem... TAVA nezin kāpēc uzskata – 
svarīgāka ir nevis Latvijas kā valsts kon-

kurētspējas veicināšana, bet gan valsts iz-
pārdošana!” Vēstuli bija parakstījuši astoņi 
dažādu firmu pārstāvji, bet vēlāk izrādījās, 
ne visi bija precīzi informēti par pasākuma 
būtību. 

U. Vītoliņš skaidro, ka semināra nosau-
kums nav TAVA izdomāts – pastāv tūrisma 
profesionāļu starptautisku semināru tīkls, 
un līdzīga nosaukuma pasākumi notiek dau-
dzās valstīs. Latvija esot pārāk niecīga, lai 
pasaules tūrisma profesionāļu vidē radītu 
jaunu notikumu paveidu.

Jāpiebilst, ka arī pašu reklāmistu vidē 
jēdziens “pārdot valsti” nebūt nav svešs un 
ar negatīvu pieskaņu. Arī Latvijas Institūta 
uzaicinātais pasaulslavenais valstu zīmolve-
dības speciālists Saimons Anholts, uzstāda-
mies Latvijā, izteica tēlainu salīdzinājumu, 
ka valstis, tāpat kā preces lielveikalā, globā-
lajā pasaulē konkurē savā starpā.”

U. Vītoliņš noraida arī mārketinga speciā-
listu pārmetumu, ka tiek reklamēts tas, kas 
nav aktuāls. “Organizējot semināru, mums 
bija vairākas darba grupas, apaļie galdi ar 
nozares pārstāvju, tostarp profesionālo or-
ganizāciju, viesnīcu, pašvaldību, transporta 
organizāciju līdzdalību. Es būtu nobažījies, 
ja šādus pārmetumus mūsu darbībai izteiktu 
nozares pārstāvji, bet esmu ar viņiem nepār-
trauktā kontaktā, un viņi ar “Buy Latvia” ir 
apmierināti.

Arī “Tūrisms” no semināra dalībniekiem 
saņēma pozitīvas atsauksmes, kurās pausts, 
ka galvenā tā vērtība bija iespēja ārzemju 
partnerus iepazīstināt ar tiem produktiem, 
kurus viņi pārdos tālāk. 

Baiba Lulle, NRA

Nozare apmierināta ar 
“Buy Latvia, Buy the Baltics”

150 aktīvi darba galdi – vismaz sešas reizes vairāk nekā Latvijas tūrisma darba 
semināros līdz šim
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Latvijas REĢIONOS

Īsumā

Rēzeknē jauns TIC
Rēzeknes dome pieņēmusi lēmumu par 

kopīga Rēzeknes pilsētas un rajona Tūrisma 
informācijas centra (TIC) izveidi un tā pār-
celšanu uz pilsētas centru. Tā pagaidu at-
rašanās vieta varētu būt viesnīcas “Latgale” 
foajē, bet iecerēts ar laiku to pārcelt uz kādu 
jaunbūvējamu halli. TIC darbības nodroši-
nāšanai dome piešķīrusi 7880 latu. 

Rēzeknes pilsētas domnieki uzsver, ka 
Latgale jāuztver kā īpaši pievilcīgs tūrisma 
reģions. 

Rekonstruēs Cēsu muzeju
Cēsu Vēstures un mākslas muzejā plānota 

vērienīga rekonstrukcija. Tās laikā līdz 2008. 
gada rudenim atjaunos Jaunās pils 19. gad-
simta arhitektonisko veidolu. Projektu at-
balsta Cēsu pilsētas dome (1 070 449 lati) 
un Eiropas Reģionālās attīstības fonds jeb 
ERAF (802 837 lati).

Liepājā – 
tūrisma produktu konkurss

Liepājas dome nolēmusi no budžeta pie-
šķirt 50 000 latu mazo un vidējo komerc-
sabiedrību tūrisma projektu konkursam. 
Maksimālā summa viena projekta atbalstam – 
5000 latu.

Augustā sāks 
Kuldīgas tilta remontu

Augustā, pēc gadskārtējiem pilsētas svēt-
kiem, Kuldīgā sāks remontēt 133 gadus veco 
sarkano ķieģeļu tiltu. Remonts ilgs gadu, 
nepilnu miljonu latu tam atvēlējis ERAF, 
333 000 latu ir nacionālais līdzfinansējums. 
Remonta laikā Kuldīgā no Rīgas varēs iekļūt 
tikai pār jauno tiltu. 

Daugavpilī 
Marka Rotko centrs

Daugavpils dome apstiprinājusi Daugav-
pilī dzimušā un ASV dzīvojušā pasaulslave-
nā ebreju izcelsmes mākslinieka, abstrak-
cionisma un ekspresionisma pioniera Marka 
Rotko Mākslas centra izveides projektu. Par 
centra patronesi kļuvusi V. Vīķe-Freiberga. 
M. Rotko bērni Ketrina un Kristofers ir piekri-
tuši tēva vārda izmantošanai, viņi arī aktīvi 
līdzdarbojušies centra koncepcijas izstrā-
dē. Centra izveides izmaksas ir 6,5 miljoni 
latu. Tas tiks izvietots Daugavpils cietokšņa 
Arsenāla ēkā. Šobrīd Daugavpils muzejā ir 
aplūkojama M. Rotko darbu kopiju ekspozī-
cija, bet iecerēts iegūt vairākus mākslinieka 
darbu oriģinālus.

Pret lauku tūrisma komercializēšanos

Baltijas jūras parku var arī neuzcelt

“Lauku tūrismam pastāv arī pārmērīgas 
komercializēšanas risks, un tas var padarīt 
piedāvājumu vienveidīgu, nedzīvu. Auten-
tiskums un tradīcijas ir pieprasīta vērtība pa-
tērētāju acīs, taču šīs lietas ir nekomerciālas 
savā būtībā un tiešā veidā ne vienmēr var 
nest peļņu, tomēr tās ir nepieciešams subsidēt 
un atbalstīt, lai kalpotu kā papildu pievienotā 
vērtība komerciāliem tūrisma produktiem un 
iemesls tūristiem izvēlēties Latviju autentis-
kas unikalitātes dēļ,” – tā asociācijas “Lauku 
ceļotājs” gada konferencē pauda tās preziden-
te Asnāte Ziemele. Kā ļoti bīstama tendence 
jāvērtē arī vēlme pārāk skrupulozi izpildīt ES 
priekšrakstus, tādējādi iznīcinot lauku tūris-
ma pievilcību un autentiskumu un panākot, 
ka saimnieki pārstāj piedāvāt pieprasītus pa-
kalpojumus, piemēram, ēdināšanu. 

LR vides ministrs Raimonds Vējonis bilda, 
ka tūrisms attīstās, taču klibojot, jo valsts nav 

skaidri definējusi, kādā virzienā vēlas to at-
tīstīt. Viņaprāt, jāattīsta uz nacionālajām da-
bas bagātībām balstīts tūrisms, radot tūrisma 
modeli, kas atšķirtos no pilsētas tūrisma. Lai 
sniegtu atbalstu lauku tūrismam, jādiferencē 
nodokļu politika. 

Konferencē nosaukti arī labākie lauku 
naktsmītņu saimnieki – brīvdienu mājas 
“Meža Rozes” saimnieki Anita un Guntis 
Skrastiņi (Cēsu rajonā), lauku mājas “Lan-
tus” saimnieks Māris Šternmanis (Valmieras 
rajonā) un viesu mājas “Smuku muiža” saim-
niece Ilze Svētiņa (Saldus rajonā). Šis god-
pilnais nosaukums tiek piešķirts asociācijas 
biedriem, kuri lauku tūrismā darbojas vairāk 
nekā gadu, nav saņēmuši sūdzības, konsek-
venti uzlabo mītnes kvalitāti un piedāvājuma 
dažādību, sadarbojas ar apkārtnes saimnie-
kiem un ir saņēmuši īpaši pozitīvas atsauks-
mes no klientiem.

Vācijā interese par velotūrismu Latgalē 
un lidostu Daugavpilī

Starptautiskajā tūrisma izstādē “ITB 2007”, 
kas notika Vācijas galvaspilsētā Berlīnē, Latga-
les reģiona tūrisma stendā lielākā apmeklētāju 
interese bijusi par jauno velomaršrutu projektu. 
Tā ietvaros paredzēts marķēt 45 velomaršrutus, 
labiekārtot 65 atpūtas vietas Latgalē, Aukštaitijā 
(Lietuvā) un Vitebskas apgabalā (Baltkrievijā), 
apmācīt tūrisma speciālistus GPS tehnoloģiju 
izmantošanā.

Savukārt Vācijas firma “Leg” izrādījusi inte-

resi par Daugavpils lidostu. Firmai ir pieredze 
dažādu militāro objektu sanācijā vairākās ES 
valstīs un ES struktūrfondu līdzekļu piesais-
tē. Daugavpils lidostas attīstības plāns paredz 
nodrošināt gan pasažieru, gan kravu pārvadā-
jumus. Lai iegūtu lidostas atjaunošanai nepie-
ciešamos līdzekļus, plānots piesaistīt ES fondu 
līdzekļus. Liepājas, Ventspils un Daugavpils 
lidostu attīstības vajadzībām 20 miljonus latu 
rezervējusi arī LR Satiksmes ministrija.

Jūrmalā tūristu pieaugums – 23 procenti
Pērn tūristu skaita pieaugums Jūrmalā 

atbilda vidējam tūristu skaita pieaugumam 
valstī: pilsētu apmeklēja 124 638 viesi – tas 
ir par 23% vairāk nekā 2005. gadā. 

Visvairāk – 32% – tūristu Jūrmalā iera-
dušies no citām Latvijas vietām, tas ir par 
9% vairāk nekā 2005. gadā. 206. gadā tū-
ristu skaits no Lietuvas palielinājies par 
15%, un Latvijas dienvidu kaimiņi Jūrmalas 
apmeklētāju kopumā veidoja 13%, tūristi 
no Igaunijas – 13% (+50%), no Krievijas 

– 10% (+42%), no Somijas – 7% (+19%), 
no Vācijas 5% (+49%), no Norvēģijas – 3% 
(+900%), no Zviedrijas – 3% (+54%), no 
Baltkrievijas 2,5% un pa 1% no Lielbritā-
nijas un Polijas.

Visilgāk Jūrmalā uzturējušies tūristi no 
Uzbekistānas (14 dienu) un Izraēlas (13 
dienu), kā arī no Baltkrievijas (12 dienu). 
Krievijas un ASV tūristi Jūrmalā pavadījuši 
vidēji piecas dienas, Latvijas, Norvēģijas un 
Lielbritānijas tūristi – trīs dienas.

Liepājas pašvaldība analizē juridiskos as-
pektus līguma laušanai ar SIA “Baltic Sea 
Park Development” (“Baltijas jūras parks”). 
Uzņēmums solīja uzcelt vērienīgāko atpūtas 
centru Baltijā, bet 2006. gada beigās būvniecī-

ba vēl nebija pat sākta. Projektā bija paredzēts 
investēt aptuveni 35 miljonus latu, uzcelt 400 
atpūtas mājiņu, ierīkot tropu ūdensparku, vies-
nīcas, tenisa laukumus un citas būves aktīvai 
atpūtai, kā arī restorānus, kafejnīcas, veikalus.
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Kvalitāte – 
reputācijas garants
Andris Ozols,  Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras direktors 

Klips ir veiksmīgs, bet svarīgi atcerēties, 
ka reputācija vispirms ir jāgarantē ar kvali-
tāti. Pieļauju, ka mēs ar šo reklāmu drusku 
skrienam tai pa priekšu. Valsts reklāmas 
efekts nebūs tūlītējs un nebūs mērāms ar 
zilo govju lūkotāju skaitu. Tam jābūt ilgter-
miņa plānam. Bet, ja ir produkts, ko pārdot, 
kā TAVA – tūrisms, tad tas ir jāpārdod. Šobrīd 
Latvijas atpazīstamība pasaulē joprojām ir 
zema. Mums bieži, jo īpaši ASV, jāskaidro, ka 
Baltic states nav Balkan states. Bet vairāk par 
reklāmām atpazīstamību vairo, piemēram, 
Latvijas futbola komandas panākumi, mūsu 
Valsts prezidente, kā arī “Eirovīzijas” dziesmu 
konkurss. 

Reklāma 
kopsolī ar attīstību
Uldis Vītoliņš, TAVA direktors

Tūrisma profesionāļi šo kampaņu uztvēra 
ļoti pozitīvi – varbūt tādēļ, ka vairums jau no 
paša sākuma bija iesaistīti koncepcijas vei-
došanā. Mūsuprāt, efekts ir. Izstādēs cilvēki 
uzdod jautājumus, kas izriet no redzētajām 
reklāmām. Piekrītu – ir jāattīsta arī pats tūris-
ma produkts, bet – jāteic – mūsu tūrisma in-
frastruktūra attīstās ar katru gadu. Pastāv arī 
virkne problēmu, ar kurām saskaras tūristi – 
tās saistītas ar taksometriem, valūtas maiņas 
kantoriem, naktsklubiem u.c. Bet, ja Latviju 
nereklamēsim, varam iegrimt dziļā bedrē – 
kā Igaunija, kur šobrīd vērojams ieceļotāju 
skaita kritums. Tas ir pietiekami satraucoši, 
ņemot vērā to, ka tūrisma infrastruktūra at-
tīstās, tiek atvērtas jaunas viesnīcas. 

Starptautiski panākumi – 
labākā reklāma
Brigita Rozenbrika, 
Rīgas kultūras aģentūras direktore 

Ja veido reklāmu, tad tai ir jābūt adresētai 
konkrētai auditorijai, tai jābūt ar konkrētu 
mērķi. Uzskatu, ka nevar veidot valsts tēlam 
kādu abstraktu reklāmu, tā veidošanas efek-
tīvāki līdzekļi ir te notiekoši lieli starptautiski 
kultūras un sporta pasākumi un panākumi, 
piemēram, Jaunā Rīgas teātra, Nacionālās 
operas sniegums u.tml. Ē. Stendzenieka 
veidotais klips neapšaubāmi ir interesants, 
ir prieks, ka tas parāda mūs no netradicio-
nālās puses.

Jaunu valsts videovizītkarti, kurā redzams 
kaut kas no visa, tostarp ainas no labi zināmā 
“Welcome to my country” reklāmklipa, 2006. 
gada nogalē demonstrēja Latvijas Institūts 
(LI). Šo nelielo reklāmu, kas izmaksāja 50 
tūkstošus latu, paredzēts izplatīt pasaules 
medijiem, izmantot valdības un ministriju, 
vēstniecību vajadzībām. 

Divas nedēļas vēlāk Rīgas dome iepazīs-
tināja ar savu reklāmas īsfilmu “Rīga – jū-
gendstila metropole” un reklāmas klipu par 
Rīgu. Filma domāta Rīgas prezentācijai, 
klips – pārraidīšanai BBC, CNN, “Liberty 
TV” kanālos.

Neatpalika arī TAVA – februāra vidū ar 
Ērika Stendzenieka veidoto reklāmas klipu 
“You won’t believe it until you see it!” star-
tēja “TV5 Europe”, CNN, BBC un “Euro-
news”, parādot zilo govi, Dziesmu svētkus, 
grupu “Cosmos”, kailo kungu skrējienu Jāņu 
dienas rītā Pedvāles Brīvdabas mākslas mu-
zejā, “Aerodium” vertikālo vēja tuneli. Šis 
klips vērsts uz tūristu pievilināšanu. 

Eksperti uzsver – lai cik laba būtu reklāma, 
ar to vien nepietiek. Lietas jāskata plašākā 
kontekstā – saistībā ar paša produkta kvali-
tātes paaugstināšanu, valsts tēla un tā veido-
šanas koncepciju. Strīdēties varētu vienīgi 
par to, vai reklāmām bija jāsteidzas priekšā 
stratēģijām – piemēram, LI tikai tagad ķeras 
pie Valsts zīmolvedības stratēģijas izstrādes 
un tikai šogad pētīs, ko par Latviju domā ci-
tās valstīs.

Tas, ka arī TAVA pasūtītā reklāma tika vei-
dota, apsteidzot Tūrisma attīstības stratēģiju 
un rīcības plānu nākamajiem gadiem, sākot-
nēji lika bažīties arī tās autoram Ē. Stendze-
niekam, kurš atzīst, ka atsauksmes tomēr ir 
pozitīvas. Pēc viņa teiktā “Al Bano tieši pēc 
tam, kad bija ieraudzījis reklāmu “TV5 Euro-
pe”, uzaicināja “Cosmos” uz Sanremo fes-
tivālu, un nu puišiem ir koncerti Itālijā, kur 
viņi arī stāsta par Latviju!” Ē. Stendzenieks 
uzsver, ka “šī reklāma ir Latvijas reputācijas 
veidošanas viena sastāvdaļa”. 

Parūpēties par Latvijas reputāciju un iz-
strādāt Valsts zīmolvedības stratēģiju kon-
kursa kārtībā uzaicināta Lielbritānijas firma 
“Earthspeak” un tās vadītājs, pasaulē plaši 
pazīstamais valstu zīmolvedības speciā-
lists Saimons Anholts. 21. martā notikušajā 
konferencē “Latvijas tēls – ko zinām? Ko 
nezinām? Kas jādara?” S. Anholts uzsvēra, 
ka reputācijas uzlabošana pirmām kārtām ir 
valdības darbs, ko reklāmas un PR speciālisti 
tās vietā neizdarīs. “Tā ir bīstama tendence, 
ja valdības tikai cenšas atrast aģentūru, kas 
uztaisīs valsts reputāciju. Tas nestrādās,” brī-
dināja S. Anholts. Reklāmās vairāk jāpopu-
larizē produkts, piemēram, tūrisma produkts, 
nevis pati valsts. 

Vērtējot klipa “You won’t believe it until 
you see it!” kvalitāti, ir izskanējuši dažādi 
viedokļi, lielākoties tie ir pozitīvi. Uzsvērts, 
ka Latvija beidzot parādīta kā unikāla, atšķi-
rīga zeme. Arī “Aerodium” pārstāvis Ansis 
Egle, pats būdams reklāmas un mārketinga 
speciālists, spriež, ka “ar šo reklāmu beidzot 
esam uz pareizā ceļa” – tā parāda, ka esam 
atšķirīgi, ar kaut ko interesanti. No daudziem 
ārvalstu draugiem viņš dzirdējis vienīgi labas 
atsauksmes. 

Tūrisma kūrētāji reģionos savukārt gatavo 
priekšlikumus, lai līdz sezonas sākumam tū-
ristiem nodrošinātu zilo govju un citu reklā-
mā rādīto objektu ērtu apskati. 

Baiba Lulle, NRA

Reklāmu 
netrūkst

Eksperti vērtē klipu 
“You won’t believe it” 

un reklāmu nepieciešamību

Reti kurš Latvijā ir redzējis zilo govi, taču 
tas neliedz to pārdot ārvalstu tūristiem, 
kuri visai bieži reklāmu internetā meklē 
tieši pēc frāzes  “blue cow Latvia”

Jaunākās valsts reklāmas 
aizsteigušās pa priekšu darbības 
stratēģijām. Vai pārlieku 
nepaļaujamies uz to iedarbīgumu?
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Šovasar no lidostas “Rīga” tiks atklāti jauni 
lidojumu maršruti.

“Ryanair” aprīlī uzsāk lidojumus uz Brē-
meni, “Norwegian Air Shuttle” – uz Nor-
vēģijas pilsētu Tronheimu. Uz 14 jauniem, 
galvenokārt tūristu iecienītiem galamērķiem 
lidojumus sāk “airBaltic”: aprīlī – uz Romu, 
Atēnām, Monastiru Tunisijā, Stavangeru Nor-
vēģijā, maija beigās – uz Dalamanu Turcijā, 
jūnijā – uz Simferopoli Ukrainā, Hēraklionu 
Krētā, Maljorku, kā arī uz Bodrumu Turcijā, 
Larnaku Kiprā. Maija sākumā uzsāks lidoju-
mus arī tepat uz Liepāju un Kuresāri Sāremā 
salā Igaunijā. Tiek lēsts, ka pēdējo maršrutu 
iecienīs ne tikai Latvijas iedzīvotāji, lai iz-
mantotu sāremiešu izslavētos SPA pakalpo-
jumus, bet arī salinieki, kas izmantos iespēju 
caur Rīgu lidot uz citām pilsētām. 

Kopš 26. marta “airBaltic” līdzās lidojumiem 
maršrutā “Rīga – Minska” ir uzsācis tiešos li-
dojumus arī uz vēl vienu Baltkrievijas pilsētu – 
Gomeļu. Maršrutu tīkla attīstīšanai austrumu 

Pēc svārstīgā perioda, kas gaisa satiksmes 
nozarē bija iestiepies piecu gadu garumā, 
2005. gadā lidsabiedrībām iestājās atelpas 
laiks, bet no 2006. gada nozarē ir vērojums 
pacēlums, informē Eiropa.lv. Visas valstis 
ziņo par pasažieru skaita pieaugumu, vai-
rumam lidsabiedrību ir uzlabojies arī fi-
nansiālais stāvoklis. Lidsabiedrību darbību 
ietekmēja vairāki pozitīvi faktori – 2006. 
gadā pasaulē kopumā turpinājās ekonomikas 
uzplaukums un gaisa satiksmes nozarē bija 
vērojama paplašināšanās. 

Ienākumu apjoms un konkurences pastipri-
nāšanās gaisa satiksmes sfērā iekustināja visu 
globālo ceļojumu nozari. 2006. gads tūrismā 
(842 miljoni ieceļotāju un 4,5% pieaugums) 
pārspējis visas prognozes un kļuvis par kārtē-
jo nozares rekordgadu. Lai gan terorisms un 
dabas katastrofas vēl aizvien negatīvi ietekmē 
ceļotājus, tomēr tas nespēj atturēt cilvēkus no 
lidošanas. 

Pērn lidostā iebrauca un no tās izbrauca 
2,49 miljoni pasažieru – tas ir par 32,9% vai-
rāk nekā 2005. gadā. Līdzīga tendence vēro-
jama arī šogad – gada pirmajos divos mēne-
šos apkalpoti 370 295 pasažieri – par 20,5% 
vairāk nekā pērn šajā laika posmā. Salīdzinoši 
Viļņā un Tallinā divu mēnešu pieaugums bija 
12–13%. “Rīgas” šā gada plāns – 3,3 miljoni 
pasažieru. Vai izziņotie izaugsmes tempi ir ie-
spējami? “airBaltic” prezidents Bertolts Fliks 
paudis šaubas, vai tūrisma pieaugums arī nā-
kotnē būs tikpat straujš, savukārt jaunieceltais 
lidostas padomes priekšsēdētājs Andris Ozols 
teic – par desmit miljoniem tuvāko piecu, as-
toņu gadu laikā nešaubās ne pašmāju, ne ārval-
stu speciālisti, bet 30 miljoni pārvadāto – tas 
iespējams, palielinot tranzītu – līdzīgi tam, kā 
to izdarījusi Kopenhāgena. “Jāatceras gan, ka 
tranzīts kļūst arvien nepopulārāks. Mēs varētu 
vairāk spēlēt uz Krievijas tirgu. Krievi uz Ei-
ropu lido, pārsēžoties Maskavā, bet, ja viņiem 
būtu piedāvājums lidot caur Rīgu, kur viņus 
var apkalpot krievu valodā un kur vēl jopro-
jām ir arī “Tax free” veikali – tas varētu būt 
vilinoši,” spriež A. Ozols. 

Gan eksperti, gan politiķi, gan arī konkuren-
ti Baltijā ir atzinuši, ka liela nozīme pasažieru 
skaita kāpināšanā ir lidostas “Rīga” nodevu 
atlaidēm aviokompānijām 10–80% apmērā 
atkarībā no pārvadāto pasažieru skaita. Pret 
šo soli gan iebilda Konkurences padome. Ad-
ministratīvā rajona tiesa marta beigās pieņēma 
izskatīšanai lidostas pieteikumu, kurā apstrī-
dēts lēmums par atlaižu atcelšanu. 

Līdz ar pasažieru skaita pieaugumu notiek 
vērienīga lidostas attīstīšana. Marta beigās at-
klāts jauns izlidošanas termināls – tas lidostas 
jaudu palielinās par 20–25%. Termināls nepie-
ciešams arī, lai lidosta spētu pildīt Šengenas 
līguma prasību nošķirt uz Šengenas valstīm 
lidojošos pasažierus no pārējiem. Pašlaik jau-
no terminālu sākušas izmantot lētās aviokom-
pānijas. 

