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Tūrisma nozare
tiek mērķtiecīgi nomelnota 

Pēdējā laikā medijos izplatās antitūrisma 
propaganda. Cilvēkam, kas nav saistīts ar 
tūrismu ikdienā, paklausoties šausminošās 
ziņas par to, kā ārvalstu tūristi pie mums 
uzvedas, kļūst bail iet ārā uz ielas, kam seko 
vēlme slēgt valsts robežas un nelaist nevienu 
tūristu iekšā. Tiek izvērsta milzu kampaņa 
pret sekstūrismu. Latvijas radio un televīzijā, 
avīzēs vairākas nedēļas runā par to, ka britu 
tūristi pie Brīvības pieminekļa nokārtojušies, 
ka pie britu tūrista atrasti divi grami kokaīna. 
Protams, tas nav nekas labs, tomēr tajā pašā 
laikā par četriem kilogramiem kokaīna, kurus 
šā gada pirmajā pusgadā konfiscējusi Valsts 
policija, neviens nešausminās!

Tas izskatās pēc politiski organizētas 
tūrisma nomelnošanas kampaņas, ko, 
iespējams, organizē kāds politisks spēks, lai 
vērstos pret citu politisko spēku, kas atbalsta 
tūrismu. Tūrisma nozarē strādājošos tas ļoti 
satrauc, jo nozarē ļoti svarīgs ir viesmīlības 
faktors. Visi būtu ieguvēji, ja mēs nevis 
pārlieku izceltu atsevišķus nepatīkamus 
gadījumus, bet saskatītu arī tos pozitīvos as-
pektus, ko dod ienākošais tūrisms. Nozarei 

vajadzētu padomāt par pozitīvisma kampaņas 
veidošanu, stāstot par tūristu pienesumu. 
Tūristi reāli ieved valstī naudu, ko atstāj 
viesnīcās, aviokompānijās, restorānos, 
veikalos, nodokļu veidā tā nonāk Valsts 
kasē un tiek izmantota mūsu visu labklājības 
paaugstināšanai. Valsts tirdzniecības bilance 
ir negatīva – importa apjoms pārsniedz ek-
sportu. Viesmīlības nozares sniegtie pakalpo-
jumi ārvalstu viesiem ir Latvijas uzņēmumu 
pakalpojumu eksports. 

Viesi dod ieguldījumu arī mūsu kultūras 
un tās vērtību saglabāšanā: viņu interese par 
tām dod stimulu mums šos objektus uzturēt 
pievilcīgus, tūristu līdzmaksājums palīdz 
paaugstināt pasākumu kvalitāti.

Lielākā daļa tūristu tomēr ir apzinīgi, 
kārtīgi, viņi ir atbraukuši, lai paskatītos, 
kādi mēs esam. Attiecīgi mums jārūpējas 
par to, lai Latviju prezentētu kā viesmīlīgu 
un sakārtotu vidi. 

Jānis Jenzis, 
viesnīcas “Europa Royale Riga” 

ģenerāldirektors 

Tūrisma attīstības valsts aģentūras izdevums tūrisma profesionāļiem

Gaidām gidu 
sertificēšanas 
noteikumus

Konferenču un kongresu tūrisma 
attīstības tendences Latvijā

Interese par Rīgu un Latviju kā potenciālo 
konferenču rīkošanas vietu palielinās. 2006. 
gadā Rīgā notika 49 starptautiski kongresi – 
tas ir četras reizes vairāk nekā iepriekšējā 
gadā. Saskaņā ar Starptautiskās kongresu 
un konferenču asociācijas (ICCA) statis-
tiku, Latvija no 87. vietas, kuru tā ieņēma 
2005. gadā, pērn ir pakāpusies uz 38. vietu, 
tuvojoties tādām reģionālajām “haizivīm” 
konferenču un kongresu piesaistē kā Hel-
sinki, Stokholma, Kopenhāgena. Droši var 
teikt, ka šobrīd Latvija kā starptautisku kon-
gresu un konferenču norises vieta ir līdere 
Baltijas valstu vidū. Kopējie konferenču 
un kongresu delegātu un organizatoru izde-
vumi Latvijā pērn lēšami 49,9 miljonu latu 
apmērā.

Diemžēl šobrīd Latvija nespēj piesaistīt 
kongresus 3000–5000 delegātiem, jo trūkst 
lielu kongresu centru. Pagaidām mūsu 
iespējām atbilst tikai 20% no visiem Eiropas 
un pasaules kongresiem, pārējie 80% pulcē 
dalībniekus, kuru skaits pārsniedz 1500. 
Tāpēc ir apsveicami plāni būvēt moder-

nus konferenču centrus Cēsīs, Zaķusalā un 
lidostas “Rīga” teritorijā. Tas pavērtu Lat-
vijai reālas iespējas nokļūt ICCA reitinga 
pirmajā divdesmitniekā, bet tas savukārt 
nozīmē ne tikai inteliģentus tūristus, bet arī 
nodarbinātības pieaugumu gan tūrisma, gan 
citās nozarēs, eksporta apjoma pieaugumu, 
uzņēmējdarbības uzsākšanas veicināšanu 
tūrisma aģentūrās, tūristu mītnēs, attīstības 
izlīdzināšanas iespējas reģionos.

Būtiski arī tas, ka līdz ar konferenču 
tūrisma nozares attīstību Latvija paaug-
stina savu konkurētspēju, kuras atdeve 
tiek plānota nevis īstermiņā, bet vidējā un 
ilgtermiņā, veicinot valsts ekonomisko 
izaugsmi un atpazīstamību. Tāpēc svarīgi, 
lai tūrisma nozares pārstāvji, pašvaldības un 
valdība kopā aktīvi piedalītos pozitīva Lat-
vijas tēla veidošanā konferenču un kongresu 
tūrisma jomā.

Tamāra Kļaviņa, 
“Iedvesmas Rīga/

Rīgas kongresu biroja” izpilddirektore

Latvijas Profesionālo gidu asociācija 
(LPGA) ir gandarīta, ka beidzot tiks 
reglamentēta tūristu gida (gida) profesija un 
notiks gidu sertifikācija, kas paredzēta, sākot 
ar 2008. gada janvāri. 

Sertifikātam jākļūst par garantu tam, ka 
gidam patiešām ir zināšanas, profesionālās 
iemaņas un tiesības vadīt ekskursiju. Tas ir 
svarīgi arī valstij, jo gidi lielā mērā veido 
priekšstatu par mums. 

Pozitīvi, ka lielāka uzmanība tiks pievērsta 
svešvalodu prasmei un gidu izglītībai. Piekrītu: 
gidam jābūt ar augstāko izglītību, tādēļ 
iestādēm, kas gatavos gidus, jārēķinās ar no-
pietnu programmu un ilgāku apmācības laiku.

Nedomāju, ka jaunās prasības un profesi-
jas standarts radīs satricinājumu šā pakal-
pojuma tirgū, bet, lai mazinātu šādu risku, 
noteikumos jāparedz pārejas periods. Pēc 
tā, domājams, no profesijas pazudīs tie gidi, 
kas strādā nekvalitatīvi, bez izglītības. Par 
gidiem strādājošie skolotāji vai citu pro-
fesiju pārstāvji, kas savu pamatizglītību būs 
papildinājuši ar speciālo zināšanu apguvi 
nopietnos, licencētos gidu kursos, arī turpmāk 
varēs gida profesiju apvienot ar pamatdarbu. 

Pakalpojumu kvalitāte uzlabosies, un 
sertifikācija būs stimuls nopietnāk pievērsties 
šai profesijai. 

Mēs optimistiski skatāmies uz tūrisma 
likumdošanas sakārtošanu un tūristu gidu 
sertifikāciju.

Judīte Martinsone, 
LPGA valdes locekle

Izdevums tūrisma profesionāļiem
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Tēls jāveido centralizēti Eksperts vērtē
SANDRA VEINBERGA
Publiciste,  Stokholma

Latvija ārzemēs izskatās kā nesaprotams 
rasols... “sakratītā formā”, jo nav mērķtiecīgas, 
koncentrētas valsts politikas tēla veidošanai. 
Līdzšinējie “atradumi” (dziesmas, runājošie 
akmeņi, reklāmas laika pirkšana dārgos rie-
tumu medijos utt.) vairāk atgādina mākslas 
hepeningus vai īslaicīgu šovu pašmāju publi-
kai, nevis mērķtiecīgu jēdziena iesakņošanas 
darbu ārvalstīs. Šis darbs jāveic centralizēti. 
Tā rīkojas visi, arī zviedri, sasniedzot apbrī-
nojamus rezultātus. Var tikai brīnīties, kāpēc 
Rīga pasaules tūrisma kartē jau sen nav po-
zicionēta kā “Baltijas galvaspilsēta” un kāpēc 
šo tūrisma industrijai tik atbildīgo darbu Lat-
vijas politiķi joprojām neuztver kā prioritāti, 
kas palīdzētu arī Latvijas tūrisma industrijai 
attīstīties daudz dinamiskāk. 

Tēla veidošanā jāsāk ar vienotu koncep-
ciju, no kuras var atvasināt visu pārējo. Vie-
nota valsts publiskā zīme nozīmē dziedāt 
polifoniski, un te bez profesionāla diriģenta 
neiztikt. Pagaidām mums nav nedz kora, 
nedz partitūras, nedz diriģenta.

“Tallink” reklamē Rīgu kā Baltijas 
metropoli 

Pretēji Latvijai, kas ārvalstīs sevi reklamē 
ar tādu savdabīgu objektu kā zilā govs 
palīdzību, “Tallink Silja” ir izvēlējusies 
tradicionālāku Latvijas un Rīgas reklāmu 
Zviedrijā.

Zilās govs reklāma šķiet pārāk savdabīga 
publikai, kas Latviju vēl lāga nepazīst, 
savukārt klips “Welcome to My Coun-
try”, manuprāt, veidots pašiem latviešiem 
pašapziņas celšanai: skaisti, sentimentāli ska-
ti, kas ārzemniekam neko daudz neizsaka. 

Cita veida reklāma? Zviedru valodā 
izdotajām brošūrām un informatīvajiem 
materiāliem ir pārāk mazs metiens, lai tos 
izplatītu masveidā. Tulkojums zviedru 
valodā, kas iepriekšējos gados bija samērā 
sliktā līmenī, šogad gan ir uzlabojies. 

Latvijas reklāmā iegulda miljonu
Par Rīgu kā jaunu galamērķi AS “Tallink 

Silja” piedāvājumu klāstā ir vērojama 
pastiprināta zviedru interese, tomēr lielākās 
daļas zviedru apziņā Latvija arvien vēl ir kā 
balts plankums. Tādēļ mums jādomā, kā radīt 
pirmo priekšstatu. 

“Tallink Silja” Rīgas un Jūrmalas 
reklamēšanā ieguldījusi apmēram miljons 
latu. Reklāmas ievietojam mūsu prāmju 
galapunktu katalogos, vairākas reizes gadā 
ievietojam daudzu lappušu biezus reklāmas 
pielikumus zviedru presē, kuras kopējais me-
tiens sasniedz miljons eksemplāru. Regulāri 
lielākajos laikrakstos, populārākajos in-
terneta portālos ievietojam sludinājumus. 
Vairākos Zviedrijas televīzijas kanālos (TV4, 
TV3, TV5) tiek raidīti reklāmas videoklipi, 
populārākajos Zviedrijas radiokanālos skan 
aicinājums doties uz Rīgu un Latviju, reklāmu 
var izlasīt arī Stokholmas sabiedriskajā 
tranportā. Latvija tiek reklamēta “Tallink Sil-
ja” tirdzniecības kantoros vairākās Zviedrijas 
pilsētās, tūrisma un specializētos nozaru ga-
datirgos. 

Kulturāla un dzīvīga metropole
“Tallink Silja” reklāmas devīze ir 

“Piedzīvojumu okeāns”. Rīgas gadījumā 
esam izvēlējušies uzsvērt pilsētas metropoles 
statusu – tā ir vienīgā Baltijas valstu lielpilsēta 
ar plašām kultūras, izklaides, naktsdzīves 
un iepirkšanās iespējām. Dominē klasiskā 
informācija par iespaidīgo jūgendstila 
arhitektūru, operu, omulīgo vecpilsētu, 
iespējām salīdzinoši lētāk nekā Zviedrijā 
iepirkties un labi paēst. Reklamējam arī 
naktsdzīvi ar neskaitāmajiem krodziņiem, 
restorāniem un kafejnīcām dažādām gaumēm 

un maka biezumam. Līdzīgi kā Tallinas 
reklāmās, uzsveram Rīgas senās, vēsturiskās 
saites ar Zviedriju.

Uzmanību koncentrējam uz Rīgu un 
Jūrmalu, neaizmirstot ieminēties par 
atpūtas iespējām arī citviet. Informējam 
par salīdzinoši lētiem SPA pakalpojumiem 
Rīgā un Jūrmalā, uzsveram Eiropas mērogā 
unikālo, Latvijas nepietiekami reklamēto 
garo smilšu krastu, ko zviedri iecienīja jau 
20. gadsimta 30. gados. Jūrmalas sensenās 
kūrorta tradīcijas, svaigais gaiss, “Zilā 
karoga” pludmales, bērniem, ģimenēm 
draudzīgā vide un iespēja atrast mierīgu 
pludmales stūrīti, kā arī interesantās 
koka mājas – tie ir argumenti, ar kuriem 
cenšamies ieinteresēt zviedrus doties 
nevis, kā ierasts, uz tālo Vidusjūru, bet uz 
kaimiņzemi Latviju. 

Klientiem piedāvājam gan Rīgas kruīzus, 
gan viesnīcu un SPA paketes Rīgā un Jūrmalā, 
pilsētu apskati ar zviedriski runājošu gidu, 
konferenču iespējas.

Attīstīsies, ja sadarbosies
Esam pārliecināti, ka Rīga atgūs pelnīto 

tūrisma galamērķa pozīciju Baltijas reģionā. 
Cik ātri tas notiks, ir atkarīgs ne tikai no 
tūrisma nozares aktivitātēm, bet arī no tā, cik 
daudz līdzekļu un pūļu valsts un pašvaldības 
ziedos reklāmai, infrastruktūras sakārtošanai, 
sadarbībai. 

Viens jautājums ir par reklāmu 
sinhronizēšanu – pieļauju, ka to varētu izdarīt, 
bet, redzot sadarbības grūtības atbildīgajām 
institūcijām uz vietas, domāju, būs grūti 
to koordinēt. Mēs esam gatavi uzklausīt 
priekšlikumus. 

Otrs jautājums skar finanses. Piemēram, 
“Tallink Silja” ir noslēgusi līgumus ar 
Pērnavas pašvaldību par finansiālu sadarbību 
mārketingā: vietējie viesmīlības uzņēmumi, 
viesnīcas atvēl zināmu summu pilsētas 
reklamēšanai ārvalstīs, tikpat lielu summu 
pieliek pašvaldība un arī “Tallink Silja”. 
Ieguvēji ir visi.

Trešais – infrastruktūras jautājums, 
konkrēti, Rīgas ostas stāvoklis, problēmas 
ar gājēju tuneli, pakalpojumiem terminālī, 
iespēju no ostas ērti nokļūt pilsētas centrā. 

Veiksmīgas sadarbības rezultātā, paaugsti-
noties ostas servisa līmenim un palielinoties 
pasažieru skaitam, “Tallink Silja” domās par 
iespēju nomainīt esošos kuģus pret jaunākiem 
un lielākiem. 