Marta beigās parakstīts līgums par lidostas 
skrejceļa pagarināšanas darbu veikšanu līdz 
2008. gada oktobrim – tas ļaus apkalpot arī 
starpkontinentālos lidojumus, palielināt satik-
smes intensitāti, uzsver lidostas valdes priekš-
sēdētājs Krišjānis Peters. 

Lai satiksme kopumā kļūtu ērtāka tūristiem, 
nepieciešams būtu arī ātrgaitas tramvajs, kas 
savienotu lidostu ar pilsētas centru. A. Šlesers 
informē, ka viņš centīsies ar Rīgas domi (jo 
pilsēta ir lielākais ieguvējs no tūristiem, kas no 
lidostas atvesti uz pilsētu) panākt vienošanos 
par investīcijām šajā infrastruktūras projektā.

Paula Bērziņa, “CorpMedia”

Vai lidosta ir no gumijas?

Avionozarei 
veiksmīgs gads

Jauni reisi aviokompānijām

Lidostā “Rīga” pasažieru plūsma arvien 
palielinās, un satiksmes ministrs Ainārs 
Šlesers bilst, ka, vēlākais, 2015. gadā 
pasažieru apgrozījums sasniegs 10 mil- 
jonus gadā, bet tālākā perspektīvā – 
pat 30 miljonus. 

virzienā tikšot pievērsta īpaša uzmanība. 
Pamazām pieaug klientu interese par ie-

spēju aizlidot uz 14 Āfrikas pilsētām – šādu 
pakalpojumu kopš pagājušā gada decembra 
piedāvā “airBaltic” sadarbībā ar Beļģijas 
aviokompāniju “SN Brussels”. 

Vasaras sezonā no Rīgas, izmantojot tiešos 
regulāros avioreisus, varēs nokļūt 30 valstu 
57 pilsētās. Palielināsies arī lidojumu skaits – 
ziemā vidēji nedēļā bija 690 regulāro lidoju-
mu, vasarā to skaits pieaugs līdz 770. 

Lidsabiedrība “SAS” no 25. marta pa-
ver iespēju no salīdzinoši tuvās Stokhol-
mas aizlidot uz Pekinu, bet no oktobra – 
uz Bangkoku Taizemē. No 20. maija “SAS” 
palielinās lidojumu skaitu no Kopenhāgenas 
uz Ņujorku, papildinot jau esošo piedāvājumu 
arī ar vakara reisu. 

Turpretim britu aviokompānija “British 
Airways” 24. martā veica pēdējo reisu mar-
šrutā “Londona – Rīga”. Uz Londonu turpina 
lidot “airBaltic” un “Ryanair”.

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

Ārzemju ceļotāju izmantotais transporta 
veids, šķērsojot Latvijas robežu 

(procentos)

Latvijas ceļotāju izmantotais transporta 
veids, šķērsojot Latvijas robežu 

(procentos)

STATISTIKA



Tūrisms      Izdevums tūrisma profesionāļiem

9Nr. 1,  pavasaris 2007      

TRANSPORTS

Vilciena biļetēm jābūt 
nopērkamām internetā
Antra Damberga, 
asociācijas “Lauku ceļotājs” 
projektu menedžere

Mums ir maz darīšanu ar cilvēkiem, kuri 
Latvijā ierodas kā tūristi, izmantojot dzelz-
ceļa satiksmi. Netrūkst gan tādu ceļotāju, 
kas vilcienus izmanto iekšzemes braucienos, 
un jāsecina, ka joprojām ir lietas, ko dzelz-
ceļš būtu varējis uzlabot lielākai braucēju 
piesaistei. Piemēram, jau izsenis sāpīgais 
jautājums par velosipēdu vietām vagonos, 
joprojām visai sarežģīta ir biļešu iegāde. 

Fakts, ka dzelzceļš ir gatavs izstrādāt pil-
nībā uz tūrismu orientētus maršrutus, pa-
laist arī retro vilcienus, ir interesants, tas ir 
kaut kas līdz šim nedzirdēts. Iespējams, tas 
ir virziens, ko perspektīvā varētu attīstīt, bet 
būtu labi, ja līdz tam laikam vilcienu vagoni 
kļūtu modernāki un ērtāki. Tas pats sakāms 
arī par biļešu iegādi – tām tomēr vajadzētu 
būt nopērkamām internetā. 

Tūristus dzelzceļam 
piesaistīs jauni maršruti
Andris Kleins, 
Tūrisma aģentūras “Kolumbs” 
mārketinga direktors

Tūrisma kompānijām tā īsti nav pakalpo-
juma, ko ceļotājiem piedāvāt, izmantojot 
dzelzceļu Latvijā un Baltijā. Taču dzelzceļam 
kā interesantam tūrisma attīstības elemen-
tam ir labas perspektīvas. Veiksmīgi sadar-
bojoties, 5–10 gadu perspektīvā vilcienu 
satiksme varētu iekarot nozīmīgu nišu šajā 
jomā, taču līdz tam ejams sarežģīts ceļš. Nav 
normāli, ka tūrisma kompānijām pēc klien-
tu rezervētajām vilciena biļetēm uz staciju 
jāsūta kurjers, kurpretī visā pasaulē biļetes 
nopērkamas online režīmā internetā. Pozitī-
vi, ka pakāpeniski tiek sakārtotas dzelzceļa 
stacijas, modernizēti vagoni, taču tūristu 
piesaistei ar to nepietiek – ir vajadzīgi arī 
jauni maršruti. Tūrismam svarīgs ieguvums 
būtu maršrutu atjaunošana uz Lietuvu un 
tālāk caur Poliju uz Eiropu. Neredzu loģiku 
dzelzceļa nostājā, ka tūrisma kompānijām 
būtu jānāk ar iniciatīvu papildu tūristu mar-
šrutu vai pakalpojumu izveidē. Līdzīgi kā 
savulaik to veiksmīgi izdarīja “Tallink”, arī 
dzelzceļam vajadzētu nākt ar savu piedāvā-
jumu, ko sadarbībā ar tūrisma kompānijām 
tālāk popularizēt un piedāvāt klientiem. 
Nevar taču tūrisma uzņēmumi pēkšņi sākt 
plānot dzelzceļa piedāvājumu un iespējas! 
Bet perspektīvas ir un ceram, ka tās izdosies 
īstenot. 

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelz-
ceļš” (LDz) no tūrisma kompānijām gaida 
iniciatīvas tūrisma maršrutu izstrādē, savukārt 
tūrisma nozares pārstāvji ir pārsteigti par šādu 
atklāsmi. Kopējs abām pusēm ir viedoklis, ka 
dzelzceļa loma tūrismā nav pienācīgi novērtē-
ta. Dati par Latvijas robežas šķērsošanu lieci-
na – dzelzceļa pakalpojumus pērn izmantojuši 
mazāk nekā 5% ārvalstu viesu un Latvijas ce-
ļotāju. Kopš 2002. gada gan ir manāma pozi-
tīva tendence. Pērn LDz pārvadāto starpvalstu 
pasažieru skaits pieauga par 6%, un nākamo 
gadu laikā ir plānots pārsniegt pusmiljona ro-
bežu. 

Ar kaimiņiem dzelzceļa satiksmes nav

Pastāvīgas tiešās dzelzceļa satiksmes nav 
pat ar kaimiņvalstīm – te dominē autobusu 
satiksme. Uz Viļņu ik pārdienas iespējams no-
kļūt vien ar vilcienu “Rīga – Truskaveca”, bet 
vilcienā “Rīga – Simferopole” brauciens līdz 
Viļņai iespējams tikai vasarā. Tiesa, risinās sa-
runas ar Igauniju par vilcienu satiksmes atjau-
nošanu starp Rīgu un Tallinu. Īpaši ieinteresēti 
ir igauņi, kurus vilina Rīgas lētais aviopiedā-
vājums. Taču sarunas nav vieglas, un progno-
zēt, kad tās novedīs līdz reālai vilcienu kustī-
bai, nevar – “Tūrismam” stāsta VAS “Latvijas 
dzelzceļš” Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja 
Biruta Sakse. Iestrēguši arī mēģinājumi veidot 
maršrutus uz Eiropu – tas saistīts ar starp-
valstu attiecībām un milzu investīcijām. Pār-
skatāmā nākotnē nav paredzēts atklāt jaunus 
starptautiskos maršrutus, un vilcieni joprojām 
kursēs tikai uz Krieviju, Baltkrieviju, Ukrainu. 
Tostarp ir arī sezonālie vilcieni “Rīga – Sim-
feropole”, kas kursē no jūnija līdz septembra 
beigām, bet vilciena “Rīga – Gomeļa” sastā-
vā vasarā tiek iekļauti bezpārsēšanās vagoni 
“Rīga – Vitebska”, kā arī “Rīga – Odesa” un 
“Rīga – Adlera”, ar kuriem var doties uz Kri-
mu un Kaukāzu un kuri iemanto aizvien lielā-
ku popularitāti.

Aktīvākie starptautiskie pasažieru pārvadā-
jumi ir maršrutā “Rīga – Maskava”, kur kursē 
vilcieni “Latvijas ekspresis” un “Jūrmala”. 
“Jūrmala” vairāk orientējas uz vidējās klases 
pasažieri, bet “Latvijas ekspresis” sevi pozi-
cionē kā augstākās un biznesa klases pasažie-
ru pārvadātāju. Šajā vilcienā kopš aprīļa vidus 
pieejamas divas augstākās klases kupejas ar 
dizaineru iekārtotām plašākām telpām, patstā-
vīgu 220 V elektrības pieslēgumu, televizoru 
un citām ērtībām. 

Dzelzceļš mudina tūrfirmas 
Saskaņā ar pasažieru sniegto informāciju 

tūristi ir ievērojama starptautisko vilciena pa-
sažieru daļa. “Ikviens starptautisko pārvadāju-
mu klients anketās norāda brauciena mērķi – 
dominē tūrisms un darījuma braucieni. Iespē-
jams, dati nav objektīvi – daudzi NVS pilso-
ņi šurp brauc ar tūristu vīzām, līdzīgā kārtā 
Latvijas iedzīvotāji dodas uz Krieviju, un 
viņi faktiski nav tiesīgi nosaukt citu ceļojuma 
mērķi. Ņemot vērā pasažieru skaita palielinā-
šanos starptautiskajā vilcienu satiksmē, mums 
ir pamats runāt arī par tūrisma nozīmes palie-
lināšanos. Arī LDz ir iespējams nesalīdzināmi 
sekmīgāk izmantot tūristu piesaistei, taču tas 
ir jādara tūrisma firmām,” uzņēmuma viedokli 
pauž B. Sakse. Kā labu piemēru jomas attīstī-
bai viņa min Krievijas un Lielbritānijas tūrisma 
kompāniju sadarbību. “Pateicoties tai, Krievijā 
aizvien populārāki kļūst retro vilcieni. Tvaika 
lokomotīves vadā tūristus gan iekšzemes un 
starptautiskajos, gan īpaši tūrisma vajadzībām 
izstrādātos maršrutos. Šie ir ekskluzīvi brau-
cieni, kas virzījušies cauri arī Latvijai, un tie 
bauda atsaucību. Šādus pakalpojumus varētu 
piedāvāt arī LDz. Mēs esam gatavi sadarbībai 
īpašu tūrisma maršrutu izstrādē. Taču interesei 
jānāk no tūrisma kompānijām, nevis no dzelz-
ceļa – mūsu uzdevums ir pārvadāt pasažierus, 
tostarp arī tūristus, nevis viņus piesaistīt. Pa-
gaidām tūrisma kompānijas ir vērsušās LDz 
tikai tādēļ, lai saviem klientiem rezervētu vie-
tas braucieniem konkrētā laikā, uz konkrētiem 
pasākumiem. Ir bijušas reizes, kad uzņēmuma 
vajadzībām tiek “nopirkts” vesels vagons, 
taču tie ir izņēmuma gadījumi.” 

Zane Auziņa, NRA

Dzelzceļš 
nebūs tūristu 
piesaistītājs

Eksperti vērtē 
LDz lomu tūrismā

Avots: Latvijas dzelzceļš (LDz)
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Desmit Eiropas valstis, tostarp Latvija, 
ir kvalificētas dalībai pilotprojektā “Eiro-
pas izcilākie tūristu galamērķi” (“European 
Destinations of Exellence” jeb EDEN), kura 
apakštēma – “izcilākais jaunais tūristu gala-
mērķis laukos”. 

Projekta mērķis ir pievērst uzmanību Ei-
ropas tūristu galamērķu daudzveidībai, to at-
šķirīgajām un kopīgajām vērtībām, veicināt 
tādu tūristu galamērķu attīstību, kas sekmē 
ekonomisko izaugsmi, vienlaikus nodrošinot 
tūrisma sociālo, kultūras un vides ilgtspējī-
bu.

Tiesības rīkot EDEN konkursu Latvijā ie-
guvusi TAVA. Aģentūrai bija jāuzraksta kon-
kursa pieteikums ar redzējumu, kā tiks atrasts 
izcilākais galamērķis un veicināta potenciālo 
dalībnieku interese par projektu, – “Tūris-
mu” informēja par projektu atbildīgais TAVA 
direktora padomnieks Armands Muižnieks. 

Pieteikties var Latvijas pašvaldības vai to 
apvienības, bet ne republikas nozīmes pilsē-
tas un rajonu centri, izņemot gadījumus, kad 
minētās pilsētas un rajonu centri ir “Natura 
2000” teritorijas (Eiropas nozīmes aizsar-
gājamās dabas teritorijas), īpaši atbalstāmās 
teritorijas vai ES projekta ietvaros atbalstītās 
lauku LEADER teritorijas. Līdz ar pieteiku-
mu pretendentiem jāiesniedz tūrisma attīstī-
bas plānošanas dokumenti, ziņas par iepriekš 
veiktām tūrisma aktivitātēm, apkārtnes sa-

koptību. Attīstībai jānotiek saskaņā ar ilgt-
spējības kritērijiem. 

Līdz jūlija beigām TAVA veiks informēša-
nas kampaņu, martā, aprīlī, maijā sniegs kon-
sultācijas. Pieteikumi tiks izvērtēti maijā un 
jūnijā. Informācija par konkursu būs pieeja-
ma masu medijos un TAVA mājaslapā www.
latviatourism.lv. 

Projektu pieteikumus izskatīs Eiropas Ko-
misijas apstiprināta vērtēšanas komisija, kurā 
būs tūrisma nozares pārstāvji. 

Naudas balvas nav paredzētas, bet projek-
ta uzvarētājs gūs lielu publicitāti, kas tūrisma 
biznesā nav mazsvarīga, norāda A. Muiž-
nieks. Par izraudzītajiem galamērķiem tiks 
uzņemtas vairākas videofilmas, reklāmas, kas 
tiks izvietotas Eiropas televīzijās, laikrakstos 
un EK informatīvajos kanālos. Jūlijā Latvijā 
notiks konkursa noslēguma konference, bet 
oktobra beigās visu valstu uzvarētāju projek-
ti tiks prezentēti 6. Eiropas tūrisma forumā 
Portugālē. Šiem projektiem tiks piešķirtas 
EDEN zīmola izmantošanas tiesības un pie-
eja īpaši izveidotai veiksmīgāko tūristu gala-
mērķu sadaļai portālā www.visiteurope.com, 
lai radītu dalībnieku sadarbības un informā-
cijas apmaiņas tīklu.

Bez Latvijas projektam nominētas arī 
Grieķija, Īrija, Ungārija, Beļģija, Kipra, Mal-
ta, Austrija, Itālija un ES kandidātvalsts Hor-
vātija.

Pārņemot veiksmīgo pagājušā gada Lat-
vijas ceļojumu maratona pieredzi, Latvijas, 
Lietuvas un Igaunijas valstu tūrisma aģentū-
ru pārstāvji nolēmuši rīkot “Baltijas ceļoju-
mu maratonu”. 

No 41 pieteikuma žūrijas komisija ekono-
mikas ministra Jurija Stroda vadībā jau atla-
sījusi 12 maratona dalībniekus no Latvijas. 
Tie būs Rīga, Tērvetes dabas parks, Krust-
pils pils, Minhauzena muzejs un dabas taka, 
Gulbenes – Alūksnes bānītis, Mežakaķa taka, 
kinopilsēta “Cinevilla”, Ventspils Piejūras 
brīvdabas muzejs, Liepājas Karostas cie-
tums, Āraišu ezerpils, Daugavpils cietoksnis 
un Aglonas bazilika. 

12 objektus piedāvās arī Lietuva un Igau-
nija.  

“Šis ir vēl nebijis produkts, ar kuru Baltijas 
valstis vēlas prezentēt vienotu piedāvājumu, 

Ceļojumu maratons Baltijas līmenī 
gan veicinot vietējo tūrismu, gan iepazīstinot 
Baltijas valstu iedzīvotājus ar interesanto 
tepat netālu,” uzsver Latvijas Tūrisma infor-
mācijas biroja Rīgā vadītāja Baiba Plūme. 

Baltijas maratons norisināsies no 1. maija 
līdz 1. novembrim. Informācija par akcijā ie-
saistītajiem objektiem būs pieejama gan īpaši 
izveidotā interneta mājaslapā, gan Baltijas 
valstu tūrisma informācijas centros. 

Tūristi visu šo mēnešu laikā varēs brīvi 
izvēlētā laikā doties uz jebkuru no maratona 
pieturpunktiem, saņemot 50% atlaidi. Pro-
jekta ietvaros tiks sagatavota Baltijas valstu 
karte ar informāciju par objektiem. 

Veiksmīgākie Baltijas valstu apceļotāji 
tiks apbalvoti ar vērtīgām balvām noslēguma 
ceremonijā 7. decembrī, ko rādīs televīzijas 
tiešraidēs.  

 Latvijas ceļojumu maratonā iesaistītos 36 

OFICIĀLI

Šā gada aprīlī par TAVA sabiedrisko at-
tiecību speciālistu sācis strādāt Normunds 
Ķietis, kurš līdz šim vairāk bija pazīstams 
kā grupas “Lauku muzikanti” dalībnieks un 
dziesmu autors. Līdzīgi kā iepriekš, TAVA 
sabiedrisko attiecību speciālista rūpju lokā 
būs attiecību veidošana ar tūrisma nozari, 
valsts pārvaldes institūcijām, medijiem.

“Esmu pieradis publiski uzstāties, pre-
zentēt, pazīstu daudzus Latvijas žurnālistus, 
kā arī pārzinu tūrisma produkta stiprās un 
vājās puses,” par savu atbilstību jaunajam 
amatam stāsta mūziķis, atzīstot, ka viņam 
nav specifiskās sabiedrisko attiecību spe-
ciālista pieredzes, bet ir apņemšanās to ātri 
apgūt.

Kā iespējamos darba instrumentus Nor-
munds Ķietis min jau tradicionālos preses 
ziņojumus un brīfingus, kā arī regulāras dis-
kusijas ar nozares pārstāvjiem, skaidrojošas 
informācijas publicēšanu internetā un iz-
devumā “Tūrisms”, ko TAVA plāno laist klajā 
četras reizes gadā.

N. Ķietis par savu uzdevumu uzskata pa-
nākt valsts pārvaldes un mediju ieinteresē-
tību tūrisma attīstībā. “No savas neilgās pie-
redzes nākas secināt, ka dažkārt sabiedrība 
nesaskata tos ieguvumus – tajā skaitā uzcel-
tas viesnīcas, garantētas darbinieku algas, 
papildu ieņēmumus apkalpojošajā sfērā –, 
ko varētu dot tūrisms. Tāpēc nepieciešams 
pēc iespējas vairāk informēt un ieinteresēt 
sabiedrību,” stāsta TAVA jaunais sabiedrisko 
attiecību speciālists.

TAVA sabiedriskās 
attiecības vadīs

Normunds Ķietis

objektus pērn apmeklēja 30 000 dalībnieku. 
Veiksmīgākie ceļotāji tika apbalvoti ar vēr-
tīgām balvām: lidojumiem, ceļojumiem uz 
Lietuvu un Igauniju, dāvanu kartēm un iespē-
ju nakšņot labākajās Latvijas viesnīcās.

Konkursā izraudzīsies 
izcilākos tūristu galamērķus
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Blakus citiem prioritārajiem tirgiem TAVA 
šogad īpašu uzmanību pievērsīs Krievijas un 
Baltkrievijas tūristu piesaistīšanai, jo 2008. 
gadā, stājoties spēkā Šengenas līgumam, šo 
valstu iedzīvotāji ar Šengenas vīzu varēs ap-
meklēt arī Latviju.  

TAVA organizēs darba seminārus un kon-
taktu biržas, kurās uzaicinās piedalīties Lat-
vijas un Krievijas (vai Baltkrievijas) tūrisma 
pārstāvjus, lai viņi varētu iepazīties paši un 
iepazīt tūrisma piedāvājumus. 

Pirmais šāds darba seminārs notika 12. 
aprīlī  Minskā, Baltkrievijā, tūrisma izstādes 
“Otdih 2007” (11.–14. aprīlī) ietvaros. Uz šo 
semināru TAVA aicina visus interesentus, da-
lības maksa – 80 latu.

Savukārt Jūrmalas dome no 21. līdz 24. 
martam  kopā ar uzņēmējiem piedalījās tūris-
ma gadatirgū Maskavā “MITT 2007”, tikās 
ar Krievijas tūrisma industrijas pārstāvjiem, 
iepazīstināja viņus ar sezonas piedāvājumu, 
organizēja kontaktbiržu tūrisma kompāniju 
pārstāvjiem un žurnālistiem. 

Lai intensīvāk piesaistītu Krievijas tūris-
tus, kas jau tagad veido 10% no Jūrmalas 
kopējā tūristu skaita, Jūrmalas pilsētas dome 
rīko īpašus darba seminārus, veido dažādus 
informatīvos materiālus, sadarbojas ar Krie-
vijas plašsaziņas līdzekļiem, izvieto infor-
māciju Krievijas interneta portālos, regulāri 
uzņem Krievijas tūrisma kompāniju un žur-
nālistu delegācijas.

Negaidīti liela interese par tūrisma iespējām 
Latvijā tika piedzīvota lielākajā Ziemeļvalstu 
tūrisma gadatirgū “Matka 2007”, kas janvāra 
beigās notika Somijā. 

Latvijas Tūrisma informācijas biroja Hel-
sinkos direktore Inguna Žīgure stāsta, ka tūris-
ma profesionāļi, žurnālisti un citi izstādes ap-
meklētāji ļoti interesējās par Rīgas jūgendstila 
apbūvi, kā arī par atpūtas, tūrisma un sportoša-
nas iespējām mūsu valstī. Daudzus apmeklē-
tājus aizdomāties par iespēju atbraukt uz Lat-
viju esot mudinājis tieši čellu trio “Melo–M” 

Uzsāk rosību Krievijā un Baltkrievijā

Darba līgumus 
varēs slēgt uz deviņiem mēnešiem

Valdība apstiprinājusi grozījumus no-
teikumos par darbiem jomās, kurās darba 
līgums parasti netiek slēgts uz nenoteiktu 
laiku. Cita starpā darba līgumus uz noteiktu 
laiku varēs slēgt arī ar tiem darbiniekiem, 

Lai nodrošinātu Šengenas konvencijas pra-
sību izpildi, veikti grozījumi Tūrisma liku-
mā, nosakot, ka komersanti un saimnieciskās 
darbības veicēji nodrošina to, ka tūristu mīt-
nēs izmitinātie ārzemnieki personīgi aizpilda 
un paraksta deklarācijas veidlapu un pierāda 
savu identitāti, uzrādot derīgu, identitāti ap-
liecinošu dokumentu.

Tas neattiecas uz minēto ārzemnieku lau-
lātajiem, nepilngadīgajiem bērniem, kā arī 

uz tūristu grupas dalībniekiem. Deklarācijas 
veidlapu par ārzemniekiem, kas ceļo tūristu 
grupās, aizpilda un paraksta tūristu grupas 
vadītājs.

Pēc Liepājas reģiona Tūrisma informācijas 
biroja vadītājas Montas Kraftes domām, “mūsu 
ierēdņi pārcentušies par 250 procentiem”, jo 
citur pasaulē nav prasības deklarēt ārzemju tū-
ristus. Kurzemes Tūrisma asociācija lūgusi val-
dību izskaidrot noteikumu atsevišķus punktus. 

Somijā 
nepieredzēti liela interese par Latviju

dalībnieku atraktivitāte un muzikālais izpildī-
jums. 

No Latvijas gadatirgū piedalījās 24 viesmī-
lības un tūrisma kompānijas – uz pusi vairāk 
nekā pērn. 

TAVA direktors Uldis Vītoliņš uzsver, ka 
“Latvijas tēla atpazīstamības veicināšana So-
mijā ir ļoti nepieciešama, jo Somijas tirgum ir 
ievērojams attīstības potenciāls”. Statistikas 
dati liecina, ka šobrīd somu visvairāk apmek-
lētā Baltijas valsts ir tieši Latvija, bet viņu in-
terese par Igauniju ir mazinājusies.

Šengena nāk 
ar prasībām tūristu apkalpotājiem

kuri rīko konferences, kā arī pavada tūristu 
grupas.

Kopējais šāda darba ilgums nevar pār-
sniegt deviņus mēnešus gadā līdz šim atļau-
to sešu mēnešu vietā.

Plāno tūrisma 
rādītāju uzlabošanos

LR Ekonomikas ministrijas izstrādāta-
jā Latvijas Tūrisma attīstības rīcības plānā 
2007. gadam Latviju paredzēts pozicionēt 
kā atšķirīgu, drošu un atpazīstamu tūris-
ma galamērķi, attīstīt ienākošo un vietējo 
tūrismu, veicināt sadarbību starp Latvijas 
tūrisma industrijas pārstāvjiem, starptau-
tiskajiem partneriem un nodrošināt valsts 
interešu pārstāvniecību Eiropas un pasaules 
tūrisma attīstības politikas veidošanā.

Rīcības plānā noteikti šādi sasniedzamie 
rādītāji salīdzinājumā ar 2006. gadu:

1) tūrisma nozares pievienotās vērtības 
pieaugums vidēji par 15%;

2) tūrisma nozares īpatsvara pieaugums 
IKP vidēji par 20%;

3) tūristu nakšņojumu (diennakšu) skaita 
pieaugums vidēji par 20%;

4) ārvalstu ceļotāju skaita pieaugums no 
Latvijas tūrisma tirgum augsti prioritārajiem 
un prioritārajiem tirgiem vidēji par 15%; 

5) tūristu uzturēšanās ilguma pieaugums 
līdz 2,2 diennaktīm;

6) tūristu izdevumu pieaugums vidēji par 
15% gadā;

7) tūrisma nozarē tieši nodarbināto skaita 
pieaugums par 500 cilvēkiem.

Rīcības plānā noteikto pasākumu īste-
nošanai paredzēti 2,18 mijoni latu no valsts 
budžeta un pašu ieņēmumiem, 189,82 
miljoni latu valsts, pašvaldību un reģionālo 
autoceļu uzturēšanai un attīstībai no valsts 
budžeta un pašu ieņēmumiem, kā arī vispā-
rējās infrastruktūras, tūrisma infrastruktūras 
un produktu attīstības projektiem pieejams 
finansējums no Eiropas Savienības struktūr-
fondiem un Kohēzijas fonda. Rīcības plānā 
ietvertie pasākumi tiks īstenoti 2007. gadā 
piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

Tapis arī jaunais TAVA darbības stratēģijas 
projekts 2007.–2009. gadam. Ievērojamus 
līdzekļus paredzēts ieguldīt dažādu tūrisma 
objektu rekonstrukcijā un to infrastruktūras 
attīstībā.

Lai saņemtu izdevumu “Tūrisms“ bez maksas, 
jānosūta šāda inforācija:

- vārds un uzvārds vai organizācija
- piegādes adrese
- kontaktinformācija (e-pasts, telefons u.c.)

Informācija jāsūta: 
e-pasts: turisms@corpmedia.lv
Tūrisma attīstības valsts aģentūra, 
Pils laukumā 4, Rīga, LV-1050, Latvija
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BALTIJA

Īsumā Igaunijā

Biznesa autobuss uz Tallinu
Autobusu kompānija “Hansabuss” martā 

atklāja Baltijas valstīs pirmo biznesa līniju 
Tallina – Rīga. Priekšrocības: nav ilgi jāgaida 
lidostā, autobusā ir pieejami jaunākie laik-
raksti, ir iespēja lietot datoru un internetu, 
izdrukāt dokumentus, ieturēt maltīti, noīrēt 
atsevišķu semināra telpu desmit personām. 
Autobusos plānots ierīkot arī bibliotēku. 

Biļetes cena vienā virzienā ir 20 latu, 
konferenču telpas cena – 225 lati, no maija 
biļetes būs pieejamas arī internetā: www.
hansabuss.ee/businessline. 

Vēlas vilcienu “Rīga – Tartu”
Rīgas un Igaunijas pilsētas Tartu sadar-

bībai tūrisma jomā ir jākļūst aktīvākai. Šajā 
ziņā daudz palīdzētu vilcienu satiksmes at-
jaunošana starp abām pilsētām – tā tikšanās 
reizē secinājuši abu pilsētu mēri.

Tartu pilsētas galva Laine Jenesa (Jänes) 
atgādināja, ka Igaunija un Latvija šobrīd ir 
vienīgās kaimiņvalstis Eiropas Savienībā, 
starp kurām nav pasažieru vilcienu satik-
smes. Jenesa arī pieļāvusi, ka “airBaltic” 
nākotnē varētu būt viens no iespējamiem 
lidojumu operatoriem no Ilenurmes (Üle-
nurme) aerodroma, bet Rīga varētu kļūt par 
pasaules gaisa satiksmes vārtiem uz Dien-
vidigauniju.

Igaunijā – 
medicīnas tūrisms

Aizvien vairāk ārvalstu tūristu, jo īpaši 
no Somijas, dodas labot zobus uz Igaunijas 
pilsētām Tallinu un Pērnavu. Šā iemesla dēļ 
zobārstniecības cenas te sadārdzinājušās tik 
lielā mērā, ka vietējie iedzīvotāji dodas pēc 
zobārstniecības pakalpojumiem uz Igauni-
jas mazpilsētām, kur cenas ir vismaz uz pusi 
zemākas. 

Vecpilsētas dienas Tallinā
Atklājot vasaras sezonu, no 28. maija līdz 

3. jūnijam Tallinā notiks tradicionālās Vecpil-
sētas dienas. To ietvaros paredzēts starptau-
tisks teātra festivāls, koncerti, konferences, 
muzeju dienas, dažādas meistarklases. 

Tūrfirmām mazāk klientu
Līdz ar kopējā tūristu skaita samazināša-

nos Igaunijā par 9% sarucis arī tūrisma ope-
ratoru un ceļojumu firmu pērn apkalpoto 
klientu skaits. No apkalpotajiem 1,8 miljo-
niem klientu 1,69 miljoni bija ārvalstnieki, 
bet 129 185 – vietējie.

Piejūras pašvaldībās un Latvijas 
teritorijā, kas atrodas Lietuvas un 
Baltkrievijas robežu tuvumā, top jauni 
pārrobežu tūrisma projekti.  

Vienotu produktu “Livonijas gredzens” 
iecerējuši izveidot Limbažu, Tukuma un Tal-
su rajoni Latvijā, kā arī Pērnava un Kuresāre, 
Pērnavas un Sāremā apriņķi Igaunijā; tiek 
apspriesta arī Rīgas, Jūrmalas un Ventspils 
rajona iekļaušana reģionā.

Ar Eiropas Savienības Kopienu program-
mas “Interreg IIIA” atbalstu miljons eiro 
vērtā projekta “Velomaršrutu tīkla attīs-
tīšana Baltijas ezeru zemē” ietvaros tiks 
izveidoti 44 velomaršruti. Tie sekmēs aktīvā 
tūrisma attīstību Latvijas, Lietuvas un Balt-
krievijas un citvalstu tūristu vidū, palielinās 
Baltijas Ezeru zemes tūrisma piedāvājumu. 

Igaunija un Krievija par starptautiskā tū-
risma objektiem grasās pārvērst robežupes 
Narvas krastā esošās pilsētas – Narvu un 

Ivangorodu. ES tūristiem piedāvās apskatīt 
vēsturiskas pilis Narvas upes krastā, ar laivu 
nokļūt līdz atpūtas zonām abos upes krastos.

Kamēr Igaunija un Krievija nav noslēgušas 
robežlīgumu, pilsētas projektu attīstīs atse-
višķi, bet koordinēs darbību. Krievijas vēst-
niecība Igaunijā paudusi gatavību paātrināti 
izsniegt vīzas Ivangorodas pils apmeklēšanai.

Ūdens tūrisma attīstīšanā Kuršu līcī sadar-
bosies Lietuvas pilsēta Klaipēda un Krievijas 
Kaļiņingradas apgabals. Kuršu līcī maršrutā 
Klaipēda–Nida–Kaļiņingrada tiek veidots 
kopprojekts “Jūras tūre”. Abas puses projektā 
plāno investēt 130 000 eiro. Līdz decembrim 
tiks izveidota kopīga informācijas sistēma un 
tūrisma infrastruktūra Kuršu kāpas Krievijas 
teritorijā. 

Viena no lielākajām problēmām, kas pašlaik 
kavē tūrisma attīstību Kuršu līcī, ir aizliegums 
ārvalstu kuģiem iebraukt Krievijas iekšējos 
ūdeņos. Tomēr jautājums jau tiekot risināts 
federālā līmenī.

Attīsta pārrobežu tūrisma projektus 

“Ryanair” uz 
Tallinu pagaidām nelidos 

Īrijas zemo cenu aviokompānija “Ryan-
air” atteikusies parakstīt nodomu protokolu 
ar Igauniju, norādot, ka Tallinas lidostas no-
devas ir pārāk augstas.

Igaunijas Ekonomikas un sakaru minis-
trija paziņojusi, ka tā nevar pieļaut cenu iz-
ņēmumus atsevišķām aviokompānijām, to-
mēr tā var “izrādīt zināmu pretimnākšanu, 
ņemot vērā ikvienas kompānijas piedāvāto 
pakalpojumu apjomu”.

No zemo cenu aviokompānijām Tallinā 
darbojas Somijas “FlyNordic”, “Finncomm 
Airlines” un Lielbritānijas “easyJet”. 

Laikrakstam “Postimees” eksperti atzi-
nuši, ka Igaunijas tūrisma industrija zaudē 
daudz naudas, jo aizvien vairāk tūristu dod 
priekšroku strauji augošajai Rīgas lidostai. 
Šovasar no Rīgas būs iespējams lidot 57 
maršrutos, no Viļņas – 34, bet no Tallinas – 
tikai 25. Turklāt pieci maršruti atklāti ti-
kai šajā pavasarī un vasarā: uz Barselonu, 
Simferopoli, Dubrovnikiem, Palangu un 
Gēteborgu. Vasarā paredzēts sākt lidojumus 
uz Vīni. “Estonian Air” apsver maršrutu at-
klāšanu uz Liepāju, Tamperi, Mariehamnu, 
Viļņu, Minsku un Visbiju. 

Mikroautobusu noma

Iznomājot auto,
tiek piedāvāti

arī ‰ofera pakalpojumi.

Par cenām var vienoties.

SIA “MARVEL”
Krasta iela 97 a, Rīga,
LV–1019, Latvija

e–pasts: automarvel@inbox.lv

Māris Bērziņ‰
+371 29477117

Jānis Bērziņ‰
+371 29158596

SIA “MARVEL”

+371 29477117

+371 29158596

MIKROBUSU NOMA
RENT A CAR
АРЕНДА

МИКРОАВТОБУСОВ

SIA “MARVEL”
+371 29477117, +371 29158596

MIKROBUSU NOMA
RENT A CAR
АРЕНДА

МИКРОАВТОБУСОВ

SIA “MARVEL”
+371 29477117, +371 29158596

SIA “Marvel“
Krasta ielā 97a, Rīga, LV-1019, Latvija
Tel.:  +371 29477117, +371 29158596
e-pasts: automarvel@inbox.lv

vJaunie Opel Vivaro

vAr šoferi un bez; der “B“ tiesības

vBraucieniem Latvijā un ārzemēs



Tūrisms      Izdevums tūrisma profesionāļiem

13Nr. 1,  pavasaris 2007      

BALTIJA

Īsumā Lietuvā

Lietuvas kūrortpilsētas 
apvieno spēkus 

Lietuvas kūrortpilsētas Palanga, Birštona 
un Neringa parakstījušas sadarbības līgumu 
par Nacionālo kūrortu asociācijas izveidi. 
Apvienojot spēkus, iecerēts atjaunot dzied-
niecības iestāžu infrastruktūru un pielāgot 
to tūrisma vajadzībām, uzlabot tēlu, aktivizēt 
starptautisko sadarbību, piedāvāt plašāku 
dziedniecisko pakalpojumu klāstu. Lietuvas 
vasaras galvaspilsētas Palangas mērķis ir no-
drošināt pakalpojumus visa gada garumā. 
Paredzams, ka pēc diviem gadiem Palangā 
tiks atvērti trīs vai pat četri lieli, moderni ve-
selības centri. 

Lidostām izaugsme 
Trīs Lietuvas lidostās – Viļņā, Kauņā un Pa-

langā – šā gada janvārī un februārī apkalpoti 
267 600 pasažieru jeb par 32,7% vairāk nekā 
pērn šajā pašā laika posmā, kad apkalpoti 1,8 
miljoni pasažieru. Tas savukārt bija 25% pie-
augums salīdzinājumā ar 2005. gadu.

Visstraujāk – par 87,6% – palielinājās Īrijas 
un Vācijas (69,9%) maršrutos apkalpoto pa-
sažieru skaits. 

Visstraujākā izaugsme pērn bija Kauņas 
lidostā, kuras apkalpoto pasažieru skaits 
trīskāršojies. Palangas lidostas apkalpoto 
pasažieru skaits 2006. gadā pieauga par 
18%, Viļņas lidostas – par 13,2%. No visām 
aviokompānijām, kas apkalpo Viļņas lidostu, 
visvairāk pasažieru – 32,49% – pārvadājusi 
lidsabiedrība “airBaltic”.

“Travelstart”  Baltijas 
apgūšanu sāk ar Lietuvu

Starptautiskā mērogā strādājošais Zvied-
rijas interneta tūroperators “Travelstart” sācis 
darbību Lietuvā un drīzumā plāno ieiet arī 
Latvijas un Igaunijas tirgos, raksta “Dienas 
bizness”. Lietuvā uzņēmums sadarbosies 
galvenokārt ar ceļojumu aģentūru “West 
Express”. Minētais tūroperators izveidojis 
arī kompāniju “Travelstart Baltics”, kas būs 
atbildīga par biznesa uzsākšanu Latvijā un 
Igaunijā.

Jauns ceļojumu birojs
Netālu no Viļņas lidostas Lietuvas tūrisma 

operators “BPC Travel” atklājis Lietuvas lielā-
ko ceļojumu biroju. Tajā vienuviet iespējams 
iegādāties ceļojumus, karstākos piedāvā-
jumus, citus pakalpojumus. Ja klientu reiss 
aizkavējas, tūristiem tiek piedāvāta iespēja 
mainīt ceļojuma plānu, iegādāties lidmašīnu, 
prāmju, vilcienu un autobusu biļetes, rezer-
vēt numurus viesnīcā.

Leišu pludmales 
atzītas, bet apdraudētas

Klimata izmaiņas pārdesmit gadu 
laikā draud applūdināt arī tik iecienīto 
Palangas pludmali 

Lielbritānijas laikrakstā “The Sunday Ti-
mes” Lietuvas jūrmala no 100 vietām, kur 
pavadīt vasaras atvaļinājumu, atzīta par 22. 
labāko. Augstu novērtēta unikālā daba, lie-
lās smilšu kāpas, izklaides piedāvājums un 
iespēja nopirkt svaigi kūpinātas zivis no 
zvejniekiem. Pēdējā laikā augusi arī interese 
par putnu vērošanu. Lielai daļai britu interesi 

par Lietuvas jūrmalu gan apslāpē tiešu avio-
reisu trūkums no Lielbritānijas uz Palangu, 
tāpēc daudzi Lietuvas vietā izvēlas atlidot uz 
Rīgu, no kurienes līdz Jūrmalai jābrauc tikai 
pusstunda, nevis četras stundas. Savukārt 
Lietuvas ģeoloģijas speciālisti ir nobažīju-
šies, ka globālās sasilšanas rezultātā Lietuvas 
piejūras pludmales varētu applūst. Speciālisti 
lēš, ka jau ap 2030. gadu vidējā temperatū-
ra Lietuvā varētu paaugstināties par 1,5–2 
grādiem, bet līdz 21. gadsimta beigām – par 
4–5,5 grādiem, un tas ir vairāk nekā vidēji 
pasaulē. Viļņas universitātes Hidroloģijas 
un klimatoloģijas katedras vadītājs Arūns 
Bukantis ir nobažījies: ja Pasaules okeāna 
līmenis gadsimta laikā celsies par 30–40 cen-
timetriem, Baltijas jūras piekraste mainīsies 
– vietām krasti tiks izskaloti, citviet applūdīs. 
Tas radīs lielas problēmas tūrismam un infra-
struktūrai. Klaipēdu un Nidu aizvien biežāk 
apdraudēs plūdi. 

Igaunijas prioritātes – tūristi no 
Skandināvijas, Vācijas un Krievijas

Igaunija plāno galvenokārt Somijas, Krie-
vijas, Zviedrijas, Norvēģijas un Vācijas tirgos 
palielināt interesi par sevi kā ceļojumu gala-
mērķi. Tas ir svarīgi, jo pērn Igaunijā ārvalstu 
tūristu skaits samazinājies par aptuveni 2%.

Mazāka mēroga mārketinga aktivitātes at-
vēlētas Latvijai, Japānai, Lielbritānijai, ASV, 
Itālijai, Spānijai, Francijai, Nīderlandei.

Attiecības ar Krieviju Igaunijai gan ir sa-

asinājušās pēc tam, kad tika pieņemts lēmums 
par Sarkanās armijas karavīru pieminekļa aiz-
vākšanu no Tallinas centra. Krievijas pirmais 
vicepremjers Sergejs Ivanovs aicinājis Krievi-
jas pilsoņus ne vien boikotēt Igaunijā ražotās 
preces, bet arī nedoties uz šo valsti brīvdienās. 
Pēc Krievijas Federālās tūrisma pārvaldes da-
tiem, pērn Igauniju apmeklēja 1 254 285 Krie-
vijas pilsoņi. 

vJaunie Opel Vivaro
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Īsumā

Islande kļūs lētāka
1. martā Islandē stājās spēkā likumi, kas 

paredz divkārt – līdz 7% – pazemināt PVN 
viesnīcu pakalpojumiem. No 14% līdz 7% 
pazemināts PVN arī lielākajai daļai pārtikas 
preču, atcelts akcīzes nodoklis daudziem 
eksporta produktiem. Tādējādi cenām jā-
kļūst zemākām arī Islandes restorānos un 
kafejnīcās.

Londonā – 
arī lētākas viesnīcas

Londonā plānots atvērt mazbudžeta 
viesnīcu tīkla  “easyHotel”  kārtējās viesnīcas. 
1. maijā atklās viesnīcu “easyHotel Victoria” 
netālu no Viktorijas stacijas, bet 11. jūnijā – 
“easyHotel Earls Court” Kensingtonā. Cenas – 
 sākot no 49 ASV dolāriem par nakti.

“easyHotel” tīkla viesnīcu numuru platība 
ir 5,5–7,5 m2, tajā vieta ir tikai gultai, kofe-
rim, elementārām labierīcībām. Dārgāki ir 
numuri ar logiem, TV un citiem pakalpoju-
miem. 

Ilgtspējīgs tūrisms Eiropā
Eiropas Komisijas Tūrisma grupa izstrā-

dājusi ziņojumu “Rīcības ilgtspējīgākam 
tūrismam Eiropā”. Tajā noteikti trīs galvenie 
mērķi: ekonomiskā labklājība, sociālais tais-
nīgums un vienlīdzība, vides aizsardzība. 
Ziņojums būs pamatā EK paziņojumam par 
turpmāko politiku ilgtspējīga tūrisma attīs-
tībai Eiropā. Ziņojuma sabiedriskā apsprie-
šana iespējama internetā, EK mājaslapā: 
http://ec.europa.eu/enterprise/services/
tourism/tourism_sustainability_group.htm.

Veidojas 
milzu tūroperators

Eiropas otrais lielākais tūroperators “Tho-
mas Cook” apvienosies ar britu tūrisma fir-
mu “MyTravel”, kā rezultātā taps kompānija 
ar gada apgrozījumu 12 mljrd. eiro, raksta 
“Dienas bizness”. Tas tuvinās “Thomas Cook” 
Eiropas tūrisma industrijas līderim – vācu 
“TUI” , kura apgrozījums pērn bija 18 mljrd. 
eiro. Darījums notiks akciju apmaiņas ceļā.

Gota kanālam – 175
Gota kanālam, kas savieno Zviedrijas gal-

vaspilsētu Stokholmu un ostas pilsētu Gēte-
borgu, šogad svinēs 175. gadadienu. Laikā 
no maija līdz septembrim ceļotājiem tiks 
piedāvāts doties izbraukumā ar vēsturisko, 
133 gadu veco upes tvaikoni. Izveidotas arī 
plašākas ceļojumu programmas. 

Apvienoto Arābu Emirātu galvaspilsēta 
Abū Dabī sasparojusies izkonkurēt tūristu 
vidū iecienītāko pilsētu Dubaiju, uz vienas 
no salām uzbūvējot izklaides parku ar vērie-
nīgām kultūras celtnēm. To projektēšanai 
pieaicināti pasaulslaveni arhitekti – Luvras 
muzeja filiāli projektē franču arhitekts Žans 
Novēls, Abū Dabī Gugenheima muzeju – 
Franks Gērijs, bet izpildītājmākslas centru – 
Zaha Hadida. 

Par tiesībām izmantot Luvras vārdu Abū 
Dabī gatava maksāt Francijai 250 miljonus 

Abū Dabī ceļ 
izklaides salu

Ekoloģisku apsvērumu 
dēļ vāciešiem iesaka Baltiju 

Pastiprinoties diskusijām par nepiecieša-
mību mazināt globālo sasilšanu, Vācijā iz-
skanējuši aicinājumi atteikties no brīvdienu 
braucieniem uz tropu salām un izvēlēties 
mazāk vilinošo Baltijas jūras piekrasti.

“Tuvākajā nākotnē cilvēki arvien vairāk 
apzināsies, ka lidmašīnas rada siltumnīc-
efektu izraisošo gāzu izmešus, kas ir daudz 
lielāki nekā automobiļu vai vilcienu radītie 
izmeši. Ņemot vērā arī to, ka nākamajās 
desmitgadēs vasaras kļūs arvien siltākas 
un siltākas, atpūtniekiem labāk doties uz 
Baltijas jūras piekrasti nekā lidot uz Seišelu 
salām,” norāda Potsdamas klimata izpētes 
centra speciālists Manfrēds Stoks.

Vācieši ir pasaules līderi ārvalstu tūrisma 
izdevumos – 2006. gadā Vācijas iedzīvotāju 
izdevumi ārvalstīs sasniedza 11% no visiem 
ārvalstu tūrisma izdevumiem. 

Aptauja rāda, ka 68% vāciešu būtu gatavi 

atteikties no ārvalstu ceļojumiem, ja tas ma-
zinātu nelabvēlīgās klimata pārmaiņas, bet 
45% būtu gatavi maksāt lielāku nodokli par 
lidmašīnas biļetēm.

“Aviobiļetes ir pārāk lētas, un šāda si-
tuācija ilgtermiņā nav pieļaujama,” uzskata 
eksperts un norāda, ka aviopārvadājumu in-
dustrijai jānosaka lielāki nodokļi un augstā-
ki oglekļa dioksīda izmešu limiti.

Vācijas aviokompānija “Lufthansa” pa-
ziņojusi, ka ieviesīs brīvprātīgu piemaksu, 
kas tiks iemaksāta fondā, no kura finansēs 
pasākumus oglekļa dioksīda izmešu nelab-
vēlīgās ietekmes mazināšanai.

Savukārt zemo cenu aviokompānijas neat-
balsta papildu nodevu ieviešanu, piemēram, 
“Air Berlin” pauž, ka diskusijas par atteik-
šanos no brīvdienu braucieniem ir absurdas. 
Lidmašīnas kļūstot arvien mazāk kaitīgas 
videi.

Atzīti pasaules eksperti izveidojuši pasaules 
romantiskāko viesnīcu “Top 10”.