Jānis Pāvuls,
korporatīvo komunikāciju menedžeris

 “Tallink Silja AB”

Tallink

Prāmju līniju Rīga – Stokholma             
AS “Tallink Grupp” atklāja 2006. gada 6. 
aprīlī. Līdz šā gada jūlija beigām pārva-
dāti 312 714 cilvēki, no tiem apmēram 
65% ir pasažieri no Latvijas, bet 35% – 
no Zviedrijas. 

Rēderejas 19 kuģi kursē uz septiņām 
pilsētām piecās valstīs.

“Tallink Silja AB” un “Tallink Latvija” ir 
“AS Tallink Grupp”meitas uzņēmumi. 

“Tallink Silja” necenšas radīt kaut ko jaunu un 
Zviedrijā piedāvā tradicionālu Rīgas reklāmu: 
Rīga – dzīvīga metropole ar  omulīgu vecpilsētu, 
nakts un kultūras dzīvi, jūgenda arhitektūru
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Kādas ir Latvijas Viesnīcu un restorānu 
asociācijas (LVRA) darbības aktualitātes?

Prioritātes ir nemainīgas – pārstāvēt mūsu 
biedru intereses pašvaldību, valdības, Eiropas 
līmenī, veicināt nozares attīstību, izglītību, 
saliedēšanu. Šogad aktuāli ir jautājumi, 
kas saistīti ar milzīgo nekustamā īpašuma 
nodokļa paaugstinājumu. Aktīvi darbojoties 
kopā ar Darba devēju konfederāciju, panākta 
nodokļa samazināšana no 1,5% līdz 1% no 
ēkas kadastrālās vērtības, kā arī nosacījums, 
ka nodokļa maksājuma pieaugums nedrīkst 
būt lielāks par 25% gadā. 

Sadarbojoties ar Rīgas domi, cenšamies 
panākt labvēlīgākus nosacījumus vasaras 
kafejnīcu darbībai. Ceram, ka atļauju 
saņemšana tiks atvieglināta, lai katru gadu 
kafejnīcām nav jāapstiprina vieni un tie paši 
dokumenti. Ceram arī, ka tiks pagarināta āra 
kafejnīcu sezona, lai tā būtu nevis no maija 
līdz septembra beigām, bet sāktos jau aprīlī 
un ilgtu līdz pat oktobrim ieskaitot, jo dabā 
siltā laika sezona pagarinās. 

Aktuāli ir jautājumi par darbaspēka trū-
kumu, studentu izglītību. Šogad LVRA ir 
nodibinājusi Stipendiju padomi: lai veicinātu 
interesi par izglītību nozarē, šī padome 
piešķirs stipendiju vienam studentam un vie-
nam pasniedzējam. 

Jūsuprāt interese ir nepietiekama? Lie-
kas, ka jauniešiem tūrisma un viesmīlības 
joma šķiet visai pievilcīga un rožaina. 

Jā un nē. Pēdējos gados ir pieaudzis 
mācību iestāžu skaits, kurās var apgūt ar no-
zari saistītu izglītību, bet jāveicina, lai studiju 
beidzēji izvēlētajā specialitātē arī strādātu. Vai 
bieži Latvijā varam redzēt piecdesmitgadīgu 
viesmīli vai bārmeni? Rietumvalstīs tas nav 
nekāds retums – tur cilvēki to izvēlas par savu 
mūža profesiju. Bet mums tās lielākoties ir 
studentu nodarbes vai arī viena no pirmajām 
darba vietām, kurā iegūst pieredzi, bet tālāk 
tā izmantota netiek, jo jaunieši aiziet strādāt 
citā nozarē. Lai gan virknē nozares profesiju, 
piemēram, pavāriem, pieredze nāk tikai ar 
gadiem. 

Vai tas, ka LVRA ir salīdzinoši augsta 
biedru nauda – ja samērojam, teiksim, ar 
“Lauku ceļotāju”, – nevedina domāt, ka 
LVRA ir elitāro Rīgas un Jūrmalas restorānu 
un viesnīcu organizācija?

Tā nav. No visām Rīgas viesnīcām 80% ir 
LVRA biedri, no visām ārpus Rīgas esošajām 
viesnīcām tādu ir 60%. Viena no pēdējā laika 
prioritātēm ir – aktīvāk darboties reģionos. 
Šogad reģionos esam organizējuši seminārus, 
tām reģionu viesnīcām un viesu mājām, 

restorāniem, kuri vēlas iestāties asociācijā, 
dodam atlaides. Rīgai un reģioniem ir arī 
atšķirīga dalības maksa semināros – tā ir 
mūsu investīcija pakalpojumu kvalitātes 
līmeņa izlīdzināšanā.

Vai pastāv būtiskas atšķirības pakal-
pojumu kvalitātē, prasībās Rīgā un lauku 
reģionos? 

Standarti visiem ir vienādi. Kvalitātes 
paaugstināšana ir viens no mūsu pamatuzde-
vumiem, tāpēc nodibināta un akreditēta SIA 
“Viesnīcu un restorānu centrs”. Asociācijas 
uzdevumā šis centrs veic naktsmītņu 
sertifikāciju atbilstoši Latvijas standartam. 
Sekojot tendencēm, strādājam pie standartu 
attīstīšanas. Piemēram, atsevišķs standarts 
izstrādāts SPA viesnīcām, lai nav tā, ka katrs, 
kuram ir kaut viena pirts un masāžas kabi-
nets, sevi var dēvēt par SPA. 

Problēma ir tā, ka Latvijā tūristu mītņu 
sertifikācija nav obligāta, tādēļ ir iespējams, 
ka Rīgā, Jūrmalā vai citur kāds atver viesu 
māju, ierīko to pēc savas prāta, un tad nāk 
sūdzības par neatbilstošu kvalitāti. 

Piemēram, kad Lietuvā naktsmītnēm 
samazināja PVN (no 18% uz 5%), tas attiecās 
tikai uz sertificētiem naktsmītņu pakalpojumu 
sniedzējiem. Kad par atlaidi tika lemts Latvijā, 
svarīgāk šķita vispār dabūt šo atlaidi. Tagad, 
kad aktualizējas jautājums par kvalitāti, 
standartiem, kopā ar TAVA domājam, kā 
veicināt naktsmītņu sertifikāciju. Viens no 
priekšlikumiem – kopīgi izdotajos katalogos 
ievietot informāciju tikai par sertificētajiem 
uzņēmumiem. 

Asociācija var iejaukties tikai tad, ja 
patērētājs tiek maldināts, piemēram, ja 
viesnīca, kas nav izgājusi sertifikāciju, sevi 
reklamē kā trīszvaigžņu viesnīcu. Varam 
vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības 
centrā, un tas var lūgt viesnīcu turpmāk šādu 
informāciju neizplatīt. To arī esam darījuši, 
piemēram, kad katalogā “Hotels in Riga” 
tika reklamētas Rīgas un Jūrmalas viesnīcas 
un tajā daži uzņēmumi patvarīgi pielika sev 
dažas zvaigznes.

Bet, ja viņi reklamējas kā “trīszvaigžņu 
līmeņa” viesnīca?

Likumus jau var apiet, bet nedomāju, ka ir 
vērts mānīties. Latvijā salīdzinājumā ar citām 
Eiropas valstīm sertifikācija nav dārga, bet 
sertificēts uzņēmums iegūst papildu  mārketinga 
bonusu. Nopietnas viesnīcas lielākoties tomēr 
cenšas iziet sertifikāciju. Ledus ir sakustējies, 
un attieksme mainās. 

Izdevīgi ir arī tas, ka vienlaikus tiek 
saņemts sertifikāts par pievienošanos 

pērn izveidotajai Ziemeļvalstu un Baltijas 
sertifikācijas sistēmai. 

Vai Baltijas un Ziemeļvalstu viesnīcu 
standarts atšķiras no standarta, piemē-
ram, Berlīnē, Londonā, Turcijā? 

Šajās valstīs ir noteikts minimālais stan-
darts, kādam jāatbilst noteikta zvaigžņu 
skaita viesnīcai, bet, protams, katrā valstī ir 
savi nacionālie standarti. Principā HOTREC 
jeb Eiropas Viesnīcu, restorānu, kafejnīcu un 
tiem pielīdzināto uzņēmumu konfederācija 
uzskata, ka nevajadzētu visā Eiropā ieviest 
vienotu standartu, jo katrā valstī tomēr ir sa-
vas nacionālās atšķirības, kultūras tradīcijas. 
HOTREC iestājas par to, lai nebūtu kārtējo 
birokrātisko prasību, kas piemērojamas 
visā Eiropā, un pret to, ka viena Eiropas 
institūcija tagad noteiktu, kā jāizskatās 
viesnīcām Spānijā, Portugālē, Vācijā, Latvijā 
un citviet. 

KO LVRA dod dalība HOTREC? 
HOTREC ir Eiropā vienīgā organizācija, 

kas apvieno nacionālās viesmīlības organi-
zācijas, kopumā pārstāvot apmēram pus-
otru miljonu uzņēmumu ar vairāk nekā 
septiņiem miljoniem darbinieku. Tā nodar-
bojas ar lobēšanu, priekšlikumu izstrādāšanu 
Eiroparlamenta līmenī, darbojas dažādās 
organizācijās, pārstāvot nozares intereses 
visaugstākajā ES līmenī. Ir gūti vairāki vērā 
ņemami panākumi, no kuriem labums ticis 
arī mums. 

Tiek arī koordinēti nacionālo struktūr-
vienību kopīgie mērķi, saskaņoti viedokļi, lai 
nacionālās asociācijas veiksmīgāk darbotos 
lobēšanā valstu līmenī. 

Pašlaik aktīvs darbs tiek izvērsts, lai, 
tāpat kā viesnīcām, panāktu PVN atlaides 
arī restorāniem, kafejnīcām un bāriem, kas 
arī tiek pielīdzināti intensīvai darbaspēka 
nodarbināšanas nozarei. ES valstīs pieredze ir 
diezgan atšķirīga, un ir ļoti daudz valstu, kurās 

Darba pieredze
• strādājis viesnīcās “Hotel de Rome”, “Radisson 

SAS Daugava”; 
• no 2001. gada viesnīcu ķēdē “Reval Hotels” 

(Reval Hotel Latvija”, kopš 2003.gada – “Reval Ho-
tel Rīdzene”, izpilddirektors un Pārdošanas un mār-
ketinga direktors); 

• šobrīd “Reval Hotel Rīdzene” ģenerāldirektors.

Juris Zudovs
Latvijas Viesnīcu un restorānu 
asociācijas prezidentsCV

Kvalitātes paaugstināšana – LVRA pamatuzdevums
NRA žurnālistes Baibas Lulles intervija ar 
Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas prezidentu Juri Zudovu
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- dibināta 1993. gadā; 
- mērķis – uzlabot klientu apkalpošanas 

kvalitāti, sakārtot Latvijas viesnīcu tirgu un 
pārstāvēt Latvijas viesnīcu un restorānu biz-
nesu pasaulē; 

- apvieno 170 biedrus: 110 viesnīcas, 20 
viesu mājas, 20 “neatkarīgos” restorānus, 8 
izglītības iestādes, 11 sadarbības partnerus, 
1 individuālo biedru. 97 biedri pārstāv Rīgu, 
73 – citas vietas; 

- biedra nauda (37–550 lati) tiek noteikta 
atkarībā no tūrisma mītnes tipa, tās katego-
rijas, numuru skaita un atrašanās vietas;

- vadītāji: A. Kalniņš (1993–1998), V. Jer-
moloviča (1998–2003), J. Jenzis (2003–2007), 
J. Zudovs (kopš 2007. gada 22. marta). 

LVRA

Tūrisma attīstības valsts aģentūras izdevums tūrisma profesionāļiem INTERVIJA

šīs likmes ir diferencētas gan restorāniem, 
gan bāriem, gan ēdināšanai uz vietas un 
izbraukumos. ES direktīva šādas atlaides 
piemērošanu pieļauj līdz šā gada beigām, 
līdz tam bija pārejas posms, kuru veiksmīgi 
izmantoja Portugāle, Polija, Čehija. Pēc tā 
visur it kā vajadzētu piemērot augstāko PVN 
likmi. Gribētos panākt, lai ES direktīva par 
atlaidēm tiktu pieņemta un lai mums būtu pa-
mats atlaides prasīt mūsu valdībai. Vairākas 
ES prezidējošās valstis ir bloķējušas šā 
jautājuma izskatīšanu, bet tas nav mazinājis 
cerības panākt mums pozitīvu lēmumu. 

Vienā no saskaņošanas līmeņiem panākts 
apstiprinājums higiēnas un sanitārajām 
prasībām mikrouzņēmumiem (ES par tādu 
uzskata uzņēmumu, kurā strādā ne vairāk 
kā 10 darbinieku vai arī kura apgrozījums 
gadā nepārsniedz divus miljonus eiro; šiem 
kritērijiem atbilst lielākā daļa Latvijas 
ēdināšanas uzņēmumu). 

Tālāk ir jautājums par to, kā katra valsts 
piemēro šīs direktīvas – vienmēr jau pastāv 
iespēja pārcensties. 

Cik pretimnākoša PVN atvieglojumu 
jautājumā ir mūsu valdība?

Ņemot vērā pēdējo gadu inflācijas pieau-
guma tempus, neesmu dzirdējis, ka valdība 
grasītos samazināt PVN likmes atsevišķiem 
uzņēmumiem vai nozarei. Kopā ar Darba 
devēju konfederāciju, Pārtikas ražotāju 

asociāciju esam bijuši vairākas reizes 
gan Finanšu ministrijā, gan Ekonomi-
kas ministrijā, gan Ministru kabinetā, bet 
joprojām šis jautājums nav atrisināts. Pie tā 
vēl strādājam. 

Bet svarīgi arī, lai paši LVRA biedri aktīvāk 
piedalītos procesos, nevis aprobežotos ar 
biedru naudas maksāšanu. Piemēram, lai 
valdībai argumentētu to, kāpēc nedrīkst 
tik strauji paaugstināt nekustamā īpašuma 
nodokli, informāciju par tā pieaugumu nācās 
vilkt ārā no biedriem kā ar stangām. Aktīva ir 
apmēram piektā daļa biedru.

Ar kurām no instancēm – pašvaldībām, 
Saeimu, valdību – sadarboties ir vieglāk, 
ar kurām grūtāk?

Izpratne par nozares problēmām lielākoties 
ir visiem, bet tajā pašā laikā ne vienmēr 
var rast kopīgu valodu to risināšanai. Kā 
diezgan veiksmīgu sadarbības piemēru var 
minēt pēdējos MK grozījumus, kas noteica 
ārzemnieku reģistrēšanas kārtību naktsmītnēs 
saistībā ar Latvijas pievienošanos Šengenas 
līgumam. Līdz šim diezgan laba sadarbība 
bijusi ar Rīgas domi, vismaz esam uzklausīti 
un iesaistīti dažādu jautājumu risināšanā. 

Vai jūtat nepieciešamību pašiem būt 
politikā? Pāris LVRA valdes locekļu ir 
startējuši dažādās vēlēšanās, vai otrādi 
– deputāti piesaistīti LVRA valdei, kā, 
piemēram, Dainis Urbanovičs, kad bija 
Jūrmalas mērs. 