Par pašu romantiskāko atzīta “The One & 
Only Ocean Club” Bahamu salu Paradīzes 
salā – jūra, smiltis, skaisti saulrieti, peldbaseins 
un SPA centrs tikai diviem “balodīšiem”. Otra 
romantiskākā viesnīca – “Clayoquot Wilder-
ness Resorts and Spa” Vankūverā (Britu Ko-
lumbijā, Kanādā). Tālu no civilizācijas meža 
vidū atrodas ezers, tā krastā guļbaļķu māja, uz 
kuru nogādā ar minilidmašīnu. Trešajā vietā – 

dolāru, bet par iespēju izstādīt mākslas dar-
bus, par palīdzību īpašu izstāžu rīkošanā 
un padomiem menedžmentā – vēl 747 mil-
jonus dolāru. Vienošanos jau parakstījuši 
Francijas Kultūras ministrijas un Abū Dabī 
tūrisma institūciju pārstāvji. Tiek lēsts, ka 
Luvras muzeja projekts izmaksās 108 mil-
jonus dolāru, bet visa parka tāme – ap 27 
miljardiem dolāru, izbūves laiks – desmit 
gadu. 

Labākie restorāni, 
romantiskākās viesnīcas

 “Plaza Athenée” Parīzē, kur filmēts arī seri-
āls “Sekss un lielpilsēta”.

Izdevniecība “GastroGourmetGuide GbR”, 
kas veido gastronomijas ceļvežus, publicēju-
si labāko Eiropas restorānu reitingu. Vairāk 
nekā 9000 restorānu vidū par labāko atzīts 
“L’Arnsbourg” Francijas pilsētā Bērentālē ne-
tālu no Strasbūras. Otrā un trešā vieta Spāni-
jas restorāniem “el Bulli” (Cala Montjoi, uz 
ZA no Barselonas) un “Martin Berasategui” 
(Lasarte-Oria, uz DR no Sansebastjanas). 



Tūrisms      Izdevums tūrisma profesionāļiem

15Nr. 1,  pavasaris 2007      

PASAULĒ

Kā latvietis prot izvārīt zupu no cirvja 
kāta, tā pasaulē izveicīgi uzņēmēji pamanās 
piesaistīt tūristu masas objektiem, ar kuru 
attīstīšanu viņiem pašiem nav nekāda sa-
kara. To popularitāte gan var izrādīties ļoti 
īslaicīga.

Tā fenomenāli lielu interesi izraisījušas 
Dena Brauna grāmatā “Da Vinči kods” mi-
nētās sakrālās celtnes, kurās nu tiek piedāvā-
tas īpašas izstādes un ekskursijas, bet Tem-
pļa baznīcas Londonā un Roslinas kapellas 
Skotijā pārstāvji pat bažījas, ka lielā tūristu 
pieplūduma dēļ varētu tikt apdraudētas ta-
jās esošās kultūras vērtības. Vislielāko ražu 
ievāc Luvras muzejs – izmantojot situāciju, 
tas piedāvā īpašas ekskursijas muzejā pa ro-
māna varoņa Roberta Lengdona atklājumu 
pēdām par nieka 110 eiro, bet, par 6,80 eiro 
iznomājot mp3 atskaņotāju, ikviens var bau-
dīt detektīva Bezu atveidotāja, aktiera Žana 
Reno virtuālo ekskursiju pa muzeju. Nav 
gan tā, ka Luvras muzejam laime iekritusi 
klēpī, pašiem pirkstu nepakustinot. Novēr-
tējot kino ietekmi uz amerikāņu (un ne tikai 
viņu) prātiem, Luvras muzejs aktīvi sadar-
bojās ar filmas veidotājiem un ļāva muzejā 
filmēt. 

Iespējams, šo panākumu iedvesmota, arī 
kāda Lietuvas tūrisma firma “Saules kelias” 
cer uz filmas varoņa rēķina uztaisīt biznesu – 
šī firma piedāvā tūri pa slavenā Holivudas 
filmu antivaroņa, sērijveida slepkavas un 
cilvēkēdāja, psihiatrijas doktora Hanibala 
Lektera pēdām viņa dzimtenē Viļņā. Ekskur-
sija pa Viļņu, netālu esošās muižas apmek-
lējums, lai ieturētu “Hanibala mielastu”, un 
tikšanās ar pašu “Lekteru” maksā 100 eiro 
(70 latu). Arī Florencē, pēc tam, kad šā gad-
simta sākumā tur tika uzņemta lielākā daļa 
filmas “Hanibals”, tūrisma firmas piedāvāja 
ekskursijas “Hanibala Lektera vietu apmek-
lējums”.

Nez’ kas notiek ar cilvēku prātiem, bet 
arvien populārāks kļūst tā sauktais disas-
ter tourism jeb tūrisms uz nelaimju, katas-
trofu vietām, kam, cerams, nebūs iemesla 
kļūt populāram arī Latvijā. Teju neviens 
Ņujorkas apmeklētājs neatstāj pilsētu, ne-
redzējis Ground Zero – vietu, kur kādreiz 
slējās Dvīņu torņi. Pretēji pesimistiskajām 
prognozēm, Taizemē, Indonēzijā un Indijā – 
vietās, kuras 2004. gada decembrī skāra 
visu laiku postošākais cunami vilnis, – tū-

Sava niša 
netradicionālajam 
tūrismam

ristu skaits gan 2005., gan 2006. gadā pie-
auga. Arī neilgi pēc viesuļvētras “Katrīna” 
plosīšanās Ņūorleānā kāda tūrisma firma par 
35 dolāriem piedāvāja autobusa ekskursijas 
pa visvairāk cietušajiem rajoniem. 

Savukārt jau trešajā dienā pēc Hezbollah – 
Izraēlas kara sākšanās pērnā gada vasarā 
kāda Izraēlas tūrisma firma sāka kalt un tū-
līt pēc uzlidojumu rimšanās sekmīgi īstenot 
biznesa plānu, par 100 šekeļiem (ap 12 latu) 
piedāvājot ceļojuma pa Libānas un Izraēlas 
kara takām, ekskursantiem ļaujot ne tikai ap-
lūkot ēku drupas, bumbu patvertnes, bet arī 
tikties ar karavīriem un civiliedzīvotājiem, 
kas cietuši no Hezbollah uzbrukumiem.

Ne mazāk izmanīgi ir poļi – tūrisma fir-
ma “Szarpie Travel” februārī paziņoja par 
piedāvājumu tūristiem apmeklēt ASV Cen-
trālās izlūkošanas pārvaldes slepeno cietu-
mu, kura eksistenci Polijas valdība noliedz, 
lidostu, kura esot izmantota aizdomās par 
terorismu turēto pārvadāšanai. 

Ekstrēmā tūrisma cienītāji iecienījuši vul-
kānu izvirdumu apskati un ar nepacietību 
gaida vulkānu aktivizēšanos. Bet tepat kai-
miņos, Lietuvā, aģentūras izstrādājušas īpa-
šu piedāvājumu tūristiem – ceļojumu pa pa-
vasara palu pārvērstiem piejūras rajoniem, 
aicinot aplūkot, pabradāt vai pat pabraukāt 
ar džipu pa applūdušajiem ceļiem.

Baiba Lulle, NRA

Grāmatas “Da Vinči kods” fani radījuši 
miljonu ieņēmumus tūrisma nozarei 

Īsumā

Bulgārijai jāuzlabo 
apkalpošana viesnīcās

Bulgārijā strauji attīstās viesnīcu infra-
struktūra un pieaug tūristu skaits (pērn 
+6,6%), taču, kā secinājusi Starptautiskā 
viesnīcu un restorānu asociācija, Bulgārijas 
viesnīcu apkalpojošā personāla kvalifikācija 
ir zema. Arvien vairāk apmeklētāju sūdzas 
par apkalpošanas līmeņa kvalitāti un ne-
viesmīlību.

Ukrainā – ekotūrisms
Ukrainas valdība plāno pieņemt likumu, 

kas legalizē ekoloģisko tūrismu. Agrārās po-
litikas ministrijas pārstāvji domā, ka lauku 
tūrisms neprasa lielus kapitālieguldījumus. 
Galvenais – jāizveido labvēlīgi apstākļi pri-
vātās iniciatīvas attīstībai, jāievieš atvieglo-
jumi mazo viesnīcu un pansiju būvniecības 
kreditēšanai. 2007. gadā valdība plāno ma-
terāli atbalstīt šīs nozares attīstību.

Pašlaik ekotūrisma modernizācija Kar-
patu reģionā notiek par muižu īpašnieku 
līdzekļiem.

Ķīnā luksus 
vilcieni tūristiem

“Kempinski Hotels” grasās atklāt Ķīnā 
luksusa vilcienu līnijas tūristiem. Viens mar-
šruts vedīs no Pekinas uz Tibetas galvaspil-
sētu Lhasu, un tas ilgs piecas dienas. Otrs 
maršruts iecerēts valsts dienvidos. Vilcienā 
būs 48 apartamenti, kas domāti ne vairāk kā 
96 pasažieriem. Pirmie reisi plānoti nākam-
pavasar.

Parīzē ieviesīs velonomu
Parīze šogad ieviesīs lētu velosipēdu no-

mas tīklu ar 20 600 velosipēdiem braukšanai 
pa pilsētu un 1451 nomas vietām. Velosipē-
dus varēs paņemt un nodot jebkurā nomas 
stacijā. Plānots, ka līdz vasaras tūrisma se-
zonas sākumam Parīzē tiks izveidots aptu-
veni 1000 staciju ar 14 100 velosipēdiem. 
Francijas pilsētā Lionā līdzīga sistēma jau 
darbojas. 

Videokameras uz Kārļa tilta
Uz Kārļa tilta Prāgā uzstādītas papildu vi-

deokameras. Ar to palīdzību varas iestādes 
cer novērst 650 gadu vecā vēsturiskā tilta 
un tā malās esošās 31 statujas bojāšanu. 
Huligāni, starp kuriem nereti ir arī ārvalstu 
tūristi, jau sabojājuši 18 figūras. Šī iemesla 
dēļ daudzas oriģinālās statujas ir aizstātas 
ar kopijām. 
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Jurijs Strods: Virziens ir pareizs
Ekonomikas ministrs Jurijs Strods 
pagaidām vēl intervijām gatavojas 
rūpīgi, bet, par laimi, tas nenozīmē, 
ka atbildes ir sausi cipari. Tajās ir 
attieksme. Pozitīva. 

“Tūrisms”: Valdības deklarācijā nav ne 
vārda par tūrismu. Arī Ekonomikas minis-
trijas mājaslapā lasām, ka “tūrisma no-
zares attīstība seko Latvijas ekonomiskās 
politikas prioritātēm un reformām”. Tātad 
tūrisms netiek uzskatīts par patstāvīgu, 
prioritāru jomu?

Jurijs Strods: (Ilgāka pauze). Deklarācijā 
bieži vien atspoguļojas tās tēmas, kuras ir ak-
tuālākas un pamanāmākas valdības veidoša-
nas brīdī, un ir tēmas, kuras tajā brīdī dažādu 
iemeslu dēļ nav pienācīgi novērtētas. Eko-
nomikas ministrijai ir ļoti plašs pārraugāmo 
sfēru lauks, un mēs nevaram definēt vienu, 
divas, trīs galvenās prioritātes. Manuprāt, tū-
risms tiešām ir laba lieta, bet lielākas atbalsta 
summas pašlaik jāvirza uz inovatīvām, zināt-
ņietilpīgām ražotnēm, kam aizies 400 miljoni 
latu, tūrismam – ap 40 miljoniem. Pērn ko-
pējais valsts IKP bija 11,2 miljardi latu, un 
budžetā caur nodokļiem no tiem ienāk nepilni 
četri miljardi. Vajadzību ir daudz, prioritātes 
atkarīgas no politisko spēku samēra un to in-
teresēm. Valsts ir sniegusi un sniedz atbalstu 
uzņēmējiem, tostarp tūrisma nozarē strādājo-
šiem, caur projektiem, struktūrfondiem. Viņu 
lielāka aktivitāte, kas nozīmē arī nodokļu 
ražošanu, ir abpusēji izdevīga. Pēdējos trīs 
gados valsts ir pievērsusi tūrismam lielāku 
uzmanību.

Vai Latvijas apmeklētāju skaita pie-
augums, kas pēdējos gados regulāri pār-
sniedz 20%, ļauj valdībai būt mierīgai un 
atstāt procesus pašas industrijas ziņā vai 
gluži otrādi – aktīvāk atbalstīt nozari, lai 
gūtu vēl lielāku labumu?

Vispirms jau jāļauj pašiem darīt un neaiz-
liegt, un no valsts puses jānodrošina norma-
tīvo aktu bāze. Te jāpiemin jaunums: līdz ar 
pievienošanos Šengenas līgumam, kas, kā 
runā, varētu notikt jau šogad, visām viesnī-
cām, viesu namiem būs jāizveido noteikta 
viesu reģistrēšanas sistēma un ziņas par vie-
siem jānodod attiecīgai valsts iestādei. Līdz 
ar pievienošanos Šengenas līgumam ar vienu 
vīzu gan pie mums, gan uz citām Eiropas val-
stīm varēs braukt, piemēram, Krievijas tūristi, 

tāpēc jādomā, kā viņus piesaistīt tieši mums. 
Jādomā arī par to, kā panākt, lai tūrists pie 
mums uzkavētos pēc iespējas ilgāk. 

Šajā ziņā rādītāji nav spoži – vidējais tū-
ristu uzturēšanās ilgums Latvijā – 1,5 dienas. 
Arī tūrisma maksājumu bilance ir negatīva – 
Latvijas iedzīvotāju izdevumi ceļojumos ār-
valstīs pārsniedz ārvalstu ceļotāju izdevumus 
Latvijā par 138,8 miljoniem latu. 

Spoži nav, bet mani interesē jaunākās ten-
dences. Pēdējā gada laikā par 37% pieaudzis 
to cilvēku skaits, kas Latvijā uzturējušies il-
gāk nekā pusotru dienu. Uz 23% kopējā tū-
ristu skaita pieauguma fona tendence ir pozi-
tīva. Arī tūristu kopējie izdevumi pēdējā gada 
laikā pieauguši par 40%. Tas atkal ir pozitīvs 
virziens. Cik ātri sasniegsim iepriecinošus re-
zultātus, tas ir cits jautājums, bet virziens ir 
pareizs.

Kādi instrumenti izmantojami, lai šo po-
zitīvo tendenci saglabātu un pastiprinātu. 
Vai varam vadīt procesu, lai ne tikai atvi-
linātu pie sevis pēc iespējas vairāk tūristu, 
bet arī izvēlētos, kādus; mazinātu ārvalstu 
tūristu vidū priekšstatu par Rīgu kā sek-
stūrisma un lēta alkohola vietu? 

Pirms intervijas tieši runājām par 2007.–
2013. gada budžetā plānoto atbalstu. Pa-
teicoties ES finansējumam, TAVA realizēs 

vairākus projektus: “Tūrisma informācijas 
sistēmas attīstība” (42,3 miljoni eiro) un “Na-
cionālās nozīmes tūrisma produktu attīstība” 
(39,6 miljoni eiro) ar apakšprojektiem “Valsts 
nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu sagla-
bāšana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma 
produktu attīstībai” (15 miljoni), “Nacionālās 
nozīmes velotūrisma produktu attīstība” (7 
miljoni) un “Nacionālās nozīmes kultūras, ak-
tīvā, veselības un rekreatīvā tūrisma produkta 
attīstība” (17,6 miljoni). Vai tas ir daudz vai 
maz? Raugoties no vēlmju viedokļa – maz, 
bet salīdzinājumā ar to, cik bija pirms gada, 
tas ir virziens uz pareizo pusi. 

Tūrismam visur pasaulē ir savas negatīvās 
blakusparādības. Mums jāspēj negatīvo sa-
taustīt un mazināt ar normatīvajiem aktiem, 
šur tur aizliedzot vai ierobežojot kādas dar-
bības. Bet kaut ko par katru cenu apslāpēt 
nevar. Tā vietā valstij jāatbalsta jaunu pro-
duktu radīšana, jo īpaši reģionos, un tas arī 
tiek darīts. Valsts ir ieinteresēta kopā ar TAVA 
izveidot tādu piedāvājumu, lai cilvēks, kas ie-
radies šeit, uzkavētos ilgāk nekā vienu dienu, 
un to var izdarīt, piedāvājot kaut ko līdztekus 
Rīgai. Tam ir paredzēts atbalsts. Šogad inte-
resants piedāvājums būs Baltijas ceļojumu 
maratons, seminārā “Buy Latvia, Buy the Bal-
tics” pasaules tūrisma firmām tika rādīts, kas 
tūristiem varētu būt saistošs Latvijā. Ārpus 
Rīgas ir daudz kas, pasākumu tradīcijām īpaši 

Ekonomikas ministrs ir neatņemama nozīmīgāko tūrisma nozares notikumu 
sastāvdaļa J. Strods atklāj Baltijas valstu stendu Eiropā lielākajā tūrisma gadatirgū 
Berlīnē „ITB 2007” 

NRA žurnālistes Baibas Lulles intervija ar ekonomikas ministru Juriju Strodu
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bagāta ir Liepāja, arī citas pilsētas rada savus 
produktus, festivālus u.tml. 

Bet vai nav tā, ka ir daudz šo mazo pro-
duktiņu, festivāliņu, viens tur, viens šur, 
bet –  vismaz priekš ārvalstu tūristiem – 
nav lielākas tūrisma produktu paketes, ku-
rās šie paši festivāli vai citi produktiņi būtu 
glīti iesaiņoti un ielikti klēpī? 

Viens varbūt tam ļausies, cits ne. Ir tūristi, 
kas atbrauc uz šejieni, jau labi zinot, ko viņi 
darīs, cits atbrauc, neko nezinot. Ir grupu tū-
risms ar organizētām tūrēm. Vai šāds piedāvā-
jums būs, tas atkarīgs arī no nozarē strādājošo 
aktivitātes un radošuma, no tā, kā tūrisma ope-
rators sadarbojas ar firmu, kas piedāvā gidu 
pakalpojumus, maršrutu sastādīšanu. 

Cik lielā mērā Baltijas reģions uz ārvalstu 
tirgiem var spēlēt kā vienots reģions un cik 
lielā mēra mēs tomēr esam konkurenti tūristu 
piesaistīšanā? 

Ja runājam par tuvām valstīm, mēs zināmā 
mērā esam konkurenti, bet, ja raugāmies uz tā-
lākām zemēm, piemēram, Japānu, vienu pašu 
Latviju ir grūtāk demonstrēt salīdzinājumā ar 
Baltiju kā atpazīstamāku reģionu ar plašāku, 
dažādāku piedāvājumu klāstu. Te nu ir jābūt 
vienotiem. Bet es vienmēr ceru, ka mūsu cil-
vēki gan tūrisma, gan jebkurā citā nozarē būs 
tie radošākie, kas izdomās kādus knifiņus, ar 
ko ieinteresēt, lai cilvēki atbrauktu tieši uz še-
jieni un, ja reiz atbraukuši, te uzkavētos ilgāk. 

Ir tapis jaunais TAVA darbības stratēģi-
jas projekts 2007.–2009. gadam, kurā ie-
cerēts vidēji par 15–20% palielināt tūristu 
skaitu, viņu izdevumus, nakšņojumu skai-
tu, nozares vērtības pieaugumu, turklāt tas 
jāsasniedz uz jau esošā pieauguma bāzes. 
Uz kā rēķina to sasniegt? 

Šis mērķis nav nemaz tik liels, un tas izvir-
zīts ar tādu aprēķinu, ka struktūrfondu atbalsta 
līdzekļi pārsvarā tiks izmantoti 2008. gadā, bet 
2009. gadā no tiem jau būs atdeve. Redzot to, 
ko darām kopā ar TAVA un tās vadītāju Uldi 
Vītoliņu, man šķiet, ka šis 20% pieaugums ir 
reāls. 

Protams, nodarbojoties ar prognozēšanu, 
var sanākt visādi. Bet nav jādomā, ka pie-
pildīsies sliktākais scenārijs, tomēr, ja šādas 
tendences rodas, jāmēģina kaut ko mainīt. Šis 
turklāt ir viens no tiem gadiem, kad veselus 
trīs mēnešus notiek tāds tūrismu veicinošs pa-
sākums kā “Francijas pavasaris”. 

Patīkami arī, ka kļūstam inovatīvi. Ļoti dau-
dzi ir spējīgi radīt kaut ko jaunu, vajag tikai 
sev noticēt. Arī Ēriks Stendzenieks reklāmās 
ielika to, ar ko mēs atšķiramies no citiem. 
Mums ir daudz kas kolosāls, tāpēc arī man pa-
šam kopā ar bērniem patīk ceļot pa Latviju. 

Kā vērtējat TAVA darbību?
No vienas puses, tā ir ļoti radoša, TAVA ik 

pa laikam spēj izdomāt kaut ko jaunu, piemē-
ram, tos pašus ceļojumu maratonus, idejas 
reģionu atbalstīšanai, ir arī citas iniciatīvas. 
Reizēm, kā ikvienam, kas kaut ko dara, gadās 
arī kāds ne savlaicīgi paveikts mājasdarbs.

 
Satiksmes ministrs Ainārs Šlesers prog-

nozējis, ka 2010. gadā lidosta “Rīga” apkal-
pos 10 miljonus pasažieru, bet 2020. gadā – 
jau 30 miljonus. Jūsuprāt, cik reāli ir šādi 
cipari?

Ik pa laikam ir jāmēģina izvirzīt lielus, tāl-
ejošus mērķus, jāmēģina nokost lielāku pīrā-
ga gabalu, nekā cilvēks iedomājies, ka viņš 
spētu apēst. Jo mērķis lielāks, jo vairāk no tā 
sasniegs. Runājot par lidostu, kopš 2003. gada 
lidostas “Rīga” pasažieru skaits ir pieaudzis 

3,5 reizes. Ja pērn pārvadāto pasažieru skaitu – 
2,5 miljoni – pareizinām ar 3,5, sanāk tuvu 
desmit miljoniem. Tas gan prasa papildu in-
vestīcijas lidostas infrastruktūrā un citās lietās, 
un pastāv jautājums, vai valstij primārais būs 
novirzīt lielus resursus tieši lidostas attīstībai.

Jūsu minētais prāvais pasažieru skaita 
pieaugums tomēr lielā mērā tika sasniegts, 
pateicoties nodokļu atlaidēm, kuras Jūs 
kopā ar Konkurences padomi atzināt par 
nepieņemamām. 

Savu nostāju nemainu: ja mēs esam viena 
no ES dalībvalstīm un ir spēles noteikumi, kas 
regulē nozari visās valstīs, tad tos jācenšas pie-
mērot ļoti līdzīgi. Lielāks kļuvis arī tiesvedī-
bas risks. Kamēr mēs skaitījāmies dalībvalsts 
ar mazu IKP un virkne jomu nebija attīstītas, 
tikmēr lielas finanšu korporācijas, uzņēmumu 
grupas, aviokompānijas pret Latviju īsti vēl 
nevērsās. Kad mēs jau sākam palikt interesan-
ti, mūsu normatīvo aktu bāzei jābūt korektai. 

Kādas ir Jūsu attiecības ar A.Šleseru –  
Jums sanāca saķeršanās par Jūsu partijas 
biedra Andreja Požarnova un Šlesera uz-
ticamības personas Andra Ozola apstipri-
nāšanu uzņēmumu padomēs. Vai attiecības 
ir tādas, lai varētu pilnvērtīgi sadarboties 
lietās, kas skar tūrisma nozari, piemēram, 
jautājumā par lidostas, dzelzceļa, ceļu in-
frastruktūras labāku piemērošanu tūrisma 
vajadzībām. 

Man nav aizspriedumu pret konkrētu cil-
vēku, man parasti ir strīdi par konkrētu jau-
tājumu. Mēģinu runāt ar visiem, pieņemt 
un piedāvāt labas idejas. Neviens nav mans 
draugs, neviens nav mans ienaidnieks, visi ir 
mani skolotāji. Mēģinu mācīties no citiem un 
divreiz neuzkāpt vienam un tam pašam grā-
beklim.

CV
Dzimis 1961. gadā, precējies, četri bērni, dzīvo Jelgavā.

Beidzis Latvijas Valsts universitātes Fizikas un matemātikas fakultāti lietišķās matemātikas 
specialitātē.

Bijis LU Skaitļošanas centra operators, LLU zinātniskais līdzstrādnieks, uzņēmuma “Mītava” 
datornodaļas speciālists, uzņēmumā “Zemgales EKO” padomes priekšsēdētājs, laikraksta 
“Zemgales Avīze” atbildīgais sekretārs, Jelgavas pilsētas izpilddirektors (1998–2001), no 2001. 
gada Jelgavas domes deputāts, priekšsēdētāja vietnieks līdz 2006. gada novembrī apstiprināts 
par ekonomikas ministru. 