Domāju, ka pašai asociācijai ir jābūt 
neitrālai, un tai nav jāpieslienas kādai poli-
tiskai partijai, bet ir jāmēģina strādāt ar 
visiem Latvijas politiskajiem spēkiem, lai 
būtu atbalsts no dažādu partiju, koalīcijas un 
opozīcijas puses. Esam ieinteresēti strādāt 
visā valsts teritorijā, un vienviet stiprāka ir 
viena partija, citviet – cita. 

Cik liels Latvijā ir starptautisko viesnīcu 
un restorānu ķēžu īpatsvars un cik ir mazo 
spēlētāju Kā šī proporcija ietekmē tirgu?

Pagaidām lielās viesnīcu ķēdes mums ir 
gājušas secen. Kā pozitīvs fakts jāmin šā 
gada sākumā parakstītais līgums par “Hyatt” 
viesnīcas atvēršanu 2009. gadā, ir arī dzirdēts 
par dažu citu lielo viesnīcu ķēžu, piemēram, 
“Kempinsky” ienākšanu Latvijā pēc pāris 
gadiem. Pašlaik vienīgie lielo viesnīcu ķēžu 
pārstāvji ir “Radisson SAS”, “Western” un 
nosacīti “Reval Hotels”, kas vairāk ir Baltijas 
valstu viesnīcu ķēde. Atšķirībā no Viļņas un 
Tallinas Latvijā lielās starptautiskās viesnīcas 
tomēr ir ļoti maz pārstāvētas, lai gan viesnīcu 
nozarē neesam atpalikuši. 

Jebkurai starptautiskai viesnīcu ķēdei 
ir savas zināšanas, klienti, sava apmācību 
programma, tāpēc tās ienākšana tirgū ir 
pozitīvs notikums. Vienlaikus gan saasinās 
konkurence, bet tā liek vairāk sasparoties arī 
pārējiem spēlētājiem. 

Starptautiskās viesnīcu ķēdes ļoti pārdomā 
savus plānus un parasti nenāk tādos tirgos, 
kur konkurence ir ļoti asa, tāpēc nez vai 
būtu jābaidās, ka vietējās viesnīcas paliks 
bez klientiem. Par to liecina arī tas, ka pērn 
uz pasaules hokeja čempionāta laiku Rīgā 
durvis vēra ļoti daudz jaunu viesnīcu, bet, 
neraugoties uz to, viesnīcu noslogojums 
Rīgā šā gada pirmajā pusgadā ir palielinājies 
par 5%. 

Vai ir vieta vēl kādām jaunām 
viesnīcām? 

Domāju, ka jā. Nevar runāt par tirgus 
piesātinātību, jo pieaug arī tūristu skaits, 
vērienīgi attīstības plāni ir lidostai “Rīga”, 
lidsabiedrībai “airBaltic”. 

Vai kādu citu sfēru problēmas, 
nesakārtotība atstāj nelabvēlīgu ietekmi 
uz viesnīcu un restorānu darbību? 

Uz mums vislielāko negatīvo ietekmi 
pašlaik atstāj inflācija. Viens no lielākajiem 
inflācijas pieaugumiem ir tieši pakalpojumu 
jomā, un viesnīcās un restorānos inflācija ir 
viena no augstākajām salīdzinājumā ar citiem 
pakalpojumiem un precēm, jo mēs esam tieši 
atkarīgi gan no pārtikas produktu un energo-
resursu cenu pieauguma, gan no darbaspēka 
izmaksu pieauguma. 

Ietekmē arī infrastruktūras problēmas, kas 
ir atšķirīgas pilsētās un reģionos. Rīgā tā ir 
daudz pieminētā tualešu problēma, autobusu 
stāvvietu (kaut vai īslaicīgai izkāpšanai) 
trūkums, tāpat trūkst norāžu uz viesnīcām. 
Rīgā pašlaik vispār nedrīkst izvietot norādi 
uz viesnīcu, jo, lai to izdarītu, pilsētā jābūt ne 
vairāk kā divām viesnīcām vai arī viesnīcai, 
kura pretendē uz norādes izlikšanu, jābūt 
ar kaut ko ārkārtīgi pārākai par citām. Mēs 
cenšamies panākt to, lai vismaz sertificētajām 
tūristu mītnēm atļauj uzlikt ceļa norādes. 

Neesam apmierināti arī ar Rīgas domes 
noteikumiem, kas regulē vasaras kafejnīcu 
darbību.

Sporta spēles ir viens no nozares motivācijas 
un saliedēšanas pasākumiem. Atklājot 5. 
LVRA sporta spēles, Juris Zudovs uzrunāja 
vairāk nekā 530 asociācijas sportiskos 
biedrus 
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Suvenīru bizness ir sarežģīts un neattīstīts
Suvenīru bizness Latvijā ir sarežģīts: 

aktīvā tūrisma sezona ilgst tikai trīs 
mēnešus, apgrozījums ir neliels, pircēji – 
izvēlīgi, atsevišķu simbolu izmantošana 
saistīta ar birokrātiju un maksām, turklāt 
pilsētas un arī Latvijas valsts joprojām 
nav definējušas savu simbolu. Rezultātā: 
trūcīgs piedāvājuma klāsts un samērā 
augstas cenas, suvenīri, kas vāji pilda 
informatīvi atgādinošo misiju.

 
Pētījums neglaimo
Rīgai šī tēma ir īpaši sāpīga: trūkst vieno-

tas pilsētas nosaukuma rakstības, apstiprināta 
Rīgas ģerboņa attēlojuma, logotipa, viena sim-
bola. Pēc domes pasūtījuma “Baltijas monitors” 
veiktajā pētījumā secināts, ka “Rīgas suvenīru 
tirgū ir diezgan maz dažādības”. Ārvalstu 
tūristi starp īpaši meklētajiem suvenīriem 
biežāk minēja Rīgas melno balzamu (13,2%), 
dzintara (13,2%) un citus juvelierizstrādājumus 
(4,6%), saldumus, rokdarbus (3,9%), apģērbu 
(3,6%), bet starp biežāk pirktajiem – atklātnes 
(8,08%) un šokolādi (5,39%). Secinājums: 
“mazās suvenīru izvēles dēļ tūristi izvēlas pie-
tiekami lētus un bezpersoniskus suvenīrus, 
kuru ierobežotais glabāšanas ilgums nesekmē 
pilsētas tālāku reklamēšanu”. Tas gan neattur 
Rīgas domes mājaslapā kā “tipiskākos latviešu 
suvenīrus” ieteikt paņemt līdzi visupirms 
tieši melno balzamu un uzņēmumā “Laima” 
ražotās konfektes.

Izrādās, no amatniecības izstrādājumiem 
matrjoškas tiek pirktas biežāk nekā koka 
rotaļlietas, keramika, ādas un lina izstrādājumi 
vai grāmatas par Rīgu, liecina aptauja. 

Citviet tik iecienītie T-krekli ar Rīgas 
atribūtiku nav pirktākā prece. “Tūrisms” 
novēroja, ka krekliņu Vecrīgas suvenīrveikalos 
netrūkst, taču to cena – 9–12 latu – nav īpaši 
pievilcīga. Arī vairāki uzrunātie tūristi atzina, 
ka suvenīru cenas ir diezgan augstas.

Reprezentācija – konservatīva
Cita suvenīru grupa ir tie, kurus pašvaldības, 

valsts iestādes, nodibinājumi reprezentācijas 
nolūkos ved uz citām valstīm. “Tie ir diez-
gan konservatīvi produkti – pulksteņi, ādas 
izstrādājumi, kaklasaites, lietussargi, jo arī 
attiecīgā vide ir konservatīva,” stāsta “Parnass 
Presentreklam” direktors Jānis Bankovičs. 
Arī prezentācijas reklāmu veidotājkompānija 
“PATA” pašvaldību vajadzībām, uzņēmumiem 
izgatavojusi galvenokārt pildspalvas, 
pulksteņus, kalendārus, somas, krūzītes.

Šogad izveidotās tūrisma darba grupas 
vadītājs, Rīgas domnieks Almers Ludviks 
stāsta: “Reiz oficiālās vizītes laikā aizvedām 
uz vienu pilsētu suvenīru, un izrādījās, ka 
tieši tāds tur jau bija aizvests iepriekšējā gadā 

un vēl pirms trim gadiem.” 
“Ļoti sekojam līdzi, kas iepriekš gatavots 

uzņēmumiem, ar kuriem strādājam ilgstoši. 
Bet, ja cilvēki vai institūcijas neseko līdzi 
tam, ko viņi kur iepriekš veduši, tā ir viņu 
pašu neizdarība,” vērtē Bankovičs. 

Suvenīru bizness nevilina
Lai gan suvenīru tirgus nav pārpildīts, par 

suvenīru ražošanu tirdzniecībai prezentreklāmas 
uzņēmumi nedomā. ”Mēģinājām piedāvāt 
suvenīrus tirdzniecībai lidostā, uzņēmumā 
“Plus punkts”, bet no viņu puses nopietnu 
interesi nemanījām, nevarējām vienoties 
par nosacījumiem, un viss pajuka. Otrreiz 
nemēģināsim,” stāsta “PATA” biroja vadītāja 
Ieva Balode. J. Bankovičs intereses trūkumu 
ražot suvenīrus tirdzniecībai veikalos skaidro ar 
to, ka Latvijā nav izveidota suvenīru tirdzniecības 
ķēde, turklāt šī niša ir pietiekami aizpildīta, vis-
maz tradicionālāko suvenīru ražošanas segmentā. 
“Tā ir specifiska niša ar izteiktu sezonalitāti, 
turklāt tai ir ļoti augsts biznesa risks.” 

Nav noslēpums, ka Latvijas suvenīri tiek 
ražoti arī Igaunijā, Lietuvā, Slovākijā, Ķīnā, 
vairāki dzintara, koka, lina suvenīri ir iden-
tiski Latvijā un Lietuvā. 

“Klāsts pamazām mainās, bet gribētos 
vairāk oriģinālo, māksliniecisko preču. Daudzi 
amatnieki atsakās no pasūtījumiem, jo nevar 
nopelnīt. Būtu vajadzīgas valsts dotācijas, kā 
tas ir Igaunijā, kur valsts dotē vecpilsētas amat-
nieku darbnīcas. Suvenīru tirgotājiem Vecrīgā 
telpu īres maksa ir tāda pati kā kazino,” teic 
salonveikala “Grieži” pārdevēja Inta. Arī Rīgas 
vicemērs Ludviks spriež, ka mūsu amatniekiem 
vajadzētu paredzēt nodokļu atvieglojumus. 
Cita pieeja vērojama Kuldīgā – tur pašvaldība 
suvenīru tirgotājiem dod nomas maksas atlaides 
vai no viņiem to neiekasē vispār. 

Vecrīgas suvenīru salona “Līvs” vadītāja 
Solveiga Kalniņa atzīst, ka piedāvājums nav 
liels, bet, ja būs liela dažādība, mazināsies 
katras pārdotās preces apjoms un līdz ar to 
palielināsies cena. “Tā vietā, lai atbalstītu 
suvenīru sektoru kā valsts tēla veidotāju, tika 
prasīta mežonīga nauda par “Rīga 800” sim-
bolikas izmantošanu,” par pašmāju suvenīru 
ražotāju mazo interesi spriež S. Kalniņa. 

Arī pētījumā atzīts, ka “viens no šķēršļiem 
Rīgas vizuālā tēla reklāmai varētu būt 
reģistrācijas noteikumi un maksa par tēla 
izmantošanu”. Atļauju izmantot Rīgas sim-
boliku – karogu un ģerboni – piešķir pilsētas 
simbolikas komisija.

Par suvenīru klāsta dažādošanu un lielāku 
norādi tajos uz Rīgas simboliem sākusi spriest 
domes izveidotā tūrisma darba grupa. 

Baiba Lulle, NRA

No amatniecības izstrādājumiem 
matrjoškas tiek pirktas biežāk (1,35%) 
nekā koka rotaļlietas, keramika, ādas un lina 
izstrādājumi vai grāmatas par Rīgu (0,67%) 

Stikla bumbas ar Rīgas skatiem un 
“sniedziņu” – viens no pirktākajiem 
suvenīriem Vecrīgas veikalos 

Lai cik dīvaini dažam tas šķistu, 
nozīmītes ir viens no tūristu iecie-
nītākajiem pirkumiem. Liepājnieki 
uztaustījuši šo āderi

Eglīšu rotas – interesants jaunums 
veikalu plauktos. Bet cik ejošs produkts 
tūrisma sezonā vasarā? 
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Viesnīcnieki cīnās ar inflāciju, ceļot cenas

Banku kredītpolitika tūrismā – piesardzīga

Tūrisma nozares uzņēmumi ir 
pārliecināti – lai arī pakalpojumi 
un preces, ko tie spiesti iegādāties, 
kļūst dārgāki un viesnīcniekus spiež 
paaugstināt arī savu pakalpojumu 
cenas, lielākoties valda uzskats, ka 
klienti jeb atpūtnieki nekur nepazudīs 
un biznesu izdosies noturēt.

Krīze nedraud
Starptautiskās audita un biznesa konsultāciju 

kompānijas “Deloitte Latvija” vecākais 
menedžeris Mārtiņš Zutis uzskata, ka tūrisma 
nozares uzņēmumi – viesnīcas, viesu nami, 
kempingi u.tml. – inflācijas iespaidā ceļ cenas, 
taču nekas neliecina, ka šā iemesla dēļ nozarē 
draudētu iestāties krīze. “Cilvēki ir pieraduši 
pie noteiktas preču un pakalpojumu grupas, 
arī atpūtas, un maksā tik, cik prasa. Atpūsties 
gribētāju, tostarp arī no ārzemēm, kļūst tikai 
vairāk, un es neredzu iemeslus, kāpēc nozares 
uzņēmumiem būtu pamats sūdzēties par klientu 
trūkumu vai inflācijas radītiem zaudējumiem. 
Izņēmums varētu būt Rīgas viesnīcas, kas 
tiešām kļuvušas krietni dārgas, tāpēc tūristi 
tiek mudināti apmesties viesnīcās ārpus 
galvaspilsētas,” situāciju vērtē M. Zutis. 

Inflāciju kā uzņēmuma darbību apdraudošu 
faktoru Zutis vērtē tikai attiecībā uz tiem, kas 
uzsākuši kādus paplašināšanās un būvniecības 
darbus, kuros cenu kāpums ir ievērojams, un 
tas var apdraudēt uzņēmuma stabilitāti.

Cenas viesus nebiedē
Kempings “Jūras priede” ceļ pakalpojumu 

cenas un vienlaikus atzīst, ka cenu celšana 
drīzāk ir sekošana vispārējām ekonomiskajām 
tendencēm valstī, nevis tieša inflācijas 
ietekme. Proti, kempinga sniegto pakalpojumu 
pašizmaksa nav būtiski cēlusies, taču cenas ir 
paaugstinātas, jo nav iemesla, lai to nedarītu 
– cilvēki tāpat brauc atpūsties un maksā tik, 
cik tiek prasīts. Administratore Baiba Kaša 
neslēpj, ka cenas palielinātas vairākkārt, taču 
apmeklētāju skaits nesarūk. “Pērn par kempin-
ga mājiņu no cilvēka prasījām 7,50 latus, šogad 
– 10. Ja laiks ir labs, cilvēki grib atpūsties, viņi 
brauc un maksā. Mēs noteikti nevaram sūdzēties 
par atpūtnieku skaita samazināšanos.” Admin-
istratore prognozē, ka cena tiks paaugstināta arī 
nākamgad.

Plānos sadārdzinājumu 
“Mežotnes pils” valdes locekle Inese 

Artemjeva atzīst, ka pagaidām viesi 
inflācijas ietekmi uz savu atpūtu nav 
izjutuši – uzņēmums centies pakalpojumu 
un produktu cenu pieaugumu segt, savas 
cenas šobrīd nepaaugstinot. Taču, ņemot 
vērā, ka patlaban saimniecisko pakalpojumu 
cenas palielinājušās par 10–15%, nākamajā 
gadā arī uzņēmuma cenas neizbēgami tiks 
paaugstinātas. “Jau šobrīd informējam savus 
patstāvīgos partnerus un viesus, ka nākamajā 
gadā viesnīcas, banketa zāles un citu mūsu 
pakalpojumu cenas celsies par apmēram 

7–8%. Sadārdzinājums nebūs tik liels, kā 
cenu pieaugums precēm un pakalpojumiem, 
kurus mēs izmantojam, taču tas ļaus stabilizēt 
uzņēmuma darbību. Ņemot vērā fantastisko 
sadārdzinājumu, ar kuru mums jārēķinās, 
kaut vai par tīrīšanas pakalpojumiem, citas 
izejas nav,” atzīst I. Artemjeva. 

Darbinieku atlaišana ir neizbēgama
Ne visas prognozes ir tik optimistiskas. 

Ventspils rajona viesu nama “Zaķu krogs” 
īpašnieks Atis Traubergs atzīst: jau šīs sezo-
nas beigās ir gaidāma darbinieku atlaišana, un 
tā ir neizbēgama; nav izslēgta arī iespēja, ka 
uzņēmums vienkārši būs spiests likvidēties. “Es 
vairs nespēju visiem darbiniekiem samaksāt 
algu. Noteikti būšu spiests kādu atlaist, lai 
pieliktu algu citam. Ja tā turpināsies, ilgi vairs 
neizvilksim un, iespējams, iesim to uzņēmumu 
pēdās, kas bijuši spiesti darbību pārtraukt.”

“Salīdzinājumā ar šīs sezonas sākumu 
šobrīd preču un pakalpojumu cenas ir kāpušas 
par 10–15%. Piemēram, gaļa, ko pavisam 
nesen pirkām par četriem latiem kilogramā, 
tagad maksā astoņus un pat desmit latus 
kilogramā. Cenas ir cēlušās visiem pārtikas 
produktiem, un mēs vairs nevaram saglabāt 
savai kafejnīcai tās cenas, kas bija kādreiz. 
Taču ne visi cilvēki ir spējīgi pieņemt reālās 
cenas, nemaz nerunājot par to, ka lielākoties 
viņi ir neapmierināti,” stāsta A. Traubergs.

Zane Auziņa, NRA

Valdības pretinflācijas plāns banku 
kredītpolitiku īpaši neietekmē, bet 
attieksmē pret tūrisma uzņēmumiem 
tā ir diezgan piesardzīga. 

“Būtiski nošķirt divus segmentus: viesu 
namus, kuri, pateicoties Eiropas fondiem, 
ir savairojušies, un lielās viesnīcas. Pirmo 
segmentu banka finansē ļoti konservatīvi, jo 
pieredze rāda, ka šā biznesa apjomi nav pie-
tiekami, lai atmaksātu agresīvus investīciju 
kredītus. Ja finansējam viesu namus, tad tikai 
pieredzējušus, un prasām, lai projektā būtu 
ES finansējums, lai investoriem būtu citi 
ienākuma avoti,” komentē “Hansabankas” sa-
biedrisko attiecību speciālists Ivars Svilāns. 

Lielo viesnīcu tirgus vēl nav piesātināts, 
lielās ķēdes bieži kalpo kā tūristu magnēts, 

tomēr, tā kā šajā segmentā galvenā loma 
ir menedžmentam un atrašanās vietai, tad 
dažām Rīgas viesnīcām nākoties arī at-
teikt. Vērā tiekot ņemts arī tūrisma izteiktās 
sezonalitātes faktors, kas apgrūtina naudas 
plūsmas sabalansēšanu.

Pretinflācijas plāns neesot ietekmējis 
“Dnb NORD” bankas politiku jautājumā par 
kredītu izsniegšanu tūrisma uzņēmumiem 
– tā joprojām ir piesardzīga. Bankai šo 
uzņēmumu kreditēšana arī līdz šim nebija 
prioritāte. 

Nedaudz optimistiskāk skan “Aiz-
kraukles bankas” komunikāciju speciālista 
Jāņa Buntes teiktais. Pretinflācijas plāns 
bankas kredītpolitiku attiecībā uz tūrisma 
uzņēmumiem neietekmējot, un banka cer, 
ka arī turpmāk tūristu skaits Latvijā pieaugs. 
“Aizkraukles banka” ir finansējusi un finansē 

viesnīcas, restorānus. Tā pievērš uzmanību 
iespējamiem riskiem, projekta veidotāju 
pieredzei, projekta kvalitātei, prognozētajiem 
ienākumiem, plānotajai klientu auditorijai un 
tās piesaistes iespējām. “Ja tūrisma objekti 
atrodas labās vietās, esam atvērti sadarbībai. 
Viesnīcas, kas orientētas uz ārvalstu 
tūristiem, pretinflācijas plāns neiespaidos, 
jo tas neietekmē ārvalstnieku maksātspēju. 
Lielāka uzmanība jāpievērš tiem objektiem, 
kuru pamatienākumi plānoti no vietējiem 
iedzīvotājiem.” 

“Kad 2008. gada pirmajā pusē būs pie-
ejami Eiropas struktūrfondu līdzekļi, redzēs, 
vai kredītu ņemšana ir problēma,” pieļauj 
asociācijas “Lauku ceļotājs” prezidente 
Asnāte Ziemele. 

Baiba Lulle,  NRA 
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Avots: (RTKIC, 2006)

Sekstūrisma 
antireklāma kaitē visai 
tūrisma nozarei 

Sociālās reklāmas kampaņa “STOP seks-
terorismam!” radījusi negatīvu visas Latvijas 
tūrisma nozares tēlu un nevajadzīgi saasinājusi 
uzmanību seksa tirgum, kas Latvijā nemaz nee-
sot tik liels kā, piemēram, jaunākajās Eiropas 
valstīs, nemaz nerunājot par Bangkoku, ar kuru 
Latvija tagad tiekot salīdzināta. 

Šādu viedokli pauduši tūrisma noza-
res pārstāvji, kas ir neapmierināti ar to, ka 
kampaņa norisinājusies pašā tūrisma sezonas 
karstumā – no 18. jūnija līdz 26. jūlijam. To 
organizēja reklāmas aģentūra “Alfa Centrs” 
un sabiedriskā organizācija “Re!Action”. 
Reklāmas tika izvietotas vidē, televīzijā, medi-
jos tika rosinātas diskusijas par sekstūrisma 
tematiku, organizēti meiteņu reidi Vecrīgā, 
dalot bukletus un uzrunājot cilvēkus ielās. 

“Problēma pastāv, bet tā nav jārisina šādi. 
Labāk vērsties tieši pie pašiem ārvalstu 
tūristiem viņu mītnes zemēs, pie iesaistītās 
sabiedrības daļas vai sadarbībā ar pašvaldībām 
risināt jautājumu par izpriecu vietām, tūristu 
skaļo uzvedību Vecrīgā. Saistot vārdus “sekss” 
un “tūrisms”, negatīvs zīmogs tiek uzlikts vi-
sai tūrisma nozarei. Reklāma aizvaino arī tos 
tūristus, kuri ieradās Rīgā pavisam citu mērķu 

vadīti,” “Tūrismam” pauž LVRA prezidents 
Juris Zudovs.

Tūrisma firmas “Latvia Tours” vadītāja 
Gundega Zeltiņa domā, ka ar kampaņu tikai 
pievērsta papildu uzmanība sekstūrisma 
iespējām. Arī “Explore Latvia” vadītājs Ed-
gars Rupeiks spriež, ka tamlīdzīga kampaņa 
drīzāk jāveic Lielbritānijā, sakot, lai pēc lēta 
seksa uz Latviju nebrauc – nekas nesanāks! 

Kampaņas organizatoru pārstāve Evita 
Bille gan teic, ka galvenais mērķis bijis likt 
aizdomāties. Jautāta par konsultēšanos ar 
tūrisma nozari, viņa atbildēja, ka “bija sarunas 
ar vairākām tūrisma un valsts organizācijām”. 
Tieši ar kurām privātajām tūrisma kompānijām 
runāts, Bille neatklāja. “Iebāžot galvu smiltīs 
un izliekoties, ka problēma nepastāv, tā risināta 
netiek,” viņa noskaņota kritiski.

Pētījumi liecina un arī tūrisma speciālisti 
uzskata, ka sekstūrisms Latvijā drīzāk ir 
izrunāts mīts, nevis realitāte. Tomēr, nemitīgi 
skandējot, ka sekstūrisms ir mūsu lielākā 
problēma un zīmols ārzemēs, sākam gan paši 
tam ticēt, gan noskaņojam citus tā domāt.

 
Baiba Lulle, NRA

Rīgas pirmā apmeklējuma motīvs 
7,4%  –  Izklaidēties, jautri pavadīt laiku, ballītes, 

 “vīriešu ballītes”, naktsdzīve, iedzeršana 

2,1%  –  Meitenes, sievietes, prostitūtas, sekss

Trīs notikumi, vietas, 
kas visvairāk palika atmiņā no Rīgas
2,1%  – Meitenes, sekss

2,1%  – Nakts dzīve  

Lietas, kas aptaujātajiem likās negaidītas
7,8% – Skaistas meitenes, vieglas uzvedības 

 sievietes, seksa pakalpojumi 

(Visvairāk aptaujāto bija no Vācijas (17,1%), 

Lielbritānijas (16,7%), Somijas (9,6%))

Pētījums par ārvalstu tūristu 
interesēm Rīgā 

Sekstūrisms – Latvijas 
problēma vai mīts?

 
Antireklāmas rada mītus
Uldis Vītoliņš 
TAVA direktors 

Nav datu, kas apstiprinātu sekstūrisma 
problēmas pastāvēšanu Latvijā. Pētījumi 
liecina, ka, meklējot izklaidi, ballītes un 
naktsdzīvi, Latvijā ierodas 7% visu tūristu, 
un tikai nedaudz vairāk kā 2% te reāli arī 
meklējuši erotiskos vai seksa pakalpoju-
mus. Tas nav iemesls, lai sekstūrismu de-
finētu kā Latvijas tūrisma nozari vai prob-
lēmu. Ar dažādu antireklāmas kampaņu, 
publikāciju un TV ziņu palīdzību radām 
mītu, ka Latvijā pastāv sekstūrisms, ar ko 
jācīnās, lai gan īsti nav ar ko cīnīties. Turklāt 
ar antireklāmām šo nišu tikai popularizē-
jam. Piemēram, reklāmas kampaņa pret 
sekstūrismu no neskaitāmiem ielu plakā-
tiem bāžas virsū cilvēkiem, kas iespējams, 
nemaz nezināja par tā eksistenci, bet, re-
dzot reklāmas, kļūst informēti arī par to. 

Seksa meklētāji iegulda ekonomikā
Jānis Naglis
Viesnīcas “Islande Hotel” ģenerāldirektors 

Sekstūrisms ir viena no pārejas ekonomi-
kas un jaunattīstības valstu fāzēm, no kuras 
izvairīties nevar. Protams, Rīgā, jo īpaši Vec-
rīgā, ir uzkrītoši daudz masāžas salonu, strip-
tīzbāru... Iespējams, valsts tēla uzlabošanai 
būtu lietderīgi Vecrīgu no tiem attīrīt. Taču 
nedomāju, ka Latvijā tiešām pastāv problēma 
“sekstūrisms”. Sekstūristi dodas uz Amsterda-
mu, Hamburgu, Kopenhāgenu, Taizemi, bet 
Latvija, pat ja gribētu, ar tām nespētu konku-
rēt. Tie, kas šurp brauc jautri un erotiskās no-
skaņās pavadīt laiku, atstāj krietnas naudas 
summas un nosacīti gādā par mūsu ekono-
mikas attīstību. Nav nepieciešams cīnīties ar 
problēmu, kuras nav, un skaust ārā kaut ko, 
nezinot, ko piedāvāt vietā.

Vecrīga jāattīra
Elīna Dreimane
Naktskluba “Nautilus” pārstāve

Pie mums mēdz iegriezties tūristi, kurus 
šurp atved tūrisma aģentūras un kuri nakts-
klubu izmanto kā vienu no atpūtas vietām. 
Vairāk ārzemju viesu ir reizēs, kad klubā uz-
stājas kāds pazīstams dīdžejs, un ar sekstū-
ristiem mums īsti nenākas saskarties. Klubā 
“Nautilus” darbojas stingra apmeklētāju 
kontrole, aizdomīgas personas netiek ielais-
tas. Taču patiešām būtu nepieciešams “attī-
rīt” Vecrīgu no uzkrītošajiem striptīzbāriem, 
jo tie mācas virsū arī parastajiem tūristiem, 
kādu ir daudz vairāk, bet kuri šīs uzbāzības 
dēļ gūst vēl vienu iemeslu nepamatotu mītu 
kultivēšanai.

Kur ir atrodams tas teroriskais sekss?
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Vai valsts pārvaldes
struktūra ietekmē tūrismu?

Pasaules ekonomikas foruma pētījumā par 
valstu konkurētspēju tūrismā Igaunija 124 
pasaules valstu vidū ieņem 28. vietu, bet Lat-
vija – tikai 53. 

Tas – uz papīra. Realitātē Latvijā tūristu 
skaits pēdējos gados pieaug vidēji par 20%, 
pērn – pat par 23%, bet Igaunijā aizvadītajā gadā 
tas ir samazinājies par 2%. Atšķirībā no Latvi-
jas un Lietuvas Igaunijā nav atsevišķas valsts 
institūcijas, kas rūpējas par tūrismu – par to atbild 
Igaunijas Tūrisma padome, prāvās organizācijas 
“Uzņēmējdarbība Igaunijā” struktūrvienība. Vai 
tā būtu sakritība, bet arī Lietuvā, jo īpaši Viļņā, 
ārvalstu tūristu skaits strauji pieaug.

Par to, ka šogad igauņiem neveiksies labāk, 
liecina Igaunijas Statistikas departamenta 
paziņojums: pirmajā pusgadā valstī iebrauca par 
14 000 tūristu mazāk nekā pērn šajā pašā laikā. 

“Postimees extra” aptaujātie eksperti 
sprieduši, ka Igaunija daļu savu tūristu atde-
vusi Latvijai, kur ir labāk attīstīta aviosatiksme 
un kas šogad ir ieguldījusi vairāk līdzekļu, lai 
padarītu sevi pievilcīgāku ārvalstu tūristu acīs. 
Atšķirībā no Igaunijas Latvija arī aktīvāk no-
darbojusies ar valsts un atsevišķu tūrisma vietu 
mārketingu. Daļēji tiek vainoti arī aprīļa no-
tikumi ap “bronzas kareivi”, savukārt somus 
atbaidījuši alkohola pārdošanas ierobežojumi. 
Arī “Tūrisma” uzrunātie nozares pārstāvji 
Igaunijā apstiprināja tendenci – tūristu kļūst 
mazāk, naktsmītņu vairāk, pārāk maz ir jaunu 
tūrisma produktu. 