Uzticīgs TB/LNNK, valdes loceklis kopš 2003. gada decembra.

Darbojas arī Jelgavas Latviešu biedrībā, Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijā, 
Struktūrfondu projektu uzraudzības komitejās Labklājības, Finanšu un Vides ministrijās.

Jurijs Strods 
Latvijas Republikas ekonomikas ministrs
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EKSPORTS

Zinaīda Tarasova,
 “Impro” mārketinga speciāliste

Mūsu jaunums ir Bosnija, Horvātija, ļoti 
pieprasīta ir arī Melnkalne. 

Pieprasītāks produkts kļūst lidojums plus 
ekskursija ar autobusu uz vietas. Arvien pie-
prasītāki ir visi kalnu maršruti ar kāpšanu 
tajos. Norvēģija arī ir gandrīz izpirkta. Pē-
dējos gados turpinās tendence nokļūt arvien 
tuvāk pie dabas. 

Ļoti pieprasīta ir Taizeme – tā ir pietieka-
mi eksotiska un lēta.

No ekstremālās eksotikas pērn sākām pie-
dāvāt Afganistānu Sandija Semjonova pava-
dībā – nebija neviena interesenta, bet šogad 
jau viens pieteicies. Pieprasīts maršruts ir 
ASV kopā ar Islandi, tāpat Transilvānija Ru-
mānijā, Slovākija, Ungārija, Āfrikas valstis – 
 Etiopija, Namībija. 

Arvien biežāk cilvēki pērk dārgākus 
maršrutus, izvēli vairs nenosaka princips 
“kur lētāk”. 

Nekas neliecina par to, ka tūristi drīz varētu 
pārstāt braukt ar autobusiem cauri Eiropai, – 
šogad piesakās pat vēl vairāk nekā citus ga-
dus.

Juris Alksnis,  
“Jēkaba aģentūra” menedžeris 

Bez tradicionālajiem čarteru maršrutiem 
katru gadu piedāvājam jaunus un īpašus ce-
ļojumus, kam paši esam arī operatori. Tā-
lākais un dārgākais piedāvājums ir Papua 
Jaungvineja, šobrīd tas ir vienīgais Latvijā. 
Šogad jaunums ir arī Islande, Tanzānija un 
Zanzibāras sala, būs arī Javas, Bali un Ko-
modo salas. Joprojām ļoti populāra ir Taize-
me, Ķīnas un Jandzi upes kruīzs.

Pēdējā laikā populāra kļuvusi Gruzija, uz 
kurieni mēs šogad jūnija vidū pirmo reizi 
organizējam ceļojumu, pateicoties “airBal-
tic” atklātajam tiešajam reisam Rīga – Tbi-
lisi. Arī turpmāk attīstīsim piedāvājumu uz 
NVS valstīm. 

Jaunu maršrutu izveidē svarīgs faktors 
ir tas, cik ērti uz turieni var nokļūt. Līdz ar 
ekonomiskās situācijas uzlabošanos, ceļo-
jumos brauc arvien vairāk cilvēku, arī jau-
niešu. 

Ketija Fogele, 
“Domina Travel Latvia” direktore

No oktobra līdz aprīļa beigām mums ir 
Ēģiptes sezona, bet vasarā aģentūrām piedā-
vāsim čarterus uz Krētu un Tunisiju. Katru 
gadu piedāvājam jaunas ekskursijas.

Čarteru priekšrocība ir tā, ka cilvēkiem 

Ceļojumu operatoru un 
aģentūru jaunumi, sezonu uzsākot

Latvijas 
ceļotāju profils

pašiem ne par ko nav jālauza galva. Grūti 
pateikt, vai šāda produkta piekritēju paliek 
vairāk vai mazāk, katrā ziņā mums klientu 
skaits nemainās. 

No citiem Latvijas tūroperatoriem at-
šķiramies ar to, ka mums ir pašiem savas 
viesnīcas. 97% mūsu klientu dodas tieši uz 
mūsu viesnīcām. 

Inita Šreide , 
“Balta” tūrisma menedžere

Joprojām populāri ir čarteri uz Turciju, 
Ēģipti, arī Kipru, vasaras sezonā aktuāla 
kļūs Grieķija, Spānija, 

Par jaunām tendencēm vairāk var spriest 
pēc individuālo pasažieru interesēm. Cil-
vēki ceļo vairāk un visur, plānošanā biežāk 
izmanto internetu. Pēdējos gados palielinās 
interese par tādām valstīm kā Vjetnama, 
Kambodža, Taizeme, par Centrālamerikas 
valstīm – Hondurasu, Salvadoru, Panamu, 
arī Kostariku, Meksiku. 

Egija Triže, 
“Averoja” Mārketinga daļas vadītāja 

Šogad vairāk operatoru nekā pērn caur 
mūsu aģentūru piedāvā ceļojumus uz Kipru 
un Maljorku, līdz ar to ir lielāka viesnīcu un 
ekskursiju izvēle uz vietas. 

Populārākais maršruts joprojām ir Turci-
ja, arī Tunisija un Spānija. 

Aizvien vairāk cilvēku dodas uz ekso-
tiskākām valstīm – Taizemi, Indiju, Kubu, 
Dominikānu. Domāju, šī tendence turpinā-
sies. Mēs šajā kategorijā piedāvājam visu, 
ko piedāvā Latvijas “TUI” – Venecuēlu, 
Madeiru, eksotiskās salas, piemēram, Mar-
garitas salu u.c.

 Gads
Robežšķērsojumu 

skaits, tūkst.

Kopējie 
izdevumi ārzemēs, 

milj. latu

Vidējais 
ceļojuma ilgums, 

diennaktis

Viena ceļotāja 
vidējie izdevumi 
diennaktī, latos

2000 2589 147,9 2,6 22

2001 2651 137,0 2,8 19

2002 2310 137,4 3,4 18

2003 2299 182,5 3,6 22

2004 2456 197,5 2,9 27

2005 2894 322,0 3,2 35

2006 3114 404,6 3,8 34

 

Latvijas ceļotājus raksturojošie rādītāji (pēc izlases veida apsekojuma datiem)

Pērn Latvijas iedzīvotāji šķērsojuši valsts ro-
bežu 3,1 miljons reižu – par 7,6% vairāk nekā 
2005. gadā. Vairums ceļotāju joprojām dodas 
uz Lietuvu (33%), Igauniju (17%), Krieviju 
(11%), kā arī uz Baltkrieviju (6%). Uz ES valstīm 
pērn devās 77% ceļotāju, uz NVS valstīm – 
 18%.

27% ceļotāju devās apmeklēt draugus un 
radus, 24% – atpūsties, 14% – kārtot biznesa 
darījumus, 14% – iepirkties. Pēdējos gados 
pieaudzis to Latvijas iedzīvotāju skaits, kuri kā 
galveno ārzemju ceļojuma motīvu nosauc at-
pūtu. 1996. gadā atpūsties uz ārzemēm devās 
6% ceļotāju, 2006. gadā –  jau 24%.

2006. gadā Latvijas ceļotāji ārzemēs iztē-
rējuši 405 milj. latu – tas ir par 83 milj. latu 
vairāk nekā gadu iepriekš (šajā summā neie-
tilpst ceļa izdevumi, izdevumi darba devēja 
uzdevumā). Latvijas ceļotāju tēriņi ārzemēs 
bijuši par 138 milj. latu lielāki nekā ārzem-
nieku tēriņi Latvijā. Lietuvā ceļotāji iztērēju-
ši 93 milj. latu (23% no kopējiem tēriņiem), 
Vācijā – 41 milj. latu (10%), Krievijā – 35 milj. 
latu (9%). ES valstīs pavisam iztērēti 286 milj. 
latu; NVS valstīs tērēts ievērojami mazāk – 
49 milj. latu. 

2006. gadā viena ceļotāja vidējie tēriņi 
vienā dienā bija 34 lati – par latu mazāk nekā 
2005. gadā. Ja brauciena galvenais motīvs 
bija iepirkšanās, tad tika tērēts vidēji 612 latu 
dienā (2005. gadā – 495 lati).

2006. gadā Latvijas iedzīvotāji ārzemēs vi-
dēji pavadījuši 3,8 diennaktis – tas ir par 0,6 
diennaktīm vairāk nekā pērn. Visgarākie ceļo-
jumi bijuši uz Lielbritāniju, Īriju un ASV, īsākie – 
uz Igauniju un Lietuvu.

59% visu ceļotāju bija vienas dienas ceļotā-
ji, 17% ceļojuma ilgums bija 1–3 dienas, 14% – 
 4–7 dienas, bet 10% ceļotāju ārzemēs uzturē-
jās ilgāk nekā nedēļu.
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IMPORTS

2000 2005 2006

Pavisam 232 418 379

Tajā skaitā:

viesnīcas 88 149 147

moteļi 13 21 16

kurortviesnīcas 7 6 6

sanatorijas (pansionāti ar ārstēšanos) 7 5 5

viesu mājas 50 154 143

atpūtas nami (pansionāti) 1 2 2

tūrisma un atpūtas bāzes 50 46 34

kempingi 9 22 13

jaunatnes tūrisma mītnes – hosteļi 7 13 13

VIESNĪCU UN CITU TŪRISTU MĪTŅU SKAITS 

APKALPOTO PERSONU SKAITS VIESNĪCĀS UN CITĀS TŪRISTU MĪTNĒS (gadā)

2000 2005 2006
Pavisam 513 567 1 154 657 1 329 890

Tajā skaitā:

viesnīcas 391 285 882 237 975 512

moteļi 7040 12 506 11 765

kūrortviesnīcas 14 513 19 190 37 233

sanatorijas (pansionāti ar ārstēšanos) 19 950 9782 10 268

viesu mājas 29 111 108 699 127 812

atpūtas nami (pansionāti) 8033 1854 1689

tūrisma un atpūtas bāzes 24 834 24 087 29 346

kempingi 15 983 74 154 93 110

jaunatnes tūrisma mītnes – hosteļi 2818 22 148 43 155

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

Ārvalstu viesu skaits Nakšņojumi (diennaktis)

2005 2006 2005 2006
Pavisam 730 146 816 297 1 612 671 1 872 393

Tajā skaitā no:
Baltkrievijas 10 766 9584 98 477 53 135
Dānijas 15 325 14 739 30 428 31 668
Francijas 14 399 15 884 29 990 34 299
Igaunijas 64 103 82 074 98 308 134 994
Itālijas 25 394 25 551 52 846 58 176
Krievijas 40 488 50 040 116 459 151 113
Lielbritānijas 56 370 73 760 131 677 172 165
Lietuvas 62 279 72 790 104 224 135 311
Nīderlandes 15 663 16 140 29 672 31 100
Norvēģijas 20 894 43 687 44 301 121 402
Polijas 23 732 23 030 52 366 46 544
Somijas 90 845 88 533 177892 187 603
Vācijas 123 981 108 716 255 557 238 061
Zviedrijas 45 021 52 115 90 250 111 334

no ES valstīm 588 480 31 509 1 159 454 64 658
no NVS valstīm 59 583 69 750 251 443 253 190

ĀRVALSTU VIESU UZTURĒŠANĀS VIESNĪCĀS UN CITĀS TŪRISTU MĪTNĒS

Vācija
5%

Polija
5%

Somija
5%

Igaunija
24%

Pārējās valstis
14%

Lietuva
37%

Zviedrija
4%

Krievija
6%

Ceļotāju sadalījums pa valstīm 
(procentos)

Pērn ārzemju viesi 4,6 miljonus reižu šķēr-
sojuši Latvijas robežu, un tas ir par 23% vairāk 
nekā iepriekšējā gadā. Lielākā daļa viesu – 
89% – bija no Lietuvas, Igaunijas un citām ES 
valstīm.

Pēc apsekojuma datiem, 25% ārzemnieku 
robežu šķērsojuši tranzītā. Brīvdienu pava-
dīšanu Latvijā kā galveno ceļojuma motīvu 
minējuši 30% ārzemju viesu, draugu un radu 
apmeklējumu – 14%, darījumu kārtošanu – 
13%.

Tāpat kā iepriekšējā gadā, arī pērn viesi Lat-
vijā uzturējās vidēji pusotras dienas. 67% visu 
ceļotāju bija vienas dienas viesi, 23% viesu ce-
ļojums ilga 1–3 dienas, 7% – 4–7 dienas, bet 
tikai 3% ceļotāju valstī uzturējās ilgāk nekā 
7 dienas. 54% no ārzemju vairākdienu ceļo-
tājiem apmetās viesnīcās, bet pārējie – citās 
naktsmītnēs.

2006. gadā 36% ārzemju vairākdienu viesi 
Latvijā ieradās pirmo reizi. Ceļotāju visbiežāk 
apmeklētais primārais mērķis bija Rīga – gal-
vaspilsētā viesojās 48% no visiem vairākdienu 
ceļotājiem, Rīgai seko Jūrmala (9%), Liepāja 
(5%) un Sigulda (5%). 

2006. gadā ārzemju ceļotāji Latvijā iztērē-
juši 266 milj. latu, t.i., par 76 milj. latu vairāk 
nekā 2005. gadā. Visvairāk naudas tērējuši ce-
ļotāji no Lietuvas (33 milj. latu) un Vācijas (31 
milj. latu). Vidēji vienā dienā viens ceļotājs tē-
rējis 39 latus, bet, ja nakšņots viesnīcā, vidējais 
tēriņš bijis 67 lati dienā. Savukārt tie ceļotāji, 
kuri bija apmetušies pie radiem, draugiem vai 
paziņām, vienā dienā izdeva vidēji 19 latu.

Lielākā daļa ārzemju ceļotāju ir bijusi ap-
mierināta ar Latvijas apmeklējumu, īpaši atzi-
nīgi novērtēta pakalpojumu kvalitāte, cilvēku 
atsaucība un pilsētas sakārtotība. Salīdzinoši 
zemāk tikušas vērtētas izklaides iespējas, Lat-
vijas iedzīvotāju svešvalodu zināšanas un pre-
ču cenas, kā arī kvalitātes atbilstība cenai.

Ārvalstu 
ceļotāju profils
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NOZARE

Edvīns Balodis,
slēpošanas un atpūtas centra “Zviedru 
cepure” īpašnieks

Ziemai bijām gatavojušies ļoti rūpīgi, attīs-
tībā tika ieguldīti lieli līdzekļi. Pārveidojām 
visu ūdens sistēmu, lai pusotras dienas laikā 
varētu sagatavot trases slēpošanai, lai varētu 
strādāt pieci sniega pūtēji. Iegādājāmies arī 
jaunu inventāru. Protams, ieguldītā nauda 
ziemas sezonas laikā netika atpelnīta. 

Cietām ne jau mēs vienīgie. Šī ziema nesa 
zaudējumus arī mūsu atpūtas centra tuvumā 
esošajiem veikaliem, viesnīcām, kas neva-
rēja lepoties ar lielu klientu pieplūdumu. 
Jāpriecājas, ka vismaz viens kārtīgs ziemas 
mēnesis tomēr bija. 

Ja pat zinātu, ka ziema būs tik īsa, mēs tik 
un tā būtu ieguldījuši naudu attīstībā. Gan jau 
nākamā ziema būs normāla. Turklāt “Zviedru 
cepurē” ir daudzas nodarbes arī vasaras mē-
nešiem, te vispirmām kārtām jāmin rodeļu 
trase, kas sezonu atklāja jau 24. martā.

Tālivaldis Lūsis, 
zemnieku saimniecības “Kalnzaķi” 
pārvaldnieks

Tik īsa slēpošanas sezona bija pirmo reizi. 
Uzņēmuma “Kalnzaķi” Reiņa trasei tā nebija 
viegla. Investīcijas, kas ieguldītas aprīkoju-
ma atjaunošanā, sniega lielgabalos, protams, 
neatmaksāsies. Lai gan pilnībā vēl neesam 
aprēķinājuši zaudējumus, jau tagad var teikt, 
ka robs mūsu budžetā ir. Bet tāpēc jau neat-
teiksimies no nākamās ziemas sezonas!

Iespējams, mums ir vieglāk atgūties no 
zaudējumiem, jo tūdaļ sāksies vasaras akti-
vitātes. Turklāt mūsu uzņēmums nodarbojas 
arī ar lauksaimniecību, tāpēc ceram, ka vasa-
rā spēsim zaudēto atgūt.

Andis Jansons, 
atpūtas kompleksa “Rāmkalni” direktors

Kā jau katru gadu, arī šogad ieguldījām 
naudu ziemas sportā – nomas punktam iegā-
dājāmies jaunu inventāru. Taču slēpotāju bija 
maz, ziema pārāk īsa, lai investīcijas attais-
notos. Cerams, ka vasaras sezona nepievils, 
ļaus atgūties no zaudējumiem. Piedāvājam 
daudzas aizraujošas lietas, piemēram, rode-
ļu trasi, velosipēdu un laivu nomu, lidojošo 
krēslu, bērnu autoskolu. Esam investējuši 
veikala un konditorejas iekārtošanā. 

Gaidīsim nākamo ziemu, kura noteikti būs 
labāka.

Īsie ziemas prieki Latvijā

Mārtiņš Mednis, 
atpūtas bāzes “Žagarkalns” izpilddirektors

Šī sezona daudziem slēpošanas kalniem 
bija gandrīz vai katastrofa. Parasti ziemas se-
zonā vidēji ir sešpadsmit slēpošanas nedēļu, 
šogad to bija tikai deviņas, turklāt ziema aiz-
kavējās par diviem mēnešiem. Sezona sākās 
tikai janvāra beigās un ilga vien līdz marta 
sākumam. Neraugoties uz īso sezonu, cilvē-
ku pieplūdums pie mums bija milzīgs, visi 
bija kā izslāpuši pēc slēpošanas.

Šogad veicām lielas investīcijas – ir atklāts 
vēl viens ļoti labi aprīkots kalns. Iegādājā-
mies jaunu traktoru, kas savā jomā ir vie-
nīgais Baltijā. Tie ir ieguldījumi vairākiem 
gadiem uz priekšu. 

Lai attaisnotos investīcijas un arī nopel-
nītu, nepieciešami divi slēpošanas mēneši. 
Vienas sezonas laikā “Žagarkalnā” ierodas 
aptuveni 80 tūkstoši slēpotāju. 

Tomēr labi, ka sezona vispār bija, jo ziema 
varēja arī neatnākt. Mums gan nav tik grūti 
kā citiem – “Žagarkalnam” ir arī laivu bāze, 
kempings. 

Ja sniegs vispār neuzsnigtu? Tehnoloģijas 
tagad ir spēcīgi attīstījušās – pie mīnus grā-
diem sniegu varam saražot paši. 

Klimata izmaiņas aizvien vairāk ietekmē pasauli. To apliecināja arī šā 
gada īsā Latvijas ziema, par ko slēpošanas fani un slēpošanas kalnu 
apsaimniekotāji nebūt nepriecājās. Kāds pēc šīs skopās ziemas būs kalnu 
liktenis? Varbūt turpmāk slēpot varēs vien ārpus Latvijas? 

Ārzemju 
preses apskats

Interesē  oriģinālais 
un tas, kā nav pašiem

Vēl pirms pāris gadiem ārvalstu mediji 
par Latviju rakstīja kā par vēl neatklātu zemi, 
kuras centrālie tūrisma objekti ir Vecrīga un 
balto smilšu pludmale, kurpretī tagad tos vai-
rāk interesē oriģināli, atraktīvi piedāvājumi – 
piemēram, “Aerodium”, Līgatnes Pazemes 
bunkurs, Liepājas Karosta u.c., arī dabas jau-
kumi. Atsevišķu tūrisma objektu pārstāvji ir 
stāstījuši par tuvāku un pavisam tālu valstu 
žurnālistu interesi, diemžēl trūkst precīzāku 
pārskatu par publikācijām. Apkopotas tās 
publikācijas, kuru autoru vizīšu apkalpoša-
nā piedalījusies TAVA. 

Lielākā publicitāte bijusi Lietuvas me-
dijos. Viens no apjomīgākajiem rakstiem 
ar ilustrācijām par ziemas priekiem Vidze-
mē publicēts izdevumā “Lietuvos Žinios” 
Plašākas publikācijas bijušas arī Francijas 
žurnālos “Plein Ouest”, “Le Quotidien du 
Tourisme”, Baltkrievijas jauniešu laikrakstā 
“Переходный возраст”, Nīderlandes un So-
mijas medijos. 

Plašākā rakstā tiem nīderlandiešiem, 
kas par Latviju neko daudz nezina, stāstīts 
par Vecrīgas kultūrvēsturisko un padomju 
mantojumu, gastronomiskajām baudām, 
iespējamo eiro ieviešanu 2008. gadā, bet 
kā praktiski vienīgais satiksmes līdzeklis 
nokļūšanai uz šejieni minēta lidmašīna. No 
viesnīcām īpaši atzīmētas “Alberts” un “Kon-
venta sēta”, kam “neesot ne vainas”. Protams, 
nav aizmirsta “uzdzīve”, kas Latvijā rādoties 
krietni dienvidnieciskāka nekā pie igauņu 
kaimiņiem. 

Populārais izdevums “Lonely Planet” ir ie-
kļāvis Rīgu šajā gadā apmeklējamo pasaules 
ģeogrāfisko punktu pirmajā desmitā.

Pieminēšanas vērts ir ASV Konektikutas 
štata laikrakstā “Hartford Courant” publicē-
tais desmit pievilcīgāko galamērķu saraksts, 
kurā iekļautas arī Baltijas valstis, kas esot 
lēta alternatīva ekskursijām uz citām Eiropas 
zemēm, piedevām te esot nesabojāta daba, 
interesanta vēsture, augstas klases boutique 
stila viesnīca par cenu līdz 200 dolāru dien-
naktī, kas neesot dārgi.

Tomēr arī kāds akmentiņš mūsu dārziņā – 
norvēģu laikraksts “Aftenposten” rakstā “SPA 
uz konveijera” kritizējis zemo pakalpojumu 
kvalitāti un svešvalodu nezināšanu Baltijas 
SPA kūrortos.

Paula Bērziņa, “CorpMedia“

Sniegu var saražot, aukstumu ne. Īsā 
slēpošanas sezona trašu īpašniekiem 
tomēr neliek mest plinti krūmos
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Pārskatot 2008. gada publikācijas, var seci-
nāt, ka tūrisms ir populāra tēma Latvijas presē. 
Tūrismam veltīti vairāku laikrakstu pieliku-
mi: “Dienai” – “Tūrisma Diena”, “NRA” – 
“Tūrisms”, “Dienas biznesa” pielikumā 
“100% Privāti” ik nedēļu ir atsevišķa tūrisma 
sadaļa. Tūrismam daudz pievērsies arī žur-
nāls “Kapitāls”, laikraksts “Latvijas Avīze”. 
Kopumā gada pirmajos trīs mēnešos Latvijas 
presē bija publicēts ap divi tūkstoši rakstu 
par tūrismu. Galvenās problēmas: Latvijas 

Tūrisms – populāra tēma Latvijas medijos
tēls, tūristu uzvedība, vīzas, aviosatiksme, 
viesnīcas, sekstūrisms, atsevišķi tūrisma pro-
dukti un to grupas, aizraujoši ceļojumu stāsti, 
taču trūkst pētniecisku publikāciju. Viena no 
tendencēm, kas vērojama vairāku izdevumu 
iztirzājumos, ir biznesa tūrisma attīstība. 
Daudz pieminēts, bet maz analizēts Latvijas 
tūrisma konkurētspējas reitings pasaulē. 

Informācija gan latviski rakstošajos, gan 
krieviski rakstošajos medijos lielākoties ir 
līdzīga, bet krieviski rakstošā prese vairāk 

uzsver jautājumus, kas skar nepilsoņus, pie-
mēram, to, ka turpmāk nepilsoņi drīkstēs ce-
ļot uz ES valstīm bez vīzas. 

Interesanti, ka krieviski rakstošajos me-
dijos mārketinga, sabiedrisko attiecību un 
reklāmas biznesa pārstāvju iniciētais skan-
dāls ap “Buy Latvia” neparādījās. Visplašāk 
apskatītais notikums gan latviešu, gan krievu 
presē bija “Balttour 2007”.

Rūta Briedīte, “Media Intelligence” 

Biznesa tūrisms – perspektīvs 
“Bizness.LV” raksta: pēdējā laikā Latvija 

kļuvusi par Baltijas biznesa tūrisma centru – 
pērn valstī notika ap 50 kongresu un konfe-
renču. Lai gan uz Austrijas, Vācijas vai Spā-
nijas fona tas nav daudz, nevienai Eiropas 
valstij nav tik strauja progresa. Viena brau-
ciena laikā biznesa tūristi Latvijā tērē vidēji 
360 latu, kurpretī parasts tūrists – ap 90 latu. 

Tikai darījumu tūrismā specializējas “Bal-
tic Travel Group” un “Active Holidays”. 
Pirms dažiem gadiem tika izveidota arī šīs 
nozares asociācija – “Inspiration Riga”. 

“Diena”, atsaucoties uz “Business Week”,  
secina, ka biznesa tūrisms ir viena no pasau-
lē straujāk augošajām tūrisma jomām – līdz 
2010. gadam starptautisku darījumu braucie-
nu skaits pieaugs trīs reizes, peļņa – piecas 

reizes, sasniedzot divus miljardus dolāru 
gadā.

Pasaulē aptuveni 55–60% visu viesnīcu 
numuru aizņem biznesa klienti.  

71% visu biznesa braucienu pasaulē ir in-
dividuālie komandējumi, 16% mērķis ir da-
lība kongresos, konferencēs, 11% – izstāžu 
apmeklējumi, bet korporatīvā atpūta – 2%. 
Krievijā proporcija ir citāda: izstādes apmek-
lē 20–25%, bet korporatīvās atpūtas īpatsvars 
sasniedz 10%. Kongresus un konferences 
krievu uzņēmēji apmeklē retāk, bet viņu da-
rījumu braucienos ir elastīgākas prasības un 
budžets, kas Rietumos stingri limitēts. Lat-
vijā visvairāk biznesa tūristu ierodas no kai-
miņvalstīm, Skandināvijas, Rietumeiropas, 
Lielbritānijas un ASV. 

SPA – 
daudzsološa niša

Tūrisma nozarē Latvijā daudzsološa ir 
skaistumkopšanas un SPA niša, ārvalstu tū-
ristu pieprasījums aug – raksta “Kapitāls”. 
Šo pakalpojumu cenas atšķiras no cenām 
Rietumeiropā divas trīs reizes, estētiskās 
medicīnas un citu medicīnisko pakalpojumu 
cenas – 10 reižu, bet atsevišķu pakalpojumu 
cenas – pat 100 reižu. Tomēr pakāpeniski ce-
nas izlīdzināsies. 

Tomēr SPA un atveseļošanās kūrortu joma 
Latvijā ir tikai attīstības sākumā, nereti pa-
rasts skaistumkopšanas salons nopērk bur-
buļvannu, dažas pudelītes SPA kosmētikas 
un savai izkārtnei pievieno uzrakstu SPA. 
Kūrortviesnīcu nozare pamazām atkopjas, 
tomēr vēl ir vieta jauniem nozares spēlētā-
jiem. No kopējā Latvijas viesnīcu skaita tikai 
aptuveni 5% ir SPA un kūrortviesnīcas. Kā 
veiksmīgu piemēru reģionos var minēt Mār-
cienas muižu, reģionu virzienā raugoties – arī 
“Kolonna Hotel Group”. 

Lauku tūrismā 
aug konkurence

Turpina palielināties konkurence lauku 
tūrisma mītņu starpā. Gada laikā naktsmītņu 
skaits audzis no 332 līdz 393, gultas vietu 
skaits – no 5243 līdz 6381. Turpretī tūristu 
skaits Latvijas lauku naktsmītnēs nav mainī-
jies. 70% no tiem laukos apmetušies vasaras 
mēnešos – jādomā, kā pievilināt ceļotājus arī 
citā laikā. Lauku tūrismā notiks specializā-
cija, veidojot ļoti kvalitatīvus pakalpojumus 
noteiktām tūristu grupām, piemēram, putnu 
vērotājiem, velotūristiem, makšķerniekiem, 
ūdens procedūru cienītājiem – tā asociācijas 
“Lauku ceļotājs” vadītājas Asnātes Ziemeles 
teikto atstāsta “Latvijas Avīze”.

Tūrfirmām veiksmīgs gads
Tūrisma aģentūrām un tūroperatoriem 

pērn ir veicies – vērojams 20–25% kopējais 
tirgus pieaugums, šādu informāciju sniedz 
žurnāls “Kapitāls”. “Latvia Tours” pērn ap-
grozījusi 16,5 miljonus latu – par 36% vairāk 
nekā 2005. gadā, peļņa bijusi divas reizes lie-
lāka – ap 140 000 latu. “Impro” apgrozījums 
pērn sasniedzis astoņus miljonus latu – par 
33% vairāk. Vislielākais klientu pieaugums – 
30% – bijis ceļojumiem ar lidmašīnu. “Ko-

lumbs” apgrozījums sasniedzis 4,9 miljonus 
latu (pieaugums – 31,5%), apkalpoto klientu 
skaits – 40 416 – bijis par 24% lielāks nekā 
gadu iepriekš.

“Tas ir konkrētu darbu rezultāts. 2006. 
gadā aģentūras strādāja pie kvalitātes uzlabo-
šanas, darbinieku papildu izglītošanas, jaunu 
produktu un pakalpojumu izveides,” vērtē 
Latvijas Tūrisma aģentu asociācijas prezi-
dente Kitija Gitendorfa.

• Ikrīta preses apskati par organizāciju un/vai nozari
• Publikāciju apkopojumi (izdrukas un/vai CD) par organizāciju un/vai nozari
• Mediju satura analītiskie pētījumi

Antonijas ielā 20b, Rīga, LV-1010 | +371 7610010 | birojs@mediaintelligence.lv
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Pasaules valstu 
tūrisma konkurētspēja 

1. Šveice

2. Austrija 

3. Vācija 

4. Islande

5. ASV

6. Honkonga 

(ĶTR īpašais administratīvais 
reģions)

7. Kanāda

8. Singapūra

9. Luksemburga

10. Lielbritānija

11. Dānija 

12. Francija

13. Austrālija

14. Jaunzēlande

15. Spānija

16. Somija

17. Zviedrija

18. Apvienotie Arābu Emirāti 

19. Nīderlande

20. Kipra

21. Beļģija 

22. Portugāle

23. Norvēģija

24. Grieķija

25. Japāna 

26. Malta

27. Īrija

28. Igaunija

29. Barbadosa

30. Taivāna, Ķīna

31. Malaizija

32. Izraēla

33. Itālija

34. Tunisija

35. Čehija

36. Katara

37. Slovākija

38. Horvātija

39. Maurīcija

40. Ungārija

41. Kostarika

42. Korejas Republika

43. Taizeme

44. Slovēnija

45. Čīle

46. Jordānija

47. Bahreina

49. Meksika

50. Dominikāna

51. Lietuva

52. Turcija

53. Latvija
54. Bulgārija

55. Panama

56. Urugvaja

57. Maroka 

58. Ēģipte

59. Brazīlija

60. Indonēzija

61. Serbija un Melnkalne

62. Dienvidāfrikas Republika

63. Polija 

64. Argentīna

65. Indija

66. Gruzija

67. Kuveita 

68. Krievija

69. Gvatemala

70. Botsvāna

71. Ķīna

72. Kolumbija

73. Namībija

74. Armēnija

75. Azerbaidžāna

76. Rumānija

77. Salvadora

78. Ukraina

79. Šrilanka

80. Tanzānija

81. Peru 

82. Kazahstāna

83. Maķedonija

84. Gambija

85. Trinidada un Tobago

86. Filipīnas

87. Hondurasa

88. Vjetnama

89. Nikaragva

90. Albānija

91. Mongolija

92. Mauritānija

93. Alžīrija

94. Zambija

95. Moldova

96. Kambodža 

97. Ekvadora

98. Kenija

99. Venecuēla

100. Gvajāna

101. Uganda

102. Kirgīzija

103. Pakistāna

104. Bosnija un Hercegovina

105. Mali 

106. Nepāla

107. Zimbabve

108. Surinama

109. Bolīvija

110. Tadžikistāna

111. Paragvaja

112. Madagaskara

113. Burkinafaso

114. Malāvi

115. Nigērija

116. Benina

117. Etiopija

118. Kamerūna

119. Mozambika

120. Bangladeša

121. Lesoto

122. Angola 

123. Burundi

124. Čada 

Sīkāka informācija : 

http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Com
petitiveness%20Report/index.htm 

Pasaules ekonomikas foruma (WEF) no-
teiktajā tūrisma konkurētspējas reitingu tabu-
lā Latvija 124 valstu vidū ierindota 53. vietā. 
Igaunija ieņem 28. vietu, Lietuva – 51. No 
Eiropas Savienības valstīm zemāk par Latvi-
ju ir tikai Polija, Bulgārija un Rumānija. 

Savukārt pirms pāris mēnešiem WEF no-
vērtējis Latvijas ekonomiku kā 36. konkurēt-
spējīgāko pasaulē. Tātad ekonomika kopumā 
attīstās straujāk nekā viena no tās nozarēm – 
tūrisms. 

Indeksu veido ne tikai objektīvi rādītāji, 
starptautiskā statis-
tika, bet arī subjek-
tīvs vērtējums. Kā 
“Tūrismu” informē-
ja LZA Ekonomi-
kas institūta direk-
tore Raita Karnīte, 
lai noteiktu indek-
su, WEF uzdevumā 
institūts un Rīgas 
Ekonomikas augst-
skola aptaujāja ap 
150 uzņēmumu va-
dītāju. 

Vielu pārdomām 
un analīzei dod 
līdz šim Latvijā 
nepublicētie rei-
tingu veidojošie rādītāji un to salīdzinājums 
Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Latvijas un 
Lietuvas situācija ir visai līdzīga, turpretī 
Igaunija, vismaz pēc WEF datiem, ir daudz 
labāka gandrīz vai visās pozīcijās. Nedaudz 
lielākas problēmas tai ir vienīgi ar kvalificē-
tu darbaspēku, sliktāka ir arī gaisa satiksmes 
infrastruktūra. Daudz augstāk novērtēts viss, 
kas saistīts ar valsts tūrisma politiku, un šajā 
kontekstā jāmin Igaunijas valdības tūrisma 
nozares attīstības plāns 2007.–2010. gadam, 
kurā investīcijām nozares attīstībai paredzēti 
80,8 miljoni latu. Tajā pašā laikā Igaunijā sat-
raukumu rada ārvalstu viesu skaita samazi-
nāšanās par apmēram 2% pērn, kurpretī mēs 
lepojamies, ka tūristu skaits ik gadu pieaug 
par vairāk nekā 20%. 

Vai, baudot augļus, ko nesusi iestāšanās 
Eiropas Savienībā un lēto aviokompāniju 
ienākšana Latvijā, nedusam uz lauriem? Vai 

Tūrisma loma valsts politikā un nepietiekamais finansiālais atbalsts nozarei, 
sliktie ceļi un ne īpaši pozitīvā attieksme pret tūristiem ir tie enkuri, kas 
Latviju tūrisma konkurētspējas ziņā velk uz leju. 

Tūrisma konkurētspējas 
indekss atklāj vājās vietas 

viesi, kas Latvijā uzturējušies tikai vienu 
dienu, vispār būtu uzskatāmi par tūristiem 
klasiskā izpratnē? Vai mums ir pietiekami 
apjomīgi, ērti pieejami tūrisma produkti, ku-
rus piedāvāt jau puspasauli apceļojušiem ār-
zemniekiem? Turklāt ne tikai vasarā.

Par to, ka nepieciešams radīt tūrisma pro-
duktus, nozares speciālisti jau ir diskutējuši, 
tostarp arī tūrisma forumos. Iespējams gan, 
ka atšķiras izpratne par to, vai par tūrisma 
produktu var uzskatīt arī vienu atsevišķu 
viesu namu, izklaides objektu, kuru grūti at-

rast gan kartē, gan dabā, 
nemaz nerunājot par ne-
spēju līdz tam nokļūt ar 
sabiedrisko transportu. 

Arī asociācijas “Lau-
ku ceļotājs” vadītāja 
Asnāte Ziemele uzņēmu-
ma konferencē uzsvēra, 
ka nepieciešami jauni 
vietējā un starptautiskā 
tūrisma piesaistes pun-
kti, jo nevarēsim sevi 
arī turpmāk piedāvāt kā 
līdz šim neredzētu valsti. 
Vienlaikus ar jaunajiem 
piedāvājumiem ir jācen-
šas kopā ar pašvaldībām 
un valsti sakārtot vidi, 

infrastruktūru, nodrošināt sakarus. 
“Nevaru piekrist tik rupjam skaidroju-

mam, ka britu tūristi Rīgā nodzeras tāpēc, ka 
viņiem te nekā cita nav ko darīt – tas, kurš 
gribēs, nodzersies arī tad, ja būs ko darīt. Bet 
tas, ka tūrisma produkts Latvijā ir nepietie-
kams un infrastruktūra nav piemērota tūris-
mam, ir fakts,” teic R. Karnīte. Viņasprāt, ir 
tikai daudz tūrisma produktiņu, par kuriem ir 
grūti kaut ko uzzināt un kurus nezinātājam 
nav nemaz tik viegli atrast. 

Cits rādītājs, kas nepatīkami pārsteidz, ir 
attieksme pret tūristiem – 124 valstu vidū at-
rodamies tikai 109. vietā; arī atvērtība tūris-
mam neiepriecina – te ieņemam 74. vietu. Šis 
vērtējums lielā mērā veidojies no atbildēm uz 
jautājumiem “Kad jūsu biznesa partneri vie-
sojas Latvijā, vai Jūs iesakāt viņiem pagarināt 
savu ceļojumu atpūšoties?” un “Vai ārvalstu 
ceļotāji un tūristi ir gaidīti jūsu valstī?”.

R. Karnīte: 
Infrastruktūra Latvijā 

nav piemērota 
tūrismam, nav 

tūrisma produktu
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Latvija Lietuva Igaunija

Kopējā pozīcija (vieta 124 
valstu vidū) 

53 51 28

Rīcībpolitikas dokumenti 
un regulas

71 68 47

Prioritātes tūrisma 
stratēģijās

94 95 28

Vides aizsardzības 
regulējums

49 51 32

Drošība un drošums 41 57 28

Veselība un higiēna 68 47 30

Nozares biznesa vide un 
infrastruktūra

41 43 25

Gaisa satiksmes 
infrastruktūra

54 61 56

Lidostu blīvums 26 18 26

Gaisa transporta 
infrastruktūras kvalitāte

41 62 44

Izlidojumu skaits uz 1000 
iedzīvotājiem

44 53 41

Starptautiskās gaisa 
satiksmes tīkls

47 60 53

Aviokompāniju skaits 81 81 88

Sauszemes transporta 
infrastruktūra

36 32 31

Dzelzceļa infrastruktūra 29 28 36

Iekšzemes transporta tīkls 36 39 33

Ostu infrastruktūra 39 50 25

Ceļu infrastruktūra 62 32 56

Tūrisma infrastruktūra 37 40 21

“Visa” karšu pieņemšana 27 36 21

Viesnīcu istabas 55 64 19

Sakari, telekomunikācijas 36 40 19

Interneta lietotāji 34 39 16

Telefonsakari 43 54 36

Cenu konkurētspēja 
tūrisma industrijā

55 77 34

Cilvēkresursi, kultūras un 
dabas resursi

77 61 34

Cilvēkresursi 38 61 30

Kvalificēta darbaspēka 
pieejamība

48 94 60

Izglītības sistēmas kvalitāte 35 45 31

Tūrisma prioritāte 94 95 28

Tūrisms kā valdības 
prioritāte

96 108 56

Mārketinga un 
zīmolvedības efektivitāte

84 95 42

Tūrisma izpratne valstī 107 93 31

Attieksme pret tūristiem 109 105 45

Biznesa ceļojumu 
paplašināšanas iespējas

78 56 27

Atvērtība tūrismam 74 73 21

Dabas un kultūras resursi 67 38 49

Baltijas valstu tūrisma 
konkurētspēja

Saskaņā ar WEF reitingu tūrisma industrijas 
attīstībai vislabvēlīgākā infrastruktūra ir Švei-
cē, Austrijā un Vācijā. Kādēļ?

Šveice ir ārkārtīgi droša valsts ar teicamiem 
veselības un higiēnas rādītājiem, vides aizsar-
dzības noteikumiem, kas ir vieni no stingrākiem 
un efektīvākiem pasaulē. Valstī, kurā ir vairākas 
pasaulē labākās viesnīcu menedžmenta skolas, 
cilvēkresursu kvalitāte ir primārs jautājums. 
Gaisa un sauszemes transports un tūrisma in-
frastruktūra ir starp labākajām pasaulē, un tas 
ļauj ieceļotājiem ļoti viegli un ērti pārvietoties 
pa valsti. Šveice ir dāsni apveltīta ar dabas un 
kultūras resursiem (valstī ir seši Pasaules kultū-

Tūrismā 
konkurētspējīgākās valstis

ras mantojuma objekti un plašas aizsargājamās 
dabas teritorijas). Tāpat kā Spānijā, arī Šveicē 
ceļošana un tūrisms ir atzīti par prioritāti. 

Austrija un Vācija vides aizsardzības regu-
lējuma ziņā ierindojas starp četrām labākajām, 
šajās valstīs ir ļoti zema kriminalitāte, ir poli-
cija, kurai iedzīvotāji uzticas. Pateicoties vairā-
kiem Pasaules kultūras mantojumu objektiem, 
jo īpaši Vācijā, kā arī plašiem aizsargājamiem 
dabas parkiem, minētās valstis ieņem vadošās 
pozīcijas dabas un kultūras resursu reitingā. 
Vācija pastāvīgi uzlabo transporta infrastruktū-
ru, bet Austrijas tūrisma specifiskā infrastruktū-
ra ir pati labākā pasaulē. 

53. vieta ir vidēji labs rādītājs, manuprāt, 
pat labāks, nekā situācija ir patiesībā – Lat-
vijā jau nav tūrisma produkta! Viens rādī-
tājs tam – tūristi šeit nepaliek ilgi, neatstāj 
daudz naudas. 

Nav pietiekamas informācijas, ceļazīm-
ju. Vairākas reizes gadā apceļoju valsti un 
redzu, cik grūti ir kaut ko atrast. Situācija 
diezgan strauji uzlabojas, bet tā joprojām 
nav laba. Galvenais, nav tiešas pieejas in-
frastruktūrai no lidostas, kā tas ir normālās 
tūrisma valstīs. Lēto avioreisu un lidostas 
paplašināšanai nav jābūt pašmērķim – ja 
gribam pievilināt tūristus, ir jādomā par ko-
pējās infrastruktūras sakārtošanu, komplek-
su piedāvājumu, tā ērtu pieejamību. Nevis 
tikai taksis no lidostas uz viesnīcu! 

Mūsu tūrisms – sevišķi viesu nami – ir 
orientēts uz zemu līmeni, baļļukiem, bet 
nav kompleksa piedāvājuma. Tūristi nepie-
tiekami plūst uz laukiem. Bet ko Rīgā var 
darīt? No Dublinas, piemēram, ir n-tie au-
tobusu tūrisma maršruti pa visu valsti, bet 
Rīgā – vien izbraukums ar kuģīti un kāds 
autobuss pa Rīgu. Varētu būt, piemēram, 
izbraukums uz pilīm, bet visam jābūt kom-
pleksā – apstāties, paēst, pārnakšņot, jābūt 
organizētiem maršrutiem un informācijai 
par tiem jau lidostā. 

Latvija ir pārāk maza, lai katrs reģions vei-
dotu savu tūrisma politiku. Var veidot rajo-
na politiku, bet jāparedz sadarbība ar citiem 
rajoniem. Ja nav atbalsta no pašvaldībām 
un ministrijām, viens pats Tūrisma depar-
taments, kurā ir ļoti labi speciālisti, vai TAVA 
neko nepanāks. Jābūt koncepcijai par to, 
kas jādara, atsaucībai no citām ministrijām. 
Jo tūrisms ir funkcionāla nozare, kas pa ga-
baliņam ņem no visa. Atsaucīgākai ir jābūt 
Satiksmes ministrijai. 

Raita Karnīte
LZA Ekonomikas institūta direktore

Nedomāju, ka tūrisma attīstībā Igaunija 
ir tik ļoti tālu mums priekšā, laikam tai drus-
ku par daudz iedots vai arī pašvērtējums ir 
augstāks. Tiesa, e-komercijas lietās Igaunijā 
situācija ir daudz labāka, to pašu var teikt arī 
par tūrisma prioritātēm, medicīnisko aprūpi, 
likumdošanu, policiju, turklāt igauņu policis-
ti runā svešvalodās. Lietuvā ir vairāk starp-
tautisku viesnīcu tīklu, arī ceļu ir labāki. 

Latvijā nopietnāka tūrisma attīstība un 
tā sakārtošana sākusies tikai pēdējos trīs 
gados, kad sākām noteikt, kuri tirgi mums 
būs prioritāri, attīstās arī lidosta. Igaunija un 
Lietuva aktīvi strādāja arī visus iepriekšējos 
gadus, jo īpaši uz Krievijas tirgu, ar ko mums 
bija problēmas. Pēdējos gados esam pavei-
kuši daudz, bet vēl daudz ir jādara, lai notu-
rētu un palielinātu tūristu interesi. Atšķirībā 
no Igaunijas mums tūrisma nozarē nav lielu 
spēlētāju, katrs velk deķīti uz savu pusi. Ko 
dod, ja ir viens produkts, piemēram, Smuku 
muiža, bet cilvēki pat 20 kilometru attālumā 
nezina, kas tā tāda! 

Kamēr nerodas lielas tūrisma nozares spē-
lētāju grupas, kas virza standartus, attīstības 
idejas, infrastruktūru, lielu lomu vajadzētu 
spēlēt valstij. Veidojoties lieliem viesnīcu, 
aģentūru tīkliem, pagastveči un rajonu va-
dītāji arvien vairāk izprot sadarbības lomu. 
Situācija nākamajos divos, trīs gados varētu 
uzlaboties.

Kāpēc tikai
53. vieta?

Aivars Mackevičs
Eiropas reģionālā tūrisma institūta 
direktors 
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Valsts aģentūra “Sociālās integrācijas 
centrs” (SIC) sadarbībā ar Jūrmalas pilsē-
tas domi un tūrisma nozares speciālistiem 
izstrādājusi jaunu koledžas mācību prog-
rammu invalīdiem – viesnīcu servisa or-
ganizators. Koledžā var apgūt arī citas ar 
viesmīlības nozari saistītas profesionālās 
izglītības programmas – viesu uzņemšanas 
dienesta speciālista, istabenes un viesnīcu 
uzkopšanas darbinieka specialitāti. Šīs ir ti-
kai dažas no 12 jaunajām mācību program-
mām invalīdiem.

”Jūrmalā, īpaši vasaras sezonā, ir vērojams 
darbinieku trūkums viesmīlības nozarē, tāpēc 
tūrisma mītņu un ēdināšanas uzņēmumu dar-
binieki ar nepacietību gaida SIC audzēkņu 
izlaidumu”, skaidro Agita Kausa, viesnīcas 
un restorāna “Villa Joma” direktore.

Izglītības un zinātnes ministrija licencējusi 
jaunu Biznesa vadības koledžas programmu – 
“Tūrisms un viesnīcu serviss”. 

Šī ir tālmācības programma, kas orientēta 
galvenokārt uz tūrisma un viesmīlības jomā 
strādājošiem, reģionos dzīvojošiem vai darbā 
aizņemtiem cilvēkiem, kas vēlas paaugstināt 
kvalifikāciju. 

Studenti, izmantojot speciāli koledžai un 
programmai sagatavotos mācību materiālus, 
patstāvīgi apgūst mācību vielu, reizi mēnesī 
ierodas augstskolā, lai kārtotu ieskaites.

Programma ir veidota sadarbībā ar tūrisma 
firmu “Impro”, kas tūrisma jomā Baltijā dar-
bojas jau kopš 1994. gada.

Programmas apguves laiks – divarpus 
gadi. Reflektantu uzņemšana sāksies šā gada 
jūnijā, studijas – oktobrī. 