Par to, vai Latvija tiešām igauņiem 
“nocēlusi” tūristus, daļēji var spriest pēc 
statistikas. Somu tūristu skaits Igaunijā (to ir 
vairāk nekā puse no visiem ārvalstu tūristiem) 
pēdējos gados samazinās. 2005. gadā pirma-
jos sešos mēnešos Igauniju apciemoja 360 
894 somi, 2006. gadā – par 8% mazāk, 2007. 
gadā – vēl par 6% mazāk. Savukārt Latvijā 
2005. gadā ieradās 141 300 somu tūristu, 
pērn – jau 249 400. Somu skaita pieaugums 
ir daudz lielāks nekā vidējais tūristu skaita 

pieaugums. Otra grupa tradicionālo Igauni-
jas viesu ir zviedri. Arī zviedru tūristu skaits 
Latvijā nepārtraukti pieaug (2000. gadā – 53 
800, 2005. gadā – 140 000, 2006. gadā – 186 
500), bet Somijā zviedru tūristu skaits šā gada 
pirmajā pusē samazinājies par 9%. Somijā 
un Zviedrijā darbojas arī TAVA Latvijas 
informācijas biroji, līdzīgi kā Krievijā, Vācijā, 
Lielbritānijā (jāatzīmē, ka arī no šīm valstīm 
tūristu skaits Igaunijā ir samazinājies). 

Sava loma nenoliedzami ir aviosatiksmes 
attīstībai, par ko liecina arī tas, ka, piemēram, 
2004. gadā ar lidmašīnu Latvijā ieradās 10% 
no ceļotāju kopskaita, 2006. gadā – jau 14% 
no ievērojami pieaugušā ceļotāju kopskaita.

Paula Bērziņa 

Viedoklis
Aivars Mackevičs 
Eiropas reģionālā tūrisma institūta direktors 

Sava loma tūrisma veicināšanā ir tam, kā 
valsts līmenī nostādīta tūrisma politika un 
kāda ir tā organizatoriskā struktūra. Latvijā 
tā ir optimāla. Ņemot vērā to, ka tūrisma no-
zare Latvijā ir ļoti sadrumstalota un tai trūkst 
līdera, TAVA dod tūrisma attīstības virziena 
vektoru, kuram pieskaņojas daudzi tūrisma 
uzņēmumi. Līdz ar to tūrisma attīstība nav 
tik haotiska, jo valsts šajā gadījumā pilda ko-
munikācijas un resursu konsolidācijas funkci-
ju, ko citās valstīs ar citādu tūrisma biznesa 
struktūru parasti veic lieli uzņēmumi, kuru 
tirgus daļa ir 30% un vairāk. Latvijā šādu lielu 
spēlētāju pagaidām nav, izņemot “airBaltic”.

Savu ieguldījumu tūrisma attīstībā devusi 
arī TAVA atpazīstamība Latvijas tūrisma biznesā 
un tās vadītāja U. Vītoliņa iniciatīvas un spēja 
sadarboties ar nozari. Laikā, kad tūrisms attīstās 
straujiem soļiem, būtu pilnīgs neprāts mainīt šo 
labi strādājošo mehānismu uz kaut ko nezinā-
mu, kā tas nereti valsts pārvaldē notiek.

Tūrisma nozares struktūra 
Baltijas valstīs 

Igaunijā
Tūrisma politika ir Ekonomikas un saka-

ru ministrijas pārraudzībā. Par tiesību aktu, 
attīstības plānu sagatavošanu un kontroli 
tūrisma nozarē atbildīgs ir Iekšējā tirgus 
departaments. Igaunijas Tūrisma padome 
atbild par valsts nacionālās tūrisma politikas 
īstenošanu. Padome ir daļa no Ekonomikas 
ministrijas 2000. gadā dibinātās organizāci-
jas “Uzņēmējdarbība Igaunijā”. Padomes gal-
venie uzdevumi tūrisma nozarē ir produkta 
attīstīšana, mārketings, tirgus pētījumu koor-
dinēšana, konsultācijas, nacionālās tūrisma 
informācijas sistēmas attīstība un pārvalde, 
dalība starptautisku organizāciju procesos.

Lietuvā 
Tūrisma nozare atrodas Ekonomikas mi-

nistrijas pārraudzībā. 1992.gadā dibināts 
Valsts Tūrisma departaments. Tā funkcijas 
ir normatīvo aktu projektu un politikas iz-
strāde un kontrole, teritoriālo programmu, 
kūrortu attīstības projektu saskaņošana, 
pētījumu izstrāde par Lietuvas tūrisma tirgu 
un produktiem, informēšana par tūrisma 
iespējām valstī, nozares pārstāvēšana starp-
tautiskos un lokālos pasākumos, prognožu 
izstrāde par nepieciešamajiem speciālis-
tiem, kvalifikācijas celšanas apmācību or-
ganizēšana, tūrisma informācijas centru un 
pārstāvniecību ārvalstīs dibināšana, tūrisma 
resursu un tūrisma pakalpojumu reģistra 
pārvalde, valsts iestāžu dibināšana tūrisma 
informācijas un mārketinga vajadzībām. 

Nodibināts arī Lietuvas Tūrisma fonds, kas 
finansiāli iesaistās apmācību rīkošanā, sadar-
bojas ar tūrisma organizācijām, lai populari-
zētu tūrisma pakalpojumu sertifikāciju.

Latvijā
Ekonomikas ministrija (EM) ir tūrisma no-

zares augstākā iestāde, kura izstrādā norma-
tīvo aktu projektus, tūrisma politiku, koordi-
nē tās īstenošana, pārstāv valsts intereses 
tūrisma nozarē, plāno valsts atbalstu noza-
rei, rūpējas par starptautisko sadarbību.

Tūrisma attīstības politiku īsteno EM 
pārraudzībā esošā TAVA, kas popularizē 
ārvalstīs tūrisma iespējas Latvijā, organizē 
tūrisma pakalpojumu sniedzēju piedalīša-
nos starptautiskajos gadatirgos, piesaista 
privāto un nevalstisko organizāciju finanses, 
veido un uztur Latvijas tūrisma informācijas 
un arī tūrisma pakalpojumu sniedzēju datu 
bāzi, veido ārvalstīs un Latvijā tūrisma infor-
mācijas birojus, veic tūrisma tirgus izpēti.

Latvijas Tūrisma konsultatīvā padome ir 
Ministru kabineta izveidota institūcija, kurā 
iekļauti tūrisma politikas īstenošanā iesaistī-
to ministriju, pašvaldību, komersantu, bied-
rību pārstāvji ar mērķi sekmēt tūrisma attīs-
tību, saskaņot tūrisma politikas īstenošanā 
iesaistīto pušu intereses un darbību. 
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“Buy Latvia. Buy the Baltics”: 
no kvantitātes uz kvalitāti

Tūrisma speciālistu seminārā “Buy Latvia. 
Buy the Baltics” nākamgad lielāka uzmanī-
ba jāpievērš ārvalstu tūroperatoru atlasei 
un kontaktbiržas organizēšanai, secinājusi 
TAVA un nozares pārstāvju darba grupa. 
Nākamgad seminārs notiks no 5. līdz 8. feb-
ruārim, tāpat kā šogad – starptautiskās tū-
risma izstādes “Balttour” ietvaros. 

Organizēt mazas tūroperatoru vizītes 
Latvijā visa gada garumā nav tik efektīvi kā 
šādu lielu semināru, vērtē Latvijas Tūrisma 
aģentu asociācijas (ALTA) pārstāvis, “Baltic 
Travel Group” valdes priekšsēdētājs Vladi-
slavs Korjagins. Izvērtējot šī gada semināru, 
secināts, ka “nevajag tiekties pēc liela skaita 
dalībnieku (šogad – vairāk nekā 250 no 28 
valstīm), bet pēc kvalitātes. “Pērn bija gan 
firmas ar lielu klientu potenciālu, gan tādas, 
kuru apmeklējumam biznesa vērtības nebi-
ja. Ja mēs aicinām un maksājam, tad gribam, 
lai no tā būtu labums. Tāpēc paši veiksim 
pieteikumu filtrāciju, un darba grupa lems, 
ko aicināt un ko ne.”

Citādi tiks organizēta kontaktbirža. Pērn 
Latvijas firmas sēdēja pie galda un gaidīja 
ārvalstu firmu pārstāvjus, no kuriem lielākā 
daļa pēcpusdienā jau aizgāja citās darīša-
nās. Tagad būšot otrādi – katram viesim būs 
savs galds, pie kura viņam nāksies sēdēt tik 
ilgi, kamēr Latvijas pārstāvjiem būs interese 
tikties. “Ja viesis būs aizgājis, viņam nāksies 
atmaksāt visus izdevumus. Tā tas notiek visā 
pasaulē,” par ieceri stāsta V. Korjagins. 

Organizatori grib dot iespēju piedāvāt 
pakalpojumus arī tūrfirmām no Lietuvas un 
Igaunijas, kurām dalības maksa gan būšot 
lielāka nekā dalībniekiem no Latvijas.

Ekskursiju klāsts tiks samazināts, toties 
piedāvājums būs mērķtiecīgāks. 

Savukārt ārvalstu firmu pārstāvji, kas 
šogad piedalījās seminārā, atzinuši, ka vai-
rāk uzmanības jāvelta saziņai, tostarp ne-
formāliem kontaktiem, precīzāk jāsastāda 
kontaktbiržas grafiks, jāatvēl vairāk laika 
ekskursijām.

“Buy Latvia. Buy the Baltics” ir labs pie-
mērs tam, kā privātais sektors var sadarbo-
ties ar valsts institūcijām, un mēs esam pa-
teicīgi TAVA, ka varam piedalīties lemšanā,” 
ALTA viedokli pauž V. Korjagins.

Augsti prioritārās valstis
Arī nākamgad augsti prioritārās tūrisma 

valstis, kurās TAVA izvērsīs plašākas 
mārketinga aktivitātes, būs Igaunija, Lietuva, 
Somija, Zviedrija, Vācija, Lielbritānija un 
Krievija.

Visās šajās valstīs TAVA plāno piedalīties 
tūrisma gadatirgos, organizēt darba 
seminārus, ārvalstu žurnālistu vizītes Latvijā, 
medijos vai vidē izvietot informāciju par 
tūrisma iespējām Latvijā. 

Nākotnē šo sarakstu kā pirmā varētu 
papildināt Norvēģija. Šajā zemē tūristu inte-
rese par Latviju strauji pieaug. TAVA apsver 
pat iespēju Norvēģijā atvērt Latvijas tūrisma 
informācijas biroju, līdzīgi arī Milānā un 
Tokijā, bet tikai tādā gadījumā, ja izdotos 
izcīnīt papildu budžetu. Tā kā visas minis-
trijas un to iestādes drīkst iesniegt budžeta 
pieprasījumus tikai šā gada bāzes līmenī, 
ieceres īstenošana ir maz ticama. 

Prioritātes un perspektīvas
Prioritāro valstu sarakstā ierindotas Balt-

krievija, Ukraina, Norvēģija, Dānija, Itālija, 
Spānija, Polija, Čehija, Austrija. Šajās 
valstīs galvenās mārketinga aktivitātes būs 
darba semināri, žurnālistu vizītes, papildu 
finansējuma apstākļos arī reklāmas medijos 
u.c. Pastāv zināmas grūtības ar Norvēģijas un 
Dānijas žurnālistu vizīšu organizēšanu, jo tur 
apmaksāta žurnālista vizīte tiekot uzskatīta 
par kukuļošanu, zināja teikt TAVA direktors 
Uldis Vītoliņš. 

Latvijas perspektīvās tūrisma valstis ir 
ASV, kur organizēs darba seminārus un 
publikācijas, kā arī Japāna – ir plānots 
piedalīties Japānas Tūrisma aģentu 
asociācijas JATA gadatirgū, japāņu valodā 
tulkos informatīvos materiālus. 

Latvijai tuvākajās valstīs liela daļa akti-
vitāšu tiks vērstas tieši uz galapatērētāju, 
tālākās valstīs Latvija tiks prezentēta arī kopā 
ar Lietuvu un Igauniju. Ja līdz šim vairāk 
strādāts ar nacionāla mēroga medijiem, tad 
nākamgad lielāka uzmanība tiks pievērsta 
reģionālajiem medijiem, it īpaši Igaunijā, 
Somijā. 

Ko un kā reklamēs?
Katrā no valstīm vairāk tiks reklamēti tie 

produkti, kas tās ceļotājus varētu interesēt 
visvairāk, piemēram, Lietuvā – slēpošanas 
iespējas Latvijas kalnos, Vācijā – Dziesmu 
svētkus, velotūrismu, lauku tūrismu, kem-
pingus, golfu, Somijā – pirtis, aktīvo atpūtu, 

TAVA plāno turpmākās 
mārketinga aktivitātes

medību un makšķerēšanas iespējas, golfu, 
SPA u.tml.

Žurnālistu vizīšu organizēšanā un tādējādi arī 
sevis reklamēšanā ieinteresētas ir “air Baltic”, 
“Easy Jet”, “Ryanair”, kuras, līdzīgi kā “Tallink 
Silja”, kopā ar TAVA vēlētos īstenot arī kopējas 
reklāmas kampaņas noteiktos mērķtirgos. 

Finansiālu apsvērumu dēļ dalība izstādēs 
kopumā ir nedaudz samazināta. Iegādāti jau-
ni mobilas konstrukcijas stendi. 

Mērķē uz galapatērētāju un 
starpniekiem

Aktivitāšu plāns sastādīts, ņemot vērā arī 
tūrfirmu aptauju. Uz atsevišķu tūroperatoru 
iebildi, ka pārāk liels uzsvars likts uz gala- 
patērētāju, nevis ārvalstu tūroperatoriem, U. 
Vītoliņš bilda, ka visas aktivitātes ir kompro-
miss starp dažādu pušu interesēm. Netrūkstot 
arī izstāžu profesionāļiem, turklāt nereti 
lielāka efektivitāte ir no darba semināriem, 
kontaktbiržām, kuras TAVA aktīvi organizēs 
arī turpmāk.

Skaidros Šengenas priekšrocības 
Līdz ar Latvijas pievienošanos Šengenas 

līgumam iecerēta Latvijas tūrisma informa-
tīvā biroja atvēršana Palangā un Pērnavā, 
jo te varētu parādīties vairāk ceļotāju, kas 
ar kopējo Šengenas valstu vīzu gribētu do-
ties arī uz kaimiņvalstīm. Biroja atvēršanā 
Palangā ļoti ieinteresēts ir arī Liepājas mērs 
Uldis Sesks un “air Baltic”. 

Sakarā ar Latvijas pievienošanos minēta-
jam līgumam NVS valstīs, it īpaši Krievijā, 
tiks veikta informatīva kampaņa, skaidrojot 
jaunās ceļošanas priekšrocības. TAVA direk-
tors Uldis Vītoliņš spriež, ka būs jādomā arī 
par to, kā nezaudēt ukraiņu un baltkrievu 
tūristus – viņiem šobrīd Latvijas vīzas ir bez 
maksas, taču pēc pievienošanās Šengenas 
līgumam par tām būs jāmaksā. 