Jūrmalā – 
viesnīcu servisa 
programma invalīdiem

Tālmācības tūrisma 
programma Biznesa 
vadības koledžā 

Tūrisma studijas 
Vidzemes Augstskolā ir 
populāras

Vidzemes Augstskolā (ViA) notikušajā 
informācijas nedēļā vislielākā interese bijusi 
par Komunikācijas un sabiedrisko attiecību 
studiju programmu un par programmu “Tū-
risma organizācija un vadība”. Tūrisma jomā 
augstskola piedāvā apgūt arī tūrisma gida 
profesiju.
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Studenti vērtē 
tūrisma studijas „Turībā”

Elīna Rožkalne, 
3. kursa studente
Studēju angļu grupā – visas mācības no-

tiek angļu valodā. Tas ir liels pluss – zināt 
terminoloģiju angliski. Pēc studiju beigšanas 
būsim gan viesnīcu, gan tūrisma aģentūru, 
gan restorānu vadītāji. Liela priekšrocība ir 
tā, ka augstskola piedāvā prakses iespējas ne 
tikai Latvijā, bet arī ārzemēs prestižās viesnī-
cās. 

Viena gan žēl: jo augstākā kursā esam, jo 
mazāk lekciju. 

Zane Stuce, 
4. kursa studente
Lielākais bonuss “Turībai” – prakses iespē-

jas gan Latvijā, gan aiz tās robežām. Citās 
augstskolās pārsvarā apgūst teoriju, prak-
ses vietas jāsameklē pašiem. Bet teoriju bez 
praktiskām iemaņām būs grūti pielietot. Trīs 
reizes biju praksē Grieķijā, pusgadu prog-
rammas “Erasmus” ietvaros mācījos tūrismu 
Somijā. Tā bija mana lielākā pozitīvā pieredze. 
Somijā bija mazāk prakses, vairāk teorijas – 
programma izstrādāta daudz pamatīgāk. 

Rinalds Višņevskis, 
1. kursa students
Studēju viesnīcu vadību, kad beigšu studi-

jas, protams, būšu viesnīcas īpašnieks. 
Pēc pirmā pusgada sapratu, ka esmu izvē-

lējies pareizo augstskolu. Tā ir iespēja iegūt 
pamatīgas zināšanas tūrisma un viesnīcu 
biznesā.

Pirmajā kursā lekciju maz, taču jāmācās 
daudz. Laiks atvēlēts patstāvīgajām studi-
jām. No vienas puses – labi, bet jābūt gribas-
spēkam, lai neiekavētu mācības. 

Laura Barkāne, 
3. kursa studente
Mācos angļu grupā. Mans mūža sapnis 

bija sabiedriskās attiecības – tiku Rīgas Stra-
diņa universitātē, bet tad visi runāja par “Tu-
rību” un tūrismu. 

Pēc pirmā kursa biju praksē Krētā. Tā bija 
ļoti laba prakse, pēc kuras rudenī sāku strādāt 
viesnīcā “Rīga”. Arī tagad strādāju, gan citā 
viesnīcā – “Islande” – par administratori. Labi, 
ka mācības iespējams savienot ar darbu. Sap-
nis, protams, ir sava personīgā viesnīca. 

Negatīvais? Vismaz mūsu, Starptautiskā 
tūrisma fakultātē, tā nav. 

Augstskolas, kurās var 
iegūt ar tūrisma nozari saistītu izglītību

Latvijas Universitāte: 
Starptautiskā tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmuma vadība – profesionālā augstākās izglītī-
bas maģistra studiju programma

Latvijas Lauksaimniecības universitāte: 
Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība – profesionālā bakalaura studiju programma 

Biznesa augstskola “Turība”: 
Tūrisma stratēģiskā vadība – profesionālā maģistra studiju programma (arī angļu valodā)
Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība – profesionālā bakalaura studiju programma 
(arī angļu valodā)
Viesnīcu vadība – 1. līmeņa profesionālā studiju programma

Vidzemes Augstskola: 
Tūrisma organizācijā un vadība – profesionālā bakalaura studiju programma 
Tūrisma stratēģiskā vadība – maģistra studiju programma 

Rēzeknes augstskola: 
Tūrisma un viesnīcu biznesa vadība – profesionālā bakalaura studiju programma

Liepājas Pedagoģijas akadēmija:
Tūrisma vadība – augstākā profesionālā studiju programma

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija: 
Aktīvā tūrisma un brīvā laika menedžments – bakalaura studiju programma 

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola: 
Tūrisma uzņēmējdarbības vadība – bakalaura studiju programma

“Turības” tūristi – 
ar starptautisku sertifikātu 
Biznesa augstskolas “Turība” 
Starptautiskā tūrisma fakultātes 
programma “Tūrisma un viesmīlības 
nozares uzņēmuma vadība” 
atkārtoti saņēmusi Pasaules Tūrisma 
organizācijas “TedQual” sertifikātu 
(spēkā līdz 2009. gada 31. decembrim)

Piešķirtais sertifikāts ir kā apliecinājums 
tam, ka minētā studiju programma atbilst 
visaugstākajām starptautiski izvirzītajām 
kvalitātes prasībām. Pagājušā vasarā “Tu-
rība” kļuva par Pasaules Tūrisma organizā-
cijas Izglītības padomes pilntiesīgu biedri. 
Augstskola uzņemta arī Eiropas Augstākās 
izglītības iestāžu asociācijā, Starptautiskajā 
biznesa augstskolu attīstības asociācijā.

Dažādās tūrisma studiju programmās stu-
dējošie par vienu no būtiskākajām studiju 
priekšrocībām uzskata teorijas nostiprināša-
nas iespējas praksē, jo īpaši ārzemēs.

Festivāla “Francijas pavasaris” ietvaros 
notiks seminārs “Klasiski un inovatīvi kul-
tūras tūrisma produkti: Francijas pieredze”. 
Pasākuma norises datums tiek precizēts, in-
teresēties LR Ekonomikas ministrijā pa tālr. 
67013056.

Eiropas reģionālā tūrisma institūta (ERTI) 
semināri tūrisma nozares speciālistiem: 

25. aprīlī: “E-komercija” – tiks aplūkotas 
jaunākās tendences un aktuālākie jautājumi 
e-komercijas jomā saistībā ar tūrisma nozari.

16. maijā: “Viesnīcu menedžments”– tiks 
iztirzāti viesnīcu vadības, klientu piesaistes 
un reklāmas jautājumi.

Semināri

Bezmaksas 
tūrisma studijas Dānijā

Izstādē “Skola 2007” jauniešiem piedā-
vātas 1. līmeņa bezmaksas studijas bizne-
sa koledžā Dānijā, cita starpā arī tūrisma 
menedžmentā. Kandidātiem nepieciešamas 
labas atzīmes centralizētajos eksāmenos un 
TOEFL vai IELTS angļu valodas sertifikāts. 
Studiju ilgums – divi gadi. Sīkāka informā-
cija www.aabc.dk/sw2263.asp
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Karostas cietums šogad izvēlēts par 
vienu no Baltijas ceļojumu maratona 
objektiem. Savukārt Karostas glābšanas 
biedrības (KGB) radītais Karostas 
cietuma šovs kļuvis par populārāko 
tūristu objektu, turklāt tā radīto spiegu 
spēli “Bēgšana no PSRS” pērn tūrisma 
profesionāļi atzina par labāko gada 
aktīvā tūrisma produktu

Un tas vēl nav viss. KGB pārstāvi un ide-
ju ģeneratori, vienlaikus arī Liepājas reģiona 
Tūrisma informācijas biroja vadītāju Montu 
Krafti Eiropas reģionālā tūrisma institūts kro-
nēja kā labāko tūrisma informācijas centra 
vadītāju. M. Krafte labprāt stāsta “Tūrismam” 
par Karostas attīstības pieredzi. 

Apmēram 15% cietuma apmeklētāju ir ār-
zemnieki, no tiem lielākā daļa – lietuvieši, 
kuri paši “iekrituši klēpī”. Tikai pēc tam, kad 
pērnā gada janvārī, klusajā periodā, viņi paši 
sākuši izrādīt interesi, cietuma kūrētāji pārņē-
muši iniciatīvu un sākuši aktīvāk sadarboties 
ar Lietuvas tūrisma firmām, iztulkoja lietuvis-
ki interneta mājaslapu un bukletu, piedalījās 
Viļņas tūrisma gadatirgos. Sūtīti arī ekskursiju 
piedāvājumi uz Lietuvas skolām.

Līdzīgi kā virknei citu tūrisma objektu, arī 
Karaostas cietuma apmeklējumam ir sezonāls 
raksturs. Vasaras mēnešos tas ir lielāks, patei-
coties vispārējam tūristu aktivitātes pieaugu-
mam, bet galvenā sezona ir aprīlis, maijs, tad 
septembris, oktobris – tradicionālais skolēnu 
ekskursiju laiks. 

“Raugoties uz lielo tūristu skaitu, varētu 
domāt, ka mēs pelnām bargu naudu, bet peļ-
ņas praktiski nav. Neesam komercuzņēmums, 
bet biedrība. Mūsu mērķis nav daudz nopelnīt, 
tāpēc cenu politika veidota tā, lai piedāvājums 
būtu pieejams ikvienam un lai mēs piesaistī-
tu Liepājai pēc iespējas vairāk tūristu.” Visa 
nauda tiek ieguldīta attīstībā. Kad pirms čet-
riem gadiem Karostas cietuma pašreizējie 
saimnieki pārņēma šo objektu no pašvaldības, 
tas bija grausta stāvoklī. “Esam ielikuši logus, 
nomainījuši durvis, komunikācijas, tagad jā-
maina jumts, bet nezinām vēl, kā to izdarīt, tas 
maksā vairākus desmitus tūkstošus latu, un tik 
daudz mēs varam sapelnīt varbūt pāris gados,” 
M. Krafte ir nobažījusies. 

Tā kā cietums ir viens no objektiem, kas 
pievilina tūristus arī citiem pilsētas objektiem, 
pašvaldība cietumu atbalsta, atbrīvojot no īres 
maksas par ēku, bet pretim prasot ieguldīju-

Liepājas Karosta vilina arvien vairāk 
ārzemnieku

mus ēkas uzturēšanā un remontā. ES līdzekļus 
objekts nav saņēmis. Reiz gan startējis kon-
kursā par to saņemšanu, bet neatbilda nosacī-
jumiem, jo objektam nebija kultūrvēsturiska 
pieminekļa statusa. Tagad uzsāktas iniciatīvas, 
lai šo stāvokli labotu. Arī Valsts kultūras pie-
minekļu inspekcijas Liepājas inspektors Gu-
nārs Silakaktiņš teic, ka 19. gadsimta beigās – 
20. gadsimta sākumā celtajai Karostai ir visas 
pazīmes, lai to atzītu par pilsētbūvniecības 
pieminekli. 

Arī nākotnē galvenais uzdevums nebūšot 
pelnīt, svarīgi tikai, lai nav citiem “jādiedelē 
katra kapeiciņa, lai pašiem būtu līdzekļi jaunu 
produktu veidošanai”. Cietuma muzejā šogad 
plānotas jaunas ekspozīcijas, izstāde “Atmo-
da sākās Liepājā”, attīstīts tiks arī pērnā gada 
septembrī uzsāktais projekts “Bēgšana no 
PSRS”. Lielu attīstības iespēju nemaz neesot. 
“Mums jau ir ekskursijas, ir ekskursijas ar 
pārsteigumiem, izrāde, nakšņošana, 24 stundu 
programma, nu, ko vēl varam piedāvāt – mūža 
ieslodzījumu? Lai pagarinātu sezonu, varam 

rīkot pasākumus, bet lielākoties savu nākot-
ni redzam, meklējot jaunus mērķtirgus,” teic 
M. Krafte. Iestrādes jau ir – mediju interese 
strauji augusi, tapuši informatīvi materiāli, un 
enerģiskā Tūrisma informācijas biroja vadī-
tāja cer, ka drīz jāseko atdevei. Interesējušies 
praktiski visu Eiropas valstu žurnālisti, pērn, 
pateicoties galvenokārt TAVA Londonas biro-
jam un Evai Staltmanei, bijis ļoti daudz bri-
tu žurnālistu, tagad liela interese ir Lietuvas, 
Krievijas, Vācijas, Zviedrijas medijiem, bijuši 
arī žurnālisti no Gruzijas, ASV, Honkongas, 
Bulgārijas, Rumānijas. Ik mēnesi ir vairākas 
žurnālistu vizītes, sniegtas intervijas radio, sū-
tīti e-pasti, fotogrāfijas. Šo aktivitāšu pozitīvā 
iezīme – tās nav līdzekļietilpīgas, tomēr ir ļoti 
efektīvas.

Monta Krafte ir pārliecināta, ka galvenā 
veiksmīga tūrisma produkta atslēga ir ideja un 
entuziasms. Ar to Latvija un Karosta droši var 
konkurēt Eiropā.

Paula Bērziņa, “CorpMedia”

Karostas cietums, 2002–2006

Ikvienam apmeklētājam ir iespēja izbaudīt pagātnes atmosfēru un dzīves apstākļus
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Nejaušs sākums, mērķtiecīgs turpinājums 
Iemantojusi autoritāti savā 
kompānijā, Kitija Gitendorfa to 
iekaro arvien plašākā tūrisma 
speciālistu auditorijā, vadot 
profesionālo sabiedrisko 
organizāciju – Latvijas Tūrisma 
aģentu asociāciju (ALTA)

Gatava mācīt atkal

ALTA vadībā Kitija ir apmēram pusot-
ru gadu, bet daudz lielāka pieredze viņai ir 
“Amadeus Latvija” – kompānijā, kas 1995. 
gadā Latvijā ieviesa pasaules vadošās infor-
mācijas apstrādes un globālās rezervēšanas 
sistēmu tūrisma industrijā. “Amadeus” ir 
centrālā saikne starp aviokompānijām, vies-
nīcām, auto nomas un citu pakalpojumu snie-
dzējiem, no vienas puses, un tūrisma aģentū-
rām, no otras puses. 

Sākotnēji K. Gitendorfa “Amadeus” va-
dīja klientu apmācību. Kompānijas klientu 
servisa vadītājs Pēteris Ločmelis, kurš tolaik, 
būdams kādas tūrisma aģentūras darbinieks, 
bija šāda klienta statusā, stāsta: “Kitijas en-
tuziasms un aizrautība, ar kādu viņa sniedza 
mums informāciju, bija apbrīnojams. Viņa 
savu enerģiju nodod tālāk.” 

Nu jau vairākus gadus K. Gitendorfa ir 
“Amadeus Latvija” vadītāja, taču viņa saka, 
ka arī šodien ir gatava “iet klasē”. “Man tas 
ļoti patika. Šo pieredzi jau nevar aizmirst!” 

Nākamais solis kompānijā – pārdošana un 
mārketings, pēc tā – rīkotājdirektores amats, 
tagad arī ALTA vadība. 

Bet sākās viss pavisam nejauši. Kādā ikga-
dējā ALTA rīkotā izstādē viņa veiksmīgi tika 
galā ar pienākumiem, kurus kādas aģentūras 
stendā bija uzticējusi paziņa. Pēc izstādes 
aģentūra piedāvāja darbu. “Toreiz lielai daļai 
cilvēku, kas sāka strādāt šajā nozarē, tā nebi-
ja apzināta izvēle.” Tūrisma nozares attīstība 
tikai sākās un palēnām modernizējās. Rezer-
vēšanas sistēma bija neaizpildīta niša. 1995. 
gadā 217 pasaules valstīs pārstāvētā kompā-
nija “Amadeus” Latvijā izveidoja savu biroju 
un apmācību centru.

ALTA vadībā izaicinājumu laikā 

Tagad Latvija tūrisma industrijai kļuvusi 
jau par šauru. “Jādomā, kā ieiet Lietuvas un 
Igaunijas tirgū,” stāsta Kitija. “Latvijas iedzī-
votāji ceļo aizvien vairāk, tomēr mūsu ir tikai 
2,3 miljoni.” Protams, desmit gadu laikā tū-
risms ir ļoti attīstījies, taču pelnīt miljonus ar 
tūrismu Latvijā vēl nav iespējams. 

Šis un nākamais gads vietējām tūrisma 
aģentūrām solās būt izaicinājuma laiks, jo 
lietuvieši, igauņi, arī skandināvi skatās uz 
mūsu tirgu, tāpat kā mēs uz viņējo. “Tas pa-
lielinās piedāvāto produktu klāstu, un iegu-
vējs būs patērētājs.”

Ar Igauniju un Lietuvu esam līdzīgās po-
zīcijās. Igauņi varbūt ātrāk ievieš jaunās teh-
noloģijas, jo viņu lielākās kompānijas pieder 
somiem. Mūsu aģentūras saprot, ka šodien 
tehnoloģijas un to ieviešana ir viens no svarī-
gākajiem jautājumiem. Latvijā ir ļoti sadrum-
stalots tūrisma tirgus, nav neviena izteikta lī-
dera, kam piederētu lielākā tirgus daļa. 

Aģentūru skaits Latvijā ir milzīgs, tūris-
ma aģentūras aug kā sēnes pēc lietus. Rodas 
priekšstats, ka katrs, kam patīk ceļot, ver 
vaļā savu aģentūru. Par kādu kvalitāti tur var 
būt runa?!” Pēc K. Gitendorfas domām, no 
visām daudzajām aģentūrām tikai kādas 50 
būtu uzskatāmas par nopietniem spēlētājiem. 
Galvenokārt tās ir ALTA biedres. “Asociāci-
jas biedriem ar kvalitāti viss ir kārtībā, bet tas 
nenozīmē, ka varam atslābt.” 

Iespējams, šis jautājums jārisina valsts 
mērogā. LR Ekonomikas ministrijas Tūrisma 
nodaļa, pateicoties ALTA aktīvai darbībai, jau 
ieinteresējusies par nozares sakārtošanu.

 
Hāvardas izglītība nav pamats ierūsēt 
 

“Tūrisma industrija ir ļoti interesanta un di-
namiska sfēra. Bet tā nav viegla. Nereti cilvēki 
domā, ka tūrisma aģentūras darbinieki daudz 

ceļo. Brauc ne jau atpūsties, bet strādāt. Nav ne-
maz tik viegli kādā pilsētā dienas laikā apskatīt 
padsmit viesnīcas!” 

Lai sekotu līdzi sarežģītajām jaunajām teh-
noloģijām, tendencēm, ir nepārtraukti jāmācās, 
sevi jāpilnveido. K. Gitendorfa ir studējusi Ei-
ropā menedžmentu un biznesa vadību, mācīju-
sies arī biznesa skolā Hārvardā. 

Darbs “Amadeus Latvija”, ALTA, Biznesa 
augstskolas “Turība” domē, komandējumi... Kā 
viņa to visu paspēj? “Komandējumi nav gari. Ja 
darbus pareizi saplāno, var paspēt visu.” 

P. Ločmelis iepazinis Kitiju gan kā kolēģi, 
gan kā priekšnieci. “Viņa vienmēr ir bijusi au-
toritāte. Kad Kitija kļuva par direktori, mūsu 
attiecībās nekas nemainījās. Mēs tāpat savstar-
pēji konsultējamies par stratēģiskiem plāniem, 
sadarbojamies. Protams, viņa ir tā, kas saka 
galavārdu, taču allaž respektē kolēģu viedokli. 
Viņa ļauj mums izpausties.”

Kitijai nepatīk, ja kāds ieslīgst rutīnā. Tad 
viņa ir tā, kas sapurina, uzklausa arī par perso-
niskām lietām. Ārpusdarba pasēdēšanām gan 
atliekot maz laika, vairāk ir darba pasākumi, 
kas apvienoti ar atpūtu. Pašai Kitijai patīk ak-
tīva atpūta. “Kādreiz spēlēju volejbolu. Ļoti 
patīk ceļot. Nevis organizēti grupā, bet ar pie-
dzīvojumiem un izaicinājumiem.”

“Ļoti svarīgi – būt pārliecinātiem, ka viss 
izdosies, vairāk riskēt, vērtēt sevi augstāk un, 
galvenais, darīt to, kas patīk,” iesaka Kitija.

Brigita Rūmniece

Starptautiskas kompānijas “Amadeus” filiāles Latvijā vadītāja, ALTA prezidente – 
vai karjeras kalngals? 
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Latvijas “glauno” viesnīcu pasaulē viena 
no jaunākajām ir “Islande Hotel” Ķīpsalā. Iz-
rādās, tur visi ne tikai raujas vaiga sviedros, 
bet māk arī kārtīgi atpūsties. Kolektīvo pasā-
kumu ziņā šī viesnīca ir viena no aktīvāka-
jām – darbinieku boulinga turnīrs katra mē-
neša pēdējā sestdienā (dominē atpūtas, nevis 
sacensību gars), izbraukumi vairākas reizes 
gadā, vasarā notiek lielās sporta spēles, uz 
kurām pagājušajā gadā “Islande Hotel” bija 
deleģējusi vienu no lielākajām komandām. 
Neizpaliek arī Ziemassvētku balle. Maijā ie-
cerēts doties divu dienu ekskursijā, lai apska-
tītu Latgales krāšņās ainavas. Katrai nodaļai 
paredzēta arī atpūta viesnīcas relaksācijas 
zonā (sauna, džakuzi un vesels lērums dažā-
du SPA centra jaukumu). Aprīļa vidū noslēg-
sies projekts “Labākais darbinieks”, un pieci 
laureāti varēs doties atpūtā uz īsto Islandi. 

Viesnīcā strādā apmēram 160 darbinieku. 
Par kolektīva garu un motivāciju šādā uz-
ņēmumā laikam sūdzēties nevar? Viesnīcas 
mārketinga direktors Normunds Nebojs: 
“Var just, ka ir izveidojies kolektīva gars, 
vienīgais, tāpat kā visās viesnīcās, arī pie 
mums recepcijā un restorānā ir diezgan liela 
kadru mainība. Tomēr ir stabils kodols, kas 
piedalās visos pasākumos. Nav noslēpums, 
ka daudzi mūsu darbinieki, viņu vidē arī es, 
nāk no citām viesnīcām. Tieši tāpēc man 

Tūrisma aģentūras “Kolumbs” darbinie-
kiem vēl labā atmiņā ir pērnā gada atpūtas 
reizes – Ziemassvētku balle un arī kaut kas 
no aktīvās atpūtas brīžiem “Meža kaķa” takā 
Siguldā. “Katru gadu mēģinām variēt, lai 
būtu interesanti un cilvēki varētu izbaudīt 
kaut ko jaunu,” skaidro “Kolumbs” biroja 
vadītāja Inese Apine, piebilstot, ka gadu ie-
priekš visi kopā Jelgavā slidojuši un spēlē-
juši boulingu. “Kolumba” kolektīvs ir gados 
jauns, tāpēc vadība, plānojot pasākumus, 
cenšas ņemt vērā jauniešu intereses. Ja vien 
ir iespēja, Inese iesaka pasākumus plānot uz 
divām dienām. Piemēram, “Meža kaķa” takā 
viņi pa dienu staigājuši, pēc tam bija kopī-
gas pusdienas, bet vakarā varēja baudīt pirts 
priekus. “Biju viena no ierosinātājām, tāpēc 
man šis pasākums ļoti patika,” smejas Inese. 
“Domāju, ka arī kolēģi nejutās vīlušies, jo 
atsaucība bija liela. Nav šaubu, ka šādi pa-
sākumi ir vajadzīgi, jo tie saliedē kolektīvu. 

Atpūta gan Latgalē, 
gan Islandē

Aktīvajā atpūtā ir jāpārvar šķēršļi un grūtī-
bas, jāpalīdz kolēģiem – šādās situācijās cits 
citu var labāk iepazīt. Parasts tusiņš ar ēšanu 
un dejošanu ir savādāks, tur kopības sajūta 
nav tik liela, jo cilvēki sadalās pa bariņiem 
un turas savrup.”

Tūrisma aģentūru neatņemama specifika 
ir daudzās nodaļas, izņēmums nav arī “Ko-
lumbs”. Līdz ar to atpūta neformālā gaisotnē 
ir vēl svarīgāka, jo ļauj iepazīt tos kolēģus, 
kurus ikdienā nemaz nesanāk satikt. Vie-
niem tas varbūt nav svarīgi, bet citiem – pat 
ļoti. “Tas, ka šādi pasākumi saliedē kolektī-
vu, nav nekāds mīts vai teorija. Viena lieta 
ir pa dienu strādāt un vakarā iet mājās, bet 
pavisam cita – kopā vārīt zupu un to notie-
sāt, staigāt pa Siguldas apkārtni vai iet pirtī.” 
Katrai nodaļai ik pa laikam esot arī savi at-
sevišķi pasākumi, piemēram, teātra apmek-
lēšana vai atpūta krogā. “Un pēc tam jau arī 
darbi veicas labāk!” pārliecināta ir I. Apine.