Kā Krievijā?
Līdz decembrim TAVA izlems, kurā no 

Krievijas tūrisma gadatirgiem piedalīties 
– MIIT, kurā TAVA piedalījās līdz šim, 
vai INTOURMARKET, kuru aktīvi lobē 
Krievijas valdība un Maskavas mērija un 
kura ietekme aizvien palielinoties. Arī 
dalības maksa tajā ir lētāka, turklāt MIIT 
Latvijai piedāvā sliktu vietu. Par izstādes 
maiņu domā arī lietuvieši un igauņi, ar 
kuriem lēmums tiks saskaņots. 

Paula Bērziņa
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Latvijas tūrisma
objektu TOP 10

Lai atvieglotu ārvalstu tūristu 
izvēli un radītu objektīvāku 
priekšstatu par Latvijas tūrisma 
pamatvērtībām, TAVA kopā ar 
nozares pārstāvjiem izveidojusi 
populārāko Latvijas tūrisma vietu 
sarakstu. 

Informāciju par topa pirmajiem desmit ob-
jektiem TAVA ievietos savos bukletos, kartēs, 
plaši popularizēs tos internetā, izstādēs, Lat-
vijas prezentācijas seminārā “Buy Latvia. 
Buy the Baltics” un citur.

75 tūrisma ekspertu aptaujā par Latvijas 
tūrisma objektu Nr. 1 atzīta Rundāles pils, 
kuru saraksta augšgalā ierindoja 72 eksperti 
(72 punkti). Ar 67 punktiem Rundālei seko 
Vecrīga, ar 62 punktiem – Aglonas bazilika. 

Piedāvātajiem tūrisma objektiem bija 
jābūt vienkārši atrodamiem, atvērtiem 
apmeklētājiem visu gadu, orientētiem uz 
plašām interešu grupām. 

“Ļoti daudz tūristu redzam Vecrīgā, Rīgā, 
bet daudzi pat nenojauš, ka ir tāda Rundāle, 
Aglona, Turaida, kur, ja salīdzinām ar Rīgu, 
nemaz tik daudz to tūristu nav. Līdz šim, 
cenšoties nevienu neaizvainot, piedāvājām 
vairākas pilis, pilsētas. Ārzemju viesi šajā 
informācijas klāstā apjūk, bet, ja ir pāris 
nominētu objektu, viņiem ir vieglāk izdarīt 
savu izvēli,” topa izveides nepieciešamību 
pamato idejas autors, TAVA direktors Uldis 
Vītoliņš. 

Priekšlikums par TOP 10 nozares 
pārstāvjiem pirmo reizi tika izteikts tikšanās 
laikā 19. jūnijā. Tūrisma speciālisti pauda 
vēlmi šo topu pēc laika mainīt, kā arī veidot 
vasaras un ziemas listes. “Tie, kas ir topa 
objekti vasarā, nereti tādi nav ziemā un 
otrādi,” bilda “Eiropa.lv” direktors Aivars 
Mackevičs. 

Ziemas tops pagaidām vēl nav izveidots, 
bet tas varētu būt nākamais solis, līdzīgi kā 
piedāvājuma saraksta noteikšana konkrētu 
valstu tūristiem, kādu piecu 1–2 dienu 
maršrutu piedāvājuma izveide, teic Vītoliņš. 
Pašreizējo topu nākamā gada nogalē 
pārskatīs. Viņaprāt, būtu gan jānotiek kam 
ārkārtējam, lai no saraksta augšgala izspies-
tu pirmo sešu vietu ieguvējus, bet pārējās 
četras vakances varot iegūt katrs, kurš 
vairāk pacenšas, kaut ko uzlabojot. 

Latvijas tūrisma objektu 
un vietu TOP 20

Rundāles pils
Vecrīga
Aglonas bazilika
Jūrmala pludmale un SPA centri
Gaujas nacionālais parks
Kuldīgas vecpilsēta 
un Ventas rumba
Turaidas muzejrezervāts
Cēsu vecpilsēta un viduslaiku pils
Liepāja
Ventspils
Kino pilsētiņa “Cinevilla”
Pedvāles brīvdabas mākslas 
muzejs
Aerodium
Kolkas rags un Kurzemes jūrmala
Tērvetes dabas parks
Ķemeru nacionālais parks
Latgales keramiķu darbnīcas 
“Podnieku skola”
Ventspils Piejūras muzejs
Bīriņu pils
Āraišu ezerpils

Tūrisma nozares pārstāvju augstais 
novērtējums Rundāles pilij šovasar nav 
vienīgais “ordenis” – arī Eiropas Komisija 
Rundāles pili un arī Rīgas vēsturiskā centra 
panorāmu iekļāvusi Eiropas kultūras un 
dabas pieminekļu sarakstā

Mudina turpināt
 Baltijas ceļojumu 

maratonu 
Uz pagājušā gada Latvijas ceļojumu ma-

ratona pieredzes bāzes radītais Baltijas ceļo-
jumu maratons (BCM) aizsākās ar lielu publi-
citāti un pamazām pieaugošu tūristu interesi 
visās trīs valstīs.

Latvijas tūrisma informācijas birojā Rīgā 
jau pirmajā mēnesī kopš BCM sākšanās 27. 
jūnijā tika izņemtas 700 dalībnieku apliecības 
un kartes, līdz augusta beigām – vairāk nekā 
tūkstotis, bet visos objektos un lielākajos tū-
risma informācijas centros izplatīts ap 2500 
karšu un apliecību. Prognozējams, ka intere-
se vēl pieaugs, jo, tuvojoties rudenim, daudzi 
Latvijas iedzīvotāji vairāk ceļo pa Latviju un 
tuvējām kaimiņvalstīm. Līdz augusta vidum 
katrā objektā viesojušies 100–150 ceļotāju 
līdzīgā skaitā no visām trim valstīm. Tērvetē 
gan fiksēts ievērojams lietuviešu tūristu pār-
svars, kas skaidrojams ar robežas tuvumu un 
atrašanos pa ceļam uz Jūrmalu un Rīgu. 

To, vai lielākā daļa apmeklētāju ir BCM 
dalībnieki, varēs spriest novembrī, kad dalīb-
nieki organizatoriem iesūtīs savas apliecības. 
Visas apliecības piedalīsies balvu izlozē.

BCM aktīvi popularizē mediji. Četrās žur-
nālistu vizītes uz visiem maratona objektiem 
devās pārstāvji no lielākajiem plašsaziņas 
līdzekļiem – LTV, “Neatkarīgās Rīta Avīzes”, 
“Latvijas Avīzes”, žurnāla “Ieva” un citiem Lat-
vijas medijiem, “Eesti Paevaleht”, “Aripaev”, 
“Reisimaailm” no Igaunijas un Lietuvas nacio-
nālās televīzijas kanāla, laikrakstiem “Lietu-
vos Rytas”, “Respublika” un citiem mazākiem 
izdevumiem. Ik piektdienu ar akcijas dalīb-
niekiem Latvijas iedzīvotāji tiek iepazīstināti 
arī LTV rīta raidījumā “Labrīt, Latvija!”. Intere-
se no žurnālistu puses bija tik liela, ka vietu 
trūkuma dēļ mazākiem medijiem pat nācās 
atteikt līdzbraukšanu.

Visi atzinīgi novērtēja projektu, mudinot 
turpināt nākamgad līdzīgu akciju. Daži ieteica 
kaut ko līdzīgu rīkot arī Skandināvijas līmenī, 
un kāpēc gan lai Latvija to neuzņemtos?

BCM mājaslapu, kas pieejama caur www.
latviatourism.lv, līdz augusta beigām apmek-
lēja vairāk nekā 12 tūkstoši interesentu, no 
kuriem 400 bija reģistrējušies, tādējādi parā-
dot, ka aktīvi piedalīsies akcijā un pretendēs 
uz balvām. 

BCM interesenti par puscenu var apmeklēt 
36 konkursa kārtībā izvēlētus tūrisma objek-
tus Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Maratons no-
tiks līdz 1. novembrim.

Baiba Plūme, 
LTIB Rīgā vadītāja
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Pilsēta, valsts Pasākuma  Pieteikšanās
 norises laiks termiņš

Kontaktpersona aģentūrā
Kaļiņingrada, Krievija
 14.09.–16.09.  07. 09.

ilze.sadovska@latviatourism.lv
Rīgā, Vācijas 18. 09.  07.09
tūroperatoru un
aģentu darba seminārs 

ilze.sadovska@latviatourism.lv
Maskava, Krievija 24. 09.  11.09.

ilze.sadovska@latviatourism.lv
Kijeva, Ukraina 10. 10.  Tiks izsludināta

ilze.sadovska@latviatourism.lv
Oslo, Norvēģija 17. 10.  Beigusies

ramona.kacanova@latviatourism.lv
Helsinki, Somija 19. 10. Beigusies

ieva.keviesena@latviatourism.lv
Parīze, Francija* 24.10.  Tiks izsludināta

solveiga.simonova@latviatourism.lv
Milāna, Itālija* 30.10.  Tiks izsludināta

ramona.kacanova@latviatourism.lv
Madride, Spānija* 20.11.  Tiks izsludināta 

ieva.keviesena@latviatourism.lv
Igaunija Novembra Tiks izsludināta 

 otrā nedēļa 
Agnese Ramata, LTIB Vidzemē vadītāja, 

vidzeme@latviatourism.lv; tel.: 64122011
Lietuva Novembra   Tiks izsludināta 

 pēdējā nedēļa
Inga Vonoga, LTIB Latgalē vadītāja, 

latgale@latviatourism.lv tel.: 65422818
 * Baltijas valstu kopīgs pasākums. 

Ierobežojums – 7 dalībnieki no valsts.

TAVA darba semināri 

Izstādes, kurās piedalās TAVA

9. septembris  – “The Trade Show”, 
     Lasvegasa, ASV
14. septembnris – “JATA”, Tokija, Japāna
26. septembris – “TOP RESA”, Dovila (Deauville), 
     Francija
9. novembris  – “Travel Fair Bremen 2007”, 
     Brēmene, Vācija
12. novembris  – “WTM 2007”, Londona, 
     Lielbritānija

Savas pirmās vizītes laikā Somijā Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers 22. augustā apmeklēja 
arī TAVA Latvijas tūrisma informācijas biroju Helsinkos. 
Biroja vadītāja Inguna Žīgure prezidentu iepazīstināja ar Latvijas – Somijas tūrisma bilanci. 
Somija Latvijai ir augsti prioritārs tūrisma tirgus, turklāt tam ir liels potenciāls. Somijas tūristu, 
it īpaši vairākdienu tūristu, skaits Latvijā strauji pieaug, pērn salīdzinājumā ar 2005. gadu tas 
pieaudzis par 45,8%. Jāatzīmē, ka kopumā vairākdienu ceļotāju skaits Latvijā pieaudzis par 36 %. 
Somu tūristi arvien vairāk interesējas ne tikai par pilsētām, bet arī par Latvijas reģioniem un 
kruīzu kuģa Helsinki – Rīga perspektīvām, prezidentu informēja I. Žīgure. 

Lai saņemtu bezmaksas žurnālu “Tūrisms“,
uz e-pastu: turisms@corpmedia.lv
jānosūta šāda informācija:

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

Ja jums žurnāls “Tūrisms” jau tiek piegādāts,  
tātad jūsu adrese ir iekļauta “Tūrisms” 
abonentu datu bāzē.

Žurnālu “Tūrisms” piegādā Latvijas Pasts.

Tūrisma attīstības valsts aģentūra 
(TAVA) sadarbībā ar reģionālajiem tūrisma 
informācijas centriem (TIC) ir laidusi 
klajā piecas jaunas reģionu tūrisma kartes: 
Kurzeme, Vidzeme, Latgale un Zemgale, 
kā arī Rīgas apkārtne. Kartes ir paredzētas 
individuālajiem tūristiem, kuri vēlas apceļot 
Latviju.

Jaunajās kartēs ir iekļauti ieteicamie 
tūrisma maršruti, kā arī īss ievērojamāko 
tūrisma vietu un objektu apraksts, kas 
sadalīts pa rajoniem. Kartes ir izdotas 
latviešu, krievu, angļu un vācu valodā. 

Latvijas reģionu tūrisma kartes bez mak-
sas izplata Tūrisma informācijas birojā Rīgā, 
Smilšu ielā 4, reģionālajos TIC, Latvijas 
ārvalstu tūrisma birojos Berlīnē, Londonā, 
Helsinkos, Stokholmā un Maskavā, kā 
arī tūrisma izstādēs un darba semināros 
ārvalstīs.

TAVA Publikāciju un informācijas nodaļas 
vadītāja Inese Šīrava informē par brošūrām, 

ko, sākoties jaunajai tūrisma izstāžu se-
zonai, izdos TAVA:

“Lai ārvalstu tūristus nodrošinātu ar 
informāciju par populārākajām apskates 
vietām Latvijā, TAVA izdos Latvijas tūrisma 
objektu TOP 10 brošūru, kā arī Latvijas un 
Rīgas tūrisma karti. Brošūra un karte būs 
pieejama angļu, vācu, krievu, franču, spāņu, 
norvēģu, somu un zviedru valodā. 

Ņemot vērā japāņu tūristu lielo interesi 
par Latviju, sagatavotas divas brošūras 
japāņu valodā – viena informēs par Latvijas 
tūrisma iespējām, bet otra – par Baltijas val-
stu piedāvājumu. 

Plānotas arī vairākas jaunas tūrisma 
produktu brošūras speciālo interešu tūristiem 
– “Piedzīvojumi Latvijā”, “Golfs”, “Atpūta 
ziemā” un “Pirtis”. 

Kā katru gadu, nākamajai sezonai tiks sa-
gatavota arī Tūrisma aģentu rokasgrāmata, 
praktiskās informācijas bukleti un Latvijas 
tūrisma tēla brošūra.”

Izdotas jaunas 
Latvijas reģionu 
tūrisma kartes
un brošūras
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Balstoties uz funkcionālā audita rezultātiem 
un nepieciešamību nepalielināt nodarbināto 
skaitu sabiedriskajā sektorā, Ekonomikas 
ministrijas Tūrisma nodaļa pievienota Ārējo 
ekonomisko attiecību un tirdzniecības politi-
kas departamentam (ĀEATPD). 

Tādējādi iecerēts nodrošināt efektīvāku 
tūrisma un ekonomiskās pārstāvniecības 
sadarbību, pārvaldību un starpval-
stu tūrisma attīstību. ĀEATPD ir vairāk 
kvalificētu darbinieku, departamentam ir 
pieredze darbā ar valsts, pašvaldību un 
reģionu institūcijām, uzņēmēju apvienībām, 
atašejiem Eiropas Savienībā un Pasaules 
Tirdzniecības organizācijā, diplomātiskajām 
pārstāvniecībām u.c. Pašreizējā tūrisma poli-
tikas izstrādes sistēma netikšot mainīta. 

Viena no galvenajām ĀEATPD funkcijām 
ir preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas 
politikas izstrāde un pārraudzība, tādējādi Latvi-
jas tūrisma pakalpojumu eksporta palielināšana 
arī līdz šim bija departamenta kompetencē. 
Tūrisma pakalpojumu eksports 2006. gadā būtiski 
palielinājies, tas pārsniedz plānoto ikgadējo pieau-
gumu un veido 266,2 miljonus latu. EM uzsver, 
ka tūrisma nozare ir viena no nozīmīgākajām un 
visstraujāk augošajām tautsaimniecības nozarēm, 
kam liela vērība tiks pievērsta arī turpmāk. 

Līdz ar Tūrisma nodaļas iekļaušanu 
ĀEATPD mainījusies arī tās padotība valsts 
sekretāra vietniekam – par nodaļu vairs 
nebūs atbildīga Ilga Preimate, bet Zaiga 
Liepiņa, valsts sekretāra vietniece ES un 
ārējo attiecību jomā.

Pašlaik zināms, ka 2008. gadā tūrisma 
nozarei būs pieejami līdzekļi no Eiropas 
struktūrfondiem trīs programmu ietvaros.

Joprojām tiek saskaņota Lauku attīstības 
programma 2007.– 2013. gadam. Zemkopības 
ministrijas speciālists Jānis Vītiņš lēš, ka 
tas varētu tikt izdarīts līdz gada beigām, 
bet, lai uzsāktu programmu un izsludinātu 
pieteikšanos, vēl jāapstiprina Ministru 
kabineta noteikumi. Programmas 3. ass 
pasākumu plāns paredz sekmēt lauku tūrisma 
pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanos, 
daudzveidības palielināšanos, jaunu tūrisma 
produktu, darbavietu radīšanu jau esošajos 
uzņēmumos. Kopumā plānots atbalstīt 917 

aktivitātes 64 896 125 eiro vērtībā.
Pagaidām vēl nav precīzākas informācijas 

par Norvēģijas struktūrfondu līdzekļiem, no 
kuriem tūrisma jomā varētu tikt atbalstītas 
pārrobežu sadarbības aktivitātes. 

Ekonomikas ministrijas pārziņā ir program-
ma “Infrastruktūra un pakalpojumi” un tās 
pasākums “Tūrisms”, ko administrēs Latvijas

Investīciju un attīstības aģentūra. Tā 
mērķis ir veicināt Latvijas kā tūristu 
galamērķa nostiprināšanos un konkurētspējas 
palielināšanos, radot labvēlīgus apstākļus 
kompleksai nacionālas nozīmes tūrisma 
produktu un pakalpojumu attīstībai. Nodalītas 
četras apakšaktivitātes (skatīt labajā slejā).

Līdz septembra sākumam Valsts policija 
(VP) un Iekšlietu ministrijas Informācijas 
centrs (IC) vēl nebija vienojušies par skaidru 
sistēmu, kādā tiks nodrošināta informācijas 
nodošana un apstrāde par ārvalstniekiem, kas 
apmetušies tūristu mītnēs. 

IeM Preses centra vadītāja Laura Karnīte 
bilda, ka IC ir sagatavojis programmatūras 
specifikāciju, kas paredz lielo viesnīcu datu 
bāzu automātisku saslēgšanu ar IC, bet 
mazajām viesnīcām – īpašu WEB saskarni: 
ievadot prasītos datus, būs jāaizpilda lodziņš 
un jānospiež poga “sūtīt”. Aptuveni šāds 
piedāvājums nosūtīts VP. 

Par to, kā deklarāciju datus nodos tās mītnes, 
kurām nav interneta, īstas skaidrības nebija 
nedz VP, nedz IeM. L. Karnīte sprieda, ka 
tām būs jākontaktējas ar iecirkņa inspektoru, 
kuram jāiesniedz deklarācija, savukārt VP Pre-
ses biroja priekšniece Ieva Rekšņa sacīja, ka 
policija noteikti nebrauks pakaļ deklarācijām. 

VP arī nevēloties, lai paši viesu nami piegādā 
deklarācijas. Nesot loģiski nēsāt papīrus, jo par 
to, kādi viesi iebrauc un izbrauc, policijai jāzina 
pēc iespējas ātrāk. Tāpēc VP ir ieinteresēta 
maksimālā datu nodošanas elektronizācijā. 
Viņasprāt, būtu nepieciešami precīzi dati par to, 
cik ir tādu tūristu mītņu, kurām nav interneta. 
Par šī sektora sniegto datu apstrādi vēl notiekot 
sarunas starp VP, IeM un likumdevējiem. 

Jau ziņots, ka visiem ārvalstniekiem, ierodot-
ies tūristu mītnē, jāaizpilda deklarācija, lai līdz ar 
Latvijas pievienošanos Šengenas informācijas 
sistēmai un robežkontroles atcelšanai tiesīb-
aizsardzības iestādes varētu sekot līdzi tam, 
kas uzturas valstī. Par “Ziemassvētku dāvanu” 
šā gada decembrī – robežkontroles atcelšanu 
deviņu jauno dalībvalstu, tostarp Latvijas, 
pilsoņiem – paziņojis ES iekšlietu un tieslietu 
komisārs Franko Fratīni. Oficiālais lēmums par 
Latvijas un citu valstu pievienošanos Šengenas 
līgumam tiks pieņemts novembrī.

Mainīta LR EM Tūrisma nodaļas pakļautība 

Eiropas naudas nākamgad 

Sistēma ārvalstnieku datu ievākšanai no 
tūrisma mītnēm vēl top

“Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pie-
minekļu saglabāšana, atjaunošana un 
infrastruktūras pielāgošana tūrisma pro-
dukta attīstībai” 

Pieejamais finansējums – 10,54 miljoni 
latu, ieskaitot nacionālo finansējumu. Fi-
nansējumu varēs saņemt pašvaldības, kurās 
atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības 
pieminekļi. Pašlaik ir 29 šādas pašvaldības. 

Atbalstāmās darbības: valsts nozīmes kul-
tūrvēsturisko pieminekļu restaurācija, ceļu, 
laukumu, celiņu, trotuāru, vides sakārtoša-
na, mazo arhitektūras formu un skulptūru 
ierīkošana, apgaismes iekārtu un vizuālās 
informācijas objektu uzstādīšana, publisko 
infrastruktūru objektu izveide (tualetes, tū-
risma informācijas punkti un stendi), projek-
ta tehniskās dokumentācijas sagatavošana 
un administrēšana. 

“Nacionālās nozīmes velotūrisma pro-
dukta attīstība” 

Finansējuma (5,79 miljoni latu) saņēmējs 
– TAVA. 

Atbalstāmās darbības: starptautiskā “Euro-
Velo” maršrutu tīkla Latvijas posmu EV-10, 
EV-11, nacionālā velomaršruta NV-1 infra-
struktūras izveidošana, maršrutu apzīmēšana, 
atpūtas vietu un velonovietņu izveidošana, 
maršruta popularizēšana un mārketinga pa-
sākumi vietējā un starptautiskajā tirgū.

“Nacionālās nozīmes kultūras, aktīvā, 
veselības un rekreatīvā tūrisma produk-
ta attīstība” 

Finansējuma (12,37 miljoni latu) saņē-
mējs – juridiskas personas, kuru īpašumā ir 
vai kuras apsaimnieko (noslēgts nomas lī-
gums vismaz uz 10 gadiem) nekustamo īpa-
šumu, kurā tiks veiktas projekta investīcijas. 

Atbalstāmās darbības: kultūras pieminek-
ļu restaurācija vai renovācija, pielāgojot tū-
risma produktu attīstībai, rekreatīvā tūrisma 
infrastruktūras izveidošana vai uzlabošana, 
aktīvā tūrisma infrastruktūras izveidošana 
vai uzlabošana, esošo tūrisma produktu 
pilnveidošana vai jaunu radīšana. 

“Tūrisma informācijas 
sistēmas attīstība”
Finansējuma (2,29 miljoni latu) saņēmējs 

– TAVA. 
Atbalstāmās darbības: informatīvo tū-

risma ceļa zīmju tīkla izveide, tūrisma in-
formācijas e-kiosku tīkla izveide, tūrisma 
informācijas sniedzēju modernizēšana, tū-
risma informācijas datu integrācija Latvijas 
tūrisma informācijas sistēmā, informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana. 

Sīkāka informācija: www.em.gov.lv/
em/2nd/?cat=14897

Eiropas finansējums
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Īsumā

Attīstās medību tūrisms
 Arvien vairāk ārzemnieku dodas uz Latvi-

ju medībās. Valsts meža dienesta apkopotie 
dati liecina, ka pēdējos četros gados ārval-
stu mednieku skaits pieaudzis trīs reizes. 
Visvairāk mednieku bijis no Spānijas un Dā-
nijas. Dienesta speciālisti kā attīstāmu nišu 
saskata putnu medības. 

Savukārt Balvu rajona Rugāju pagasta 
briežudārzā “Mežsētas” nākamruden plā-
nots piedāvāt staltbriežu komercmedības. 
Pašlaik saimniecība organizē medības no 
valsts nomātajos mežos. ZS “Mežsētas” 180 
ha platībā audzē ap 250–280 staltbriežu. 

Viesnīcu noslodze nemainās
 2007. gada trijos vasaras mēnešos viesnīcu 

noslogojums Rīgā bija 67%, citviet Latvijā – 
56%. Tas ir apmēram tikpat, cik pagājušā gada 
attiecīgajā laika posmā. Lai arī tūristu skaits 
Latvijā pastāvīgi aug, viesnīcu noslodzes ne-
palielināšanos Latvijas Viesnīcu un restorānu 
asociācija skaidro ar aizvien jaunu viesnīcu 
rašanos (vidēji 20 objektu gadā). 2006. gada 
beigās Latvijā bija 393 tūristu mītnes ar 11,2 
tūkstošiem numuru un 24,5 tūkstošiem gultu.

Pērn Rīgā vidējā viesnīcu noslodze bija 
56%, bet Latvijā kopumā – 50%. Latvijas tūris-
tu mītnēs pērn apkalpoti 1,33 miljoni viesu. 

Akreditē viesu namu 
sertifikācijas iestādi 

Valsts aģentūra “Latvijas Nacionālās ak-
reditācijas birojs” uz četriem gadiem pie-
šķīrusi akreditāciju uzņēmumam “Tūrisma 
kvalitātes institūts” ar tiesībām veikt tūrisma 
uzņēmumu atbilstības novērtēšanu. Insti-
tūts dibināts 2006. gada 8. martā. 

Šobrīd Tūrisma kvalitātes institūts ir vie-
nīgais uzņēmums Latvijā, kurš ir akreditēts 
veikt sertifikāciju atbilstoši Latvijas valsts 
standartiem lauku tūrismam izmantojamām 
mājam un tūrisma informācijas sniedzējiem. 
Akreditācija piešķirta arī viesnīcu, kempin-
gu, jaunatnes tūrisma mītņu un viesu māju 
atbilstības novērtēšanai. 

Pēta ceļotāju paradumus 
Kopš 10. augusta lidostā “Rīga” tiek veikts 

pētījums ar mērķi izzināt ceļotāju paradu-
mus un viņu zināšanu līmeni par risku sa-
slimt ar infekcijas slimībām. 

Šāds pētījums ir veikts arī citās Eiropas 
Savienības lidostās. Iegūtie dati ļauj secināt, 
kāda informācija ir nozīmīga tūristiem, lai 
ceļojumā garantētu maksimālu drošību.

Pētījumu Latvijā veic Latvijas Tūrisma 
aģentu asociācija sadarbībā ar farmācijas 
kompāniju “GlaxoSmithKline” un Rīgas Stra-
diņa universitātes mācībspēkiem.

Lai aviopasažieriem atvieglotu viesnīcu 
rezervēšanu, nacionālā lidsabiedrība “air-
Baltic” interneta mājaslapā integrēs pasaules 
viesnīcu datubāzes. 

Pēc lidmašīnas biļešu rezervācijas internetā 
sistēma automātiski piedāvās rezervēt 
viesnīcu ceļojuma galamērķī. “airBaltic” 
mājaslapā jau ir saites uz četrām pasaules 
viesnīcu datubāzēm, un lielākajā no tām 
iespējams izvēlēties piemērotāko uzturēšanās 
vietu starp 180 000 viesnīcām Eiropā, ASV 
un Āzijā. Šādus pakalpojumus sniedz arī ci-
tas pasaules lielākās aviokompānijas. 

“air Baltic” pārstāvis Jānis Vanags pieļauj, 
ka ar pakalpojumu nebūs apmierinātas tū-
risma aģentūras, jo interneta rezervācijas 
sistēmā pieejamās cenas būs daudz 
pievilcīgākas. “Laiks, kad tūrisma aģentūras 
varēja diktēt savus noteikumus, ir pagājis, un 
nākotnē aģentūras vairāk darbosies kā privātie 
konsultanti cilvēkiem, kas meklē kaut ko in-
teresantu un specifisku,” teic Vanags.

Tūrfirmu attiecības ar “air Baltic” jau 
ir saasinājušās. Latvijas Tūrisma aģentu 
asociācija (ALTA) ar sūdzību par kompānijas 
biļešu cenu politiku vērsās Konkurences 
padomē. ALTA iebilda, ka aviokompānijas 
zemākās cenas pieejamas tikai internetā, 
reklāmās “air Baltic” aicina biļetes iegādāties 
tikai internetā, neminot iespēju tās pirkt arī 

no aģentūrām. Tāpat ALTA nav apmierināta 
ar to, ka lidojuma datumu un pasažieru vārdu 
par relatīvi mazu piemaksu iespējams mainīt 
tikai internetā pirktām biļetēm, kā arī ar to, ka 
tūrisma aģentūras nevar drukāt elektroniskas 
biļetes un tām netiek piedāvāti korporatīvo 
klientu atvieglojumi. 

Konkurences padome sūdzību noraidīja, 
tomēr tā izvērtēs kompānijas korporatīvo klien-
tu atvieglojumus un to pieejamību aģentūrām. 

“air Baltic” skaidro, ka lētāka cena internetā 
saistīta ar zemāku izplatīšanas pašizmaksu, 
lētās biļetes pieejamas tikai izpārdošanas 
laikā 3–7 dienas, turklāt tās pieejamas arī 
ALTA biedriem. “Aviosabiedrībai nav 
pienākuma visas biļetes pārdot globālās 
rezervēšanas sistēmā ar starpnieka “Amade-
us 4” palīdzību,” – tā “air Baltic”. Konkuren-
ces padome secinājusi, ka likums neliedz 
tirgus dalībniekam izvēlēties veidu, kā savu 
produkciju realizēt galapatērētājam, kā arī 
neliek reklamēt citu komersantu produkciju 
vai pakalpojumus, pat ja tie ir saistīti. 

Iespēju mainīt lidojuma datumu un 
pasažieru vārdu par nelielu piemaksu – Ls 9 – 
tikai internetā aviokompānija skaidrojusi 
ar to, ka šo pakalpojumu ir tehniski grūti 
nodrošināt, taču tas tikšot darīts arī kasēs. 
Savukārt izdrukāt elektroniskās biļetes 
aģentūrām pašām neesot nekādu šķēršļu. 

LR satiksmes ministrs Ainārs Šlesers 
rosinājis pievienot reģionālās Liepājas, 
Ventspils un Daugavpils lidostas starptau-
tiskajai lidostai “Rīga”. Ieceri atbalsta arī 
attiecīgo pašvaldību vadītāji un lidostas 
“Rīga” valdes priekšsēdētājs Krišjānis Peters. 

Ministrijā izveidota darba grupa, kas 
izstrādās lidostu apvienošanās kārtību un 
finanšu plānu. 

Ministrs uzskata, ka apvienošana optimi-
zēs finanšu un investīciju plūsmu, atvieg-
los pārvaldību un regulāro iekšzemes 
gaisa pārvadājumu attīstību. Ievērojamas 
investīcijas plānotas kā reģionālo lidostu, tā 
Rīgas lidostas attīstībā. Pašlaik gan pasažieru 
pārvadāšanai reģionos tiek izmantota tikai 
Liepājas lidosta. Ventspils lidostu izmanto 
robežsardzes un glābšanas dienests, bet 
Daugavpils lidosta pagaidām nav izmantoja-
ma. Ar valsts finansiālu atbalstu regulārus li-
dojumus no Ventspils un Daugavpils plānots 
sākt nākamgad un aiznākamgad. 