“Kolumbā” cieņā aktīvā atpūta

šķiet svarīgi veidot pašiem savas tradīcijas.” 
Darbiniekiem visvairāk tīkot boulings – tajā 
var iesaistīt arī ģimenes locekļus. Starp citu, 
šādas tradīcijas citās viesnīcās nemaz neesot. 
Vadība īpaši raugās, lai aktīvās atpūtas un ne-
formālās saskarsmes prieku varētu izbaudīt 
visi darbinieki. Tas nav mazsvarīgi, jo vies-
nīcā ir maiņu darbs.

Normundu esot izbrīnījis restorāna darbi-
nieku pērnās vasaras projekts – grupu klientu 
apkalpošanā saņemtās “tējas naudas” viņi go-
dīgi krāja, liekot to kopīgā makā. Par sakrāta-
jiem līdzekļiem viņi nolēma sevi iepriecināt 
ar prāmja braucienu uz Stokholmu. Lai visi 
vienotos par šādu ideju – tā ir draudzīga un 
līdz ar to arī laba kolektīva pirmā pazīme!

Par TAVA pakļautībā esošo Latvijas Tūris-
ma informācijas biroja Rīgā vadītāju kļuvusi 
līdzšinējā TAVA sabiedrisko attiecību vadī-
tāja Baiba Plūme. Baiba ieguvusi bakalau-
ra grādu mediju zinātnēs Baltijas Filmu un 
mediju skolā Tallinā, studējusi mārketingu 
Biznesa un tehnoloģiju augstskolā Tulonā.

 
Bijusī Rīgas Vidzemes priekšpilsētas iz-

pilddirekcijas projektu vadītāja Maija Poča 
kļuvusi par TAVA Ārējo sakaru daļas projek-
tu vadītāju. LU ieguvusi bakalaura grādu 
sociālās zinātnēs, apguvusi arī jurista palīga 
profesiju. 

Ilze Stafecka kļuvusi par TAVA projektu 
vadītāju un strādā pie kvalitātes vadības un 
stratēģiskās plānošanas nodaļas izveides. 
I.Stafecka bija semināra “Buy Latvia, Buy the 
Baltics” projektu vadītāja, iepriekš – adminis-
tratore “Hilton Dunkeld House Hotel” Skotijā. 
LLU ieguvusi bakalaura grādu ēdināšanas 
un viesnīcu uzņēmējdarbībā. 

Solveiga Simonova kļuvusi par TAVA 
Ārējo sakaru daļas projektu vadītāju. LKA ie-
guvusi mākslas bakalaura grādu, strādājusi 
par gidu Rundālē un Rīgā. 

Ingrīda Cirmane kļuvusi par LR Ekono-
mikas ministrijas Tūrisma nodaļas vecāko re-
ferenti, iepriekš – Īpašu uzdevumu ministra 
sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta 
Politikas analīzes nodaļas vadītāja. Ieguvusi 
bakalaura grādu Rīgas Stradiņa universitā-
tes Eiropas studiju fakultātē.

Jāni Jenzi Latvijas Viesnīcu un restorānu 
asociācijas vadībā nomainījis “Reval Hotel 
Rīdzene” ģenerāldirektors Juris Zudovs.

Par Kurzemes Tūrisma asociācijas valdes 
priekšsēdētāju ievēlēts Ventspils Tūrisma 
informācijas centra vadītājs Guntars Seilis, 
bet par izpilddirektori – līdzšinējā Kuldīgas 
Tūrisma informācijas centra darbiniece 
Jana Bergmane. 

Par “Kolonna Hotel Rīga” viesnīcas vadītā-
ju kļuvusi Marija Kokina. Iepriekš M. Kokina 
strādājusi Viesu uzņemšanas nodaļā. Baka-
laura grādu ieguvusi Biznesa augstskolas 
“Turība”  Starptautiskā tūrisma fakultātē.

Par “Kolonna Hotel Kuldīga” viesnīcas 
vadītāju kļuvusi Astrīda Biteniece, kas 
iepriekš bijusi direktore atpūtas bāzē “Pod-
nieku ezers”. Ieguvusi vairākas augstākās iz-
glītības, pēdējā no tām – maģistra grāds LU 
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.

Karjeras ziņas

Sporta spēlēs “Islande” ir plaši 
pārstāvēta
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Informē par ceļošanu uz ārvalstīm 
Ārlietu ministrija (ĀM) izdevusi brošūru 

“Kas jāzina, ceļojot uz ārzemēm?”. Tā būs 
īpaši noderīga tiem, kas dodas uz ASV un 
Kanādu.

Pašlaik notiek politikās konsultācijas starp 
Latviju, ASV un Kanādu par bezvīzu režīma 
ieviešanu. Vašingtonā buklets rādīts ASV 
pārstāvjiem, kuri augstu novērtējuši to, ka 
Latvija ir pirmā no tām valstīm, kas preten-
dē uz bezvīzu režīmu ar ASV, kura izdevusi 
šādu informatīvu materiālu ceļotājiem.

Izdots 15 000 bukleta eksemplāru, kas iz-
maksājis 800 latu.

ĀM gaida priekšlikumus un ierosinājumus 
no ceļotājiem par nepieciešamajiem bukleta 
papildinājumiem. Pēc tā, cik pieprasīts būs 
šis buklets, ĀM spriedīs, vai arī turpmāk tiks 
izdoti šāda veida materiāli.

Brošūra būs pieejama ĀM Konsulārajā de-
partamentā, Latvijas pārstāvniecībās ārval-
stīs, ASV vēstniecībā Latvijā. 

Grāmatu apskats

Pirmā 
grāmata par 
kultūras tūrismu 
latviešu valodā

Apgāds “Neputns” 
sadarbībā ar Vidze-
mes Augstskolu laidis 
klajā grāmatu “Kultū-

ras tūrisms: Tūrisma un kultūras mantojuma 
pārvaldības partnerība”. Tas ir pirmais mēģi-
nājums apvienot līdz šim atsevišķi uztvertos 
jēdzienus “tūrisms” un “kultūras mantojuma 
pārvaldība”. Grāmatā pētīta materiālā un ne-
materiālā kultūras mantojuma loma, aplūko-
tas atšķirības starp kultūras tūrisma produk-
tiem un kultūras mantojuma vērtībām, attīstīti 
vairāki konceptuāli modeļi, ieskaitot kultūras 
tūristu klasifikācijas sistēmu un kritēriju izs-
trādi kultūras mantojuma novērtēšanai, rau-
goties no kultūras tūrisma perspektīvas.

Grāmatas tekstu papildina plaša bibliogrā-
fija, personu un priekšmetu rādītāji, kā arī 
svarīgāko terminu vārdnīca. 

Grāmata tulkota no angļu valodas. Tās au-
tori – Honkongas Politehniskās universitātes 
Viesnīcu un tūrisma vadības nodaļas aso-
ciētais profesors tūrismā Bobs Makkerčers 
un kultūras mantojuma analītiķe Hilarija du 
Krosa. Izdevniecības cena 3 Ls.

Gada pasākumi vienuviet
Kārļa fonda izdevumā “Latvija. Festivā-

li 2007” apkopota informācija par mūzikas, 
mākslas un teātra pasākumiem, kas šogad 
risināsies Latvijā. Izdevumā atrodamas zi-
ņas par tradicionāliem tautas pasākumiem 
un gadskārtu ieražām, festivālu “Francijas 
pavasaris”, ikgadējiem džeza mūzikas un 
baleta festivāliem, “Baltic Beach Party”, 
starptautiskiem pianisma, kordziedāšanas 
un daudziem citiem pasākumiem. Pieliku-
mā – neliels ieskats lielākajos pasākumos, 
kas risināsies kaimiņos – Lietuvā, Igaunijā, 
Somijā, Zviedrijā un arī Norvēģijā, sniedzot 
norādes par interneta saitēm, kur atrodama 
informācija par dažādiem pasākumiem. 

Izdevums veidots sadarbībā ar pašvaldī-
bām, tūrisma centriem, festivālu rīkotājorga-
nizācijām un sadarbības partneriem Baltijā 
un Ziemeļvalstīs. 

Izdevumu var iegādāties grāmatu veikalos 
un tūrisma informācijas centros visā Latvijā, 
latviešu un angļu valodā. Cena veikalos: ap-
tuveni 1 Ls. 

Jaunas Liepājas kartes
Liepājas reģiona tūrisma informācijas bi-

rojs izdevis Liepājas un Liepājas rajona tūris-
ma karti latviešu, krievu, lietuviešu, angļu un 
vācu valodā. Tajā atspoguļoti interesantākie 
apskates objekti, naktsmītnes un ēdināšanas 
iestādes.

Liepājas rajona tūrisma karte pēdējo reizi 
izdota 1998. gadā. Jaunās kartes nenoliedza-
ma priekšrocība ir tās mērogs – šī karte ir 
ievērojami sīkāka par iepriekšējo izdevumu, 
tajā atjaunota tūrisma informācija.

Ceļotāja ekstrēmie piedzīvojumi
“Jāņa Rozes apgāds” laidis klajā ilggadējā 

tūrisma nozares darbinieka un aktīvā ceļotāja 
Artūra Skrodera grāmatu “Iespaidu kolekcio-
nārs. Ceļojums apkārt pasaulei”. 

Autors bijis vairāk nekā četrdesmit pasau-
les valstīs, piedzīvojis dažādus ekstrēmus 
pārbaudījumus, mācījies eksotiskas valodas, 
ēdis neiedomājamus ēdienus, devies auste-
ru un tunču zvejā, strādājis ābolu plantāci-
jās, bijis liecinieks nelegālām gaiļu cīņām 
un bifeļu upurēšanas rituālam. Vienam no 
pircējiem, iegādājoties grāmatu Jāņa Rozes 
grāmatnīcās, būs iespēja laimēt ceļojumu uz 
Āfriku – šo patīkamo pārsteigumu sarūpējis 
tūroperators “Novatours” sadarbībā ar grā-
matas izdevējiem.

Starptautiskie gadatirgi

17.–19. aprīlī – IMEX (Frankfurte, Vācija) 
19.–22. aprīlī – SITC (Barselona, Spānija) 
20.–22. aprīlī – LATO (Varšava, Polija) 
1.–4. maijā – Arabian Travel Market 
(Dubaija, Apvienotie Arābu Emirāti)
10.–13. maijā – Expovacationes 
(Spānija) 
17.–20. maijā – MITF (Maskava, Krievija) 
25.–27. maijā – TCV Feria Valencia 
(Valensija, Spānija) 
11.–13. jūnijā – City Break 
(Atēnas, Grieķija)

(Avots: www.eiropa.lv)

TAVA aicina pieteikt dalību brīvajās vietās Lat-
vijas stendā šādās izstādēs:
– Top Resa 
(Deauville, Francija, 27.–29. septembrī);
– WTM 
(Londona, Lielbritānija, 12.–15. novembrī).

Pieteikumus sūtīt uz e-pastu: 
izstades@latviatourism.lv

Jaunumi internetā

Žurnāliste Una Meistare un Latvijas Na-
cionālās operas direktors Andrejs Žagars iz-
veidojuši jaunu interneta žurnālu ceļotājiem 
“anothertravelguide.com”. Tā būšot vieta, kur 
ikviens ceļotājs varēs dalīties savā ceļojuma 
pieredzē un atklājumos, tādējādi arī citiem 
palīdzot atrast vietas, kur nejusties kā stan-
darta viesnīcā iesprostotam tūristam. Autoru 
ieteiktie tūrisma objekti ir pašu pārbaudīti, 
par tiem viedokli izsaka arī uzaicinātie eksper-
ti. Portālā var iepazīties arī ar pasaules pilsētu 
kultūrafišu. Portāla atbalstītājs – “airBaltic”. 

Savukārt uzņēmums “Reisiweb OÜ” atklā-
jis jaunu Baltijas ceļojumu portālu “www.
BookingBaltics.com”, kurā vienuviet apkopo-
ta informācija par tūrisma iespējām Latvijā, 
Lietuvā un Igaunijā. Portālā ir arī jaunumi, at-
tēliem bagātīgi ceļojumu stāsti, kontaktinfor-
mācija, naktsmītņu apraksti, informācija par 
ceļojumu paketēm, brīvā laika pavadīšanas 
iespējām. Profesionāļi vērtējuši, ka portāls 
pagaidām ir nepilnīgs, taču tas nemitīgi tiek 
papildināts ar jaunu informāciju.



Izdevums tūrisma profesionāļiem      Tūrisms

30 Nr. 1,  pavasaris 2007   

NEOFICIĀLI

Pārgājienu valdzinājums

Pirms trim gadiem Liene Čudare sāka strā-
dāt LUTK, un drīz vien, lai nebūtu tikai darbs 
kabinetā un rutīna, izlēma arī pati izkustināt 
kaulus. Ar ko sākt? Ar pārgājienu! “Cik tad 
ilgi organizēsi un pati nepamēģināsi? Nolēmu 
piedalīties pārgājienā no Liepājas līdz Pāvilos-
tai. Un āķis lūpā – nākamreiz vairs nevarēju 
neiet,” atceras Liene. Aizrāvis tas, ka pārgā-
jienā vienkopus pulcējas ļoti dažādi cilvēki no 
krasi atšķirīgām nozarēm, bet aktīvajā atpūtā – 
zupas vārīšanā un dziedāšanā pie ugunskura – 
visi ir vienoti, joko un cits citu neaprunā. “Tad 
par Rīgu, darbu un ikdienas problēmām cil-
vēks vairs nedomā,” saka Liene.

Viņasprāt, fiziski izturēt garos un dažkārt arī 
grūtos maršrutus neesot viegli, taču par nogu-
rumu parasti domājot pēc atgriešanās mājās. 
“Kad sāp visas maliņas un nevari izkāpt no 
gultas, šķiet – viss, nekad vairs! Bet pēc di-
vām dienām grūtības aizmirstas un gribas iet 
atkal.” Lai nesanāktu mocības, galvenais esot 
izvēlēties piemērotus apavus, neiet ar jauniem 
zābakiem. “Rudenī šādu kļūdu pieļāvu. Pēc 
tam divas nedēļas staigāju uz pirkstgaliem.” 

LUTK rīko pārgājienus vienreiz mēnesī. 

Sāku organizēt un “saslimu” arī pati – Latvijas Universitātes Tūrisma 
kluba (LUTK) ceļojumu konsultante Liene Čudare nu jau pāris gadu par 
neatņemamu dzīves sastāvdaļu uzskata iešanu pārgājienos. Ziemā un 
vasarā, saulē un lietū, aukstumā un karstumā

Arī ziemā. “Nav tādu apstākļu, kuru dēļ pār-
gājienu varētu atcelt. Vētra vai lietus no rīta 
līdz vakaram, mēs tāpat ejam. Visi gribētāji 
zina, ka katra mēneša pēdējās nedēļas nogalē 
pārgājiens būs,” stāsta Liene, piebilstot, ka 
arī mīnus 20 grādi šā gada februārī neesot bi-
jis nekāds šķērslis. Ziemā aso izjūtu cienītāju 
gan nav daudz – ap desmit cilvēku, toties va-
sarās mēdzot sapulcēties pat septiņi desmiti. 

Pārgājienam tradicionāli tiek ieplānots 
divu dienu maršruts. Gada siltajā periodā 
nakšņošana problēmas nesagādā, ziemā at-
saucīgas parasti ir vietējās skolas. 

Reizēm par aso izjūtu trūkumu tiešām nav 
jāsūdzas. Piemēram, decembrī nācies iet pāri 
neaizsalušam grāvim, esot bijis arī tā, ka 
ziemā kāds ielūst purvā. “Tad ir fiksi jāno-
ģērbjas, pārējie sakurina ugunskuru. Kamēr 
žāvē drēbes, citi aizdod savējās, kājas ietin 
avīzēs. Lai sasildītos, lieliski noder arī kon-
jaciņš.” 

Dalībnieku vecuma spektrs ir ļoti plašs – 
līdz šim jaunākais bijis septiņus gadus vecs, 
bet visvairāk pieredzējušam – 65 gadi. Pāris 
reižu Lienei izdevies trakulīgajā avantūrā ie-

Ceļot un sportot var arī virtuāli
Ja ceļojumu biroja “Express Travel” Rīgas filiāles kolektīvā 22 gadus vecais 
Agris Nipers nebūtu vienīgais vīrietis, šādu jautājumu no rītiem viņš droši 
vien saņemtu bieži. Agra vaļasprieks ir sekošana līdzi sporta aktualitātēm

Agra Nipera dzīvesveids ir līdzīgs daudzu 
citu jauniešu dzīvesveidam: “Brīvā laika man 
ir samērā maz, jo līdzās darbam studēju starp-
tautisko tūrismu Latvijas Universitātē. Tādēļ 
darba dienās strādāju, bet brīvdienās mācos, 
un atrast brīvu laiku, lai pats ietu uz sporta 
zāli, nav viegli. Tā vietā man ir alternatīva – 
sekoju līdzi sporta aktualitātēm gan Latvijā, 
gan pasaulē.” Agrāk jaunietis pats regulāri 
spēlējis basketbolu – bērnībā laukos bumbas 
dzenāšana bijusi neatņemama vasaras vakaru 
sastāvdaļa. Veselības problēmu dēļ Agris jau 
toreiz atmetis cerības ar sportu nodarboties 

profesionālā līmenī, tomēr interese par to, kā 
tad klājas elkiem, tikai auga. Šobrīd – inter-
neta laikmetā – viņam ir visas iespējas uzzi-
nāt interesējošās lietas jebkurā sporta veidā. 
Agri īpaši interesē basketbols, no Latvijas 
komandām viņa favorīts ir “ASK/Rīga”.

Agrim patīk internetā meklēt arī ar tūris-
mu saistītu informāciju. “Tas vairāk ir nevis 
klientu dēļ, bet gan tādēļ, lai pasapņotu, ka 
arī es tur kādreiz varētu nokļūt. Manas sapņu 
zemes? Brazīlijas džungļi un Šveices Alpi. 
Gribētu redzēt, vai arī dzīvē tur izskatās tā-
pat, kā rakstīts internetā un literatūrā.”

Liene vienā no pārgājieniem pērn 
Hījumā kopā ar ceļā satikto mednieku 

saistīt arī vairākus draugus un mammu, kura, 
starp citu, nebūt neatpaliek no jaunajiem, tie-
ši otrādi – iet gandrīz pa priekšu. Liene uz-
sver, ka viņas stihija ir pārgājieni, nevis kalnu 
tūrisms. Pagaidām.

Agris Nipers – staigājoša sporta 
enciklopēdija



Tūrisms      Izdevums tūrisma profesionāļiem

31Nr. 1,  pavasaris 2007      

NEOFICIĀLI

Cik cilvēku, tik vēlmju 
Avīzes “Tūrisms” aptaujātie 
sabiedrībā pazīstamie cilvēki 
gluži vai pamato tūrisma 
aģentūru un operatoru atziņu, ka 
nemainīgi pieprasīti ir gan gatavie 
standartceļojumi ar “viss iekļauts”, 
gan eksotiskas valstis, individuāli 
braucieni

Linda Mūrniece, Saeimas deputāte:
Atpūsties uz ārzemēm braucu diezgan reti. 

Pēdējo reizi kopā ar ģimeni atpūtāmies febru-
ārī –  Ēģiptē. Tas bija pirmais ceļojums kopā 
ar bērniem. Iepriekš šķita, ka ar viņiem būs 
grūti, bet viņi ceļojumā uzvedas labāk par 
mani pašu. Arī ceļojuma plānošana bija atka-
rīga no tā, kas varētu patikt pašiem un būtu ērti 
un interesanti bērniem. Man bija svarīgi, lai 
ceļojums nebūtu sezonas karstumā, lai būtu 
mazāk cilvēku, jo drūzmas pietiek tepat Rīgā. 
Izvēlējāmies programmu “viss iekļauts” – 
sanāca lētāk un ērtāk, bērni vienmēr varēja 
dabūt saldējumu, turklāt tieši tik, cik gribēja. 
Ekskursijas gan plānojām uz vietas, jo tad la-
bāk redzams, vai gribas vienkārši neko neda-
rīt vai apskatīt interesantus objektus. Ēģiptē 
svarīgi šķita pabūt vēsturiskajās vietās, kuru 
apskatei pietika ar vienu dienu.

Padomju elpa Briselē
Veikals “Ivans un Marija” netālu no Brise-

les Centrālās dzelzceļa stacijas. Vienīgā vieta 
Briselē, kur var nopirkt īstu skābu krējumu, 
biezpienu, marinētus gurķus, kas nav bez-
garšīgi, ar etiķi pārsātināti. Arī padomju lai-
kus atgādinošu saldējumu “Matrozītis”, kas 
nav piesātināts ar konservantiem. Pārdevēja 
veikalā sveicinās gan latviešu, gan krievu 
valodā. Dizains nav moderns, te jūtama 
savulaik pazīstamo gastronomijas veikalu 
elpa un aromāts. Un arī sen piemirstā ma-
zuma piegarša – rodas izjūta, ka pēcpusdie-
nā gaidāms preču pievedums, tādēļ plašie 
plaukti aizpildīti ar griķu un mannas pakām, 
konservu burkām. Neiztrūkstošs ir sludinā-
jumu dēlis.

Bārbijas izelpa
Vajag braukt uz Francijas dienvidiem. Ie-

saku Kamargas (Camargue) nacionālo parku 
aiz Marseļas. Te valda īpatnējs mikroklimats, 
kas rada iespaidu, ka esam Āfrikā. Vidusjūra 
šeit izkāpusi no krastiem un pārpurvojusi 
neskaitāmus hektārus zemes. Purvi drīzāk 
jādēvē par milzu ezeriem, tie ir izteikti sekli. 
Tik sekli, ka tajos audzē rīsu un, tos susinot, 
iegūst jūras sāli. 

Reģions pārsteidz ar bagātīgu floru un 
faunu, īpaši ar ligzdojošiem putniem, rozā 
flamingo, kas cēli pastaigājas pa ezeriem 
un ik pa laikam uzšaujas gaisā kā Bārbijas 
salūts. 

Greznuma ieelpa Venēcijā
Lielā kanāla malā atrodas pils Palazzo 

Grassi, kuru iegādājies franču miljardie-
ris Fransuā Pino. Pirmā Pino rīkotā izstāde 
“Where Are We Going?” neiztur ambiciozo 
konceptuālo testu, jo patiesībā apkopo viņa 
kolekcijas labākos darbus, iekļaujot Damie-
nu Hirstu, Džefu Kūnu, Takaši Murakami, fo-
togrāfu Džefu Volu, Endija Varhola darināto 
Mao portretu un jaunā Šveices mākslinieka 
Ursa Fišera iespaidīgo lietus lāsīšu instalāci-
ju pils kāpnēs. 

Kaspars Zlidnis, “Gain Fast” solists: 
Mani apsvērumi, braucot uz ārzemēm, ir – 

nokļūt tur, kur ir pēc iespējas mazāk cilvē-
ku, tūrisma apskates objektu un burzmas. Arī 
komforts vai SPA procedūras nav svarīgas. 
Man vajadzīgs miers, jo ikdienā nākas pārāk 
daudz komunicēt. Parasti patvērumu meklēju 
laukos, aizbraucu uz Latgales pusi, izslēdzu 
telefonu un pāris dienu staigāju pa mežu, el-
poju svaigu gaisu, uzņemu enerģiju. Ārzem-
ju braucienos viss, kas vajadzīgs, ir siltums, 
ūdens un, ja vēl ir meitene pie sāniem, tad 
vispār ideāli! Teikšu atklāti – vienkārši tra-
cina tie standarta tūristi, kas staigā, fotografē 
visu pēc kārtas, pēc tam bildes kaut kur stāv 
noputējušas, nevienam nevajadzīgas. Viņi 
nostaigā n-tos kilometrus, nogurst un atbrauc 
mājās neatpūtušies. Jau ilgāku laiku plānoju 
doties uz kādu salu, kur ir miers un klusums, 
vai Tibetu, kur varētu padzīvot kādu brīdi 
klosterī, kur ne ar vienu nav jārunā. 

Eiropas Gada cilvēka 2006, 
Radio SWH žurnālista 
Ģirta Salmgrieža  
Citādu ceļojumu TOP 3 

Linda Mūrniece ceļojumā ar bērniem 
dod priekšroku programmai “viss 
iekļauts”

Kaspars Zlidnis izvairās no organizētām 
tūrēm. Galvenais – siltums, ūdens un 
meitene

Jūsu viesu atpūtai un ērtībām 
Tel.: +371 28374185 
www.jurmalainfo.lv