“air Baltic” klientu intereses 
konfrontē ar tūrfirmām

Apvienos Latvijas 
lidostu administrāciju

27. augusta vakarā lidostā “Rīga” 
lietuvieti Audri Latiševiču, kas ar “air 
Baltic” reisu devās uz Oslo, pārsteidza 
apsveikumi, dāvanas, fotozibžņi un 
augstu amatpersonu rokasspiedieni – viņš 
bija kļuvis par lidostas šī gada divmiljono 
pasažieri. Dāvanā – priekšrocību karte 
ar iespēju vienu gadu izmantot lidostas 
biznesa klases pakalpojumus. Uzmanību! 
Decembrī ikviens var mēģināt kļūt par 
trīsmiljonu pasažieri.
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VĪZU  JAUNUMI

“Latvenergo” veiktā mākslīgā ūdens līmeņa 
pazemināšana drupina Daugavas krastus, 
sagādājot zaudējumus tūrisma uzņēmumiem 
un pašvaldībām. To pārstāvji domā – monopol-
uzņēmumam būtu jāiesaistās kopprojektos, lai 
mazinātu tā darbības kaitīgās sekas un kaut 
daļēji kompensētu zaudējumus. 

“Latvenergo” pārstāve Ilvija Līvmane 
vien bilst: ūdens līmeņa pazemināšana 
nepieciešama sekmīgai HES remontdarbu 
norisei, bet iedzīvotājiem ir jārēķinās ar 
ūdenslīmeņa pazemināšanos un jāņem vērā 
iepriekšējo gadu pieredze.

Hidrotehniskajām būvēm piemērotākais 
remontdarbu laiks sakrīt ar karstāko tūrisma 
sezonu no jūnija beigām līdz augustam. 
Brīdinājumi par ūdenslīmeņa pazemināšanu 
parasti tiek izvietoti “Latvenergo” mājaslapā 
un rajonu laikrakstos, ko ne visi pamana. 
Tomēr būt informētam vēl nenozīmē būt 
pasargātam. Ik vasaru pēc ūdenslīmeņa 
pazemināšanas peldrīki paliek tālu no ūdens, 
notiek krastu, nostiprinājumu erozija, tiek 
bojātas metāla konstrukcijas. 

“Pirms pāris gadiem parkā netālu no Kok-
neses pilsdrupām tika nostiprināti pamati, 
izveidots uzbērums un celiņš, kas ūdens 
svārstību dēļ aizskalots. Vietām Daugava 
parakusies zem krasta apakšā divus, trīs 
metrus. Arī savā atpūtas bāzē ieguldīju milzu 
līdzekļus, lai uzbērtu un nostiprinātu krast-
malu, – visu skalo prom,” – “Tūrismam” 
savu neapmierinātību pauž Kokneses pagas-
ta deputāts, atpūtas kompleksa “Kalnavoti” 
saimnieks Jānis Dzenis.

Spēkā esošie HES ekspluatācijas noteikumi 
izstrādāti vēl 80. gados, kad ar privātuzņēmējiem 

varēja nerēķināties. “Arī Eiropa prasa, lai 
apdraudējumi tūrisma sektorā tiktu mazināti, bet 
“Latvenergo” var iznīcināt krastmalu, un tā nav 
viņu problēma. Miljonus pelnošais uzņēmums 
kultūrvēsturisko objektu nostiprināšanai at-
met kapeiciņas, bet uzņēmējiem – neko.” Pēc 
Dzeņa domām, lieluzņēmumam vajadzētu 
piedalīties kopīgos projektos ar pašvaldībām, 
piemēram, izbūvējot stāvlaukumus, kur izvilkt 
ūdenstehniku, nostiprinot krastus. 

Sēlpils pagasta vecākais Jānis Bite 
“Neatkarīgajai Rīta Avīzei” stāstījis, ka HES 
ūdenslīmeņa svārstības gan ikdienā, gan re-
montdarbu laikā nemitīgi drupina dolomīta 
krastus arī Sēlpilī, kur noteikta Vecsēlpils 
īpaši aizsargājamā zona.

Uzņēmēji un pašvaldības vērsušas gan 
Vides, gan Ekonomikas ministrijas uzmanību 
uz HES saimnieka atbildību par kaitējumu un 
nepieciešamo atbalstu laivu piestātnes vietu 
pielāgošanai ūdenslīmeņa svārstībām. Kopā 
ar “Latvenergo” pārstāvjiem noorganizēta pat 
tikšanās Ekonomikas ministrijā, taču monop-
olistu intereses un HES drošība tiek uzskatīta 
par prioritāti. “Roka roku mazgā, neviens 
negrib “Latvenergo” ķerties klāt. Arī Vides 
dienestam, kas lauku uzņēmējiem piekasās 
par sīkumiem, “Latvenergo” ir svētā govs,” 
teic J. Dzenis. 

TAVA direktors Uldis Vītoliņš atzīst, ka 
notiekošais ietekmē tūrisma pakalpojumu 
sniedzēju uzņēmējdarbību, tāpēc ir pamats runāt 
ar “Latvenergo” par šo problēmu, noskaidrot, 
ko varētu darīt pirms nākamā gada sezonas, 
ņemot vērā šā gada negatīvo pieredzi. 

Baiba Lulle, NRA

Ceļojumu apdrošināšanu neizmanto 
gandrīz puse no visiem ceļotājiem, secinājusi 
AAS “Balta”. Pērn Latvijas iedzīvotāji, 
atgriežoties no ārzemēm, šķērsoja robežu 
vairāk nekā trīs miljonus reižu, turpretī 
noslēgto ceļojumu apdrošināšanas līgumu 
skaits bija gandrīz desmit reižu mazāks – 
tikai 306 000.

Tomēr atlīdzību apjomi aug, pērn tie 
sasniedza gandrīz 800 000 latu. Visbiežāk 
apdrošināšanas atlīdzības ceļotāji saņem par 
traumu un akūtu slimību ārstēšanu, kā arī 
dažādām problēmām ar bagāžu.

Ārlietu ministrijas Konsulārā departa-
menta direktors Ints Upmacis domā, ka 
daudziem vēl ir “padomju laika” domāšana 

– ja apdrošināšana nav obligāta, tad uz tās 
rēķina var ietaupīt. Tomēr situācijas, kurās 
nokļūst Latvijas ceļotāji ārzemēs, ir ļoti 
dažādas. Tās mēdz būt arī dramatiskas. 
Piemēram, kādam Latvijas pilsonim, kurš pēc 
autoavārijas kļuvis par invalīdu nācies palikt 
Portugālē. Tā kā apdrošināšanas viņam nav 
bijis, lai vīrieti atvestu mājās, turklāt mediķa 
pavadībā, nepieciešami vairāki tūkstoši latu, 
kuru ģimenei nav. 

Kopš vīzas nav vajadzīgas, vairs nav 
obligāta nosacījuma apdrošināšanas iegā-
dei. Daudzās valstīs un pat kontinentos 
nav Latvijas pārstāvniecību – piemēram, 
Dienvidamerikā, Āfrikā –, kas negadījuma 
reizēs var sniegt palīdzību. 

Ūdens līmeņa svārstības Daugavā 
rada zaudējumus

Ceļotāji apdrošinās kūtri 

Latvija cenšas panākt to val-
stu saraksta papildināšanu, uz 
kurām varētu ceļot bez vīzām. 

Uzrunā tūristu iecienītās valstis
No jūlija ES valstu, tostarp Latvijas pil-

soņi, ir atbrīvoti no nodevas par Austrāli-
jas vīzas saņemšanu – šādu lēmumu pie-
ņēmusi Austrālija, lai sekmētu un attīstītu 
dialogu ar ES valstīm. 

LR Ārlietu ministrija uzrunājusi vairākas 
trešās valstis, lūdzot tās noteikt Latvijas 
pilsoņiem bezvīzu ieceļošanas kārtību, 
kā tas ir noteikts daļai veco ES dalībvalstu 
pilsoņiem. Starp šīm valstīm ir Apvienotie 
Arābu Emirāti, Bangladeša, Dienvidāfri-
kas Republika, Ēģipte, Filipīnas, Kenija un 
Kuba.

Kopumā Latvijas pilsoņi bez vīzas var 
doties uz 77 valstīm (to vidū ir arī Tunisija, 
uz kurieni bez vīzas var braukt tikai orga-
nizētā tūristu grupā). No šīm 77 valstīm uz 
30 bez vīzām nevar doties Latvijas nepil-
soņi. 

ASV – piesardzīga 
Lai arī Latvija un citas ES jaunās dalīb-

valstis atzinīgi vērtē kompānijas “Dutko 
Worldwide” lobēšanas pakalpojumus bez-
vīzu režīma panākšanai ar ASV, “Tūrisma” 
rīcībā esošā informācija liecina: arī tad, ja 
bezvīzu režīms ar ASV tuvākajos gados tiks 
ieviests, ceļošana nebūs brīva. Iespējams, 
ka ASV tik un tā pārbaudīs visus ieceļotā-
jus, vēl vairāk pastiprinot kontroli gan ASV 
lidostās, gan pirms ceļotāja došanās ceļā, 
tam pērkot aviobiļeti, kā arī noteiks maksu 
par personas datu pārbaudi. 

ASV Kongresa 27. jūlijā pieņemtais un 
ASV prezidenta Džordža Buša parakstītais 
pretterorisma pasākumu likums paredz 
ieviest bezvīzu režīmu ar tām valstīm, ku-
rās vīzu atteikumu īpatsvars nepārsniedz 
10%. Latvijā iepriekšējos gados noraidīti 
apmēram 15% vīzu pieteikumu, šogad šis 
skaitlis tiek prognozēts 12–13% apmērā. 
Kritērijiem atbilst Čehija, kur vīzas atteik-
tas 9% pretendentu, un Igaunija, kur vīzas 
nav saņēmuši tikai 7% pretendentu. Latvi-
jas diplomāti cer, ka bezvīzu režīmu varē-
tu ieviest 2009. gadā. 

Vienlaikus ASV jau pastiprinājusi iebrau-
cošo ārzemnieku kontroli, un ieceļotājiem 
tiek noņemti visu desmit pirkstu digitālie 
nospiedumi līdzšinējo divu vietā. Jaunā 
sistēma pilotprojekta gaitā tiks ieviesta arī 
vairākās ASV vēstniecībās ārvalstīs, ieskai-
tot Briseli, un tā attieksies gan uz to valstu 
ceļotājiem, kuriem nav vajadzīga vīza, gan 
uz tiem, kam tā ir vajadzīga. 
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Rīgas tūrisma koordinācijas un informā-
cijas centrs (RTKIF) sagatavojis vienas die-
nas produktus – tematiskās ekskursijas, ku-
ras varētu piedāvāt, uzsākot tūrisma sezonu 
nākamgad.

Ja Rīgas dome piešķirs nepieciešamo 
finansējumu, ekskursijas varētu būt bez mak-
sas un ar iepriekšēju pieteikšanos, stāsta RT-
KIF direktore Sandra Inkēna. Iecerēts veidot 
maršrutus “Vecrīgas kods”, kurā varēs iepazīt 
Vecrīgu netradicionālā veidā, arī atgriežoties pa-
domju laikos, būs arī maršruti “Muzikālā Rīga”, 
“Bērnu Rīga”, “Naksnīgā Rīga”, “Koka Rīga”. 

Šogad tūrisma sezonas atkāšanā Rīgas 

viesi tika iepazīstināti ar mazāk pazīstamu 
Vecrīgas daļu – Alksnāja ielu, kur atrodas 
Kinomuzejs, Fotomuzejs un Sporta muzejs. 

Jauni tūrisma piedāvājumi varētu tapt 
arī pēc tūristu anketēšanas rezultātu 
apkopošanas. Šī anketēšana tika veikta 
starptautiskā pieredzes izziņas projekta 
“Experience Design” ietvaros. Projektā bez 
Latvijas iesaistījušās arī citas Eiropas val-
stis, kuras nedaudz netradicionāli aptaujās 
kopumā 5000 tūristu. Dati varētu būt zināmi 
gada beigās, tie ļaus salīdzināt Baltijas val-
stu, Ziemeļeiropas pilsētu pieredzi, tūristu 
uzvedību dažādās pilsētās. 

TAVA vadība un Rīgas domes Satiksmes de-
partamenta pārstāvji sprieduši, kā risināt tak-
sometru pakalpojumu problēmas Rīgā. Lai arī 
TAVA saņemto sūdzību skaits par taksometru 
vadītāju pārkāpumiem krasi samazinājies, 
kārtības šo pakalpojumu jomā joprojām nav. 
TAVA direktors Uldis Vītoliņš uzskata, ka 
ir jāmaina sistēma, kā sodīt negodīgus tak-
sometru vadītājus: šobrīd sodītas tiek tak-
sometru kompānijas, kas negodīgos šoferus 
lielākoties atlaiž. Taču, ņemot vērā darba 
roku trūkumu, atlaistie taksisti tiek pieņemti 
citā firmā, un nekas nemainās. “Kamēr 
Rīgā un Latvijā netiks ieviesta taksometru 

vadītāju sertifikācija un varbūt pat papildu 
sertifikācija tiem šoferiem, kuri, pateicoties 
savām svešvalodu zināšanām, var apkalpot 
ārvalstu pilsoņus, problēma netiks atrisināta. 
Ja taksists zaudētu sertifikātu un līdz ar to 
iespējas turpināt strādāt savā arodā, tas jau 
būtu nopietni,” domā Vītoliņš.

Savukārt Rīgas mērs Jānis Birks ierosinājis 
ieviest vienotu vizuālo standartu taksometriem, 
nokrāsojot visus taksometru vienā krāsa, kas 
varētu izmaksāt visai dārgi – pat vairākus miljonus 
latu. “Dzeltenas krāsas taksometri gan nav visur, 
tomēr lielākajā daļā valstu taksometru vizuālais 
noformējums ir vienots,” sacījis mērs.

Veicot pārbaudes septiņās Rīgas viesnīcās, 
Datu valsts inspekcija (DVI) konstatējusi, 
ka vairākas viesnīcas nav reģistrējušas DVI 
personas datu apstrādes sistēmas. Dažviet 
tiekot kopētas viesu pases vai citi personu 
apliecinošie dokumenti, kas nav pieļaujams. 

Pārbaudot viesu personas datu apstrādi, 
izmantojot magnētiskās kartes, SIM kartes, 
bezkontakta kartes, elektroniskās atslēgas un 
citas elektroniskās durvju atvēršanas ierīces, 

DVI nekonstatēja Fizisko personu datu 
aizsardzības likuma pārkāpumus. 

Datu atbilstošu aizsardzību apgrūtinot 
viesnīcu darbinieku zināšanu trūkums. DVI 
pārbaudes viesnīcās sola turpināt. 

No 1. septembra DVI ir vienkāršojusi per-
sonas datu apstrādes sistēmu reģistrācijas 
kārtību, paredzot reģistrācijas izņēmumus un 
alternatīvu iekšējo datu apstrādes uzraudzības 
kārtību. 

Gatavo tematiskās ekskursijas Rīgā 

Taksometru vadītājiem – sertifikāciju 

Pārbauda datu apstrādes sistēmas viesnīcās

Rīgas domes lēmumam par deviņkārtīgu 
nomas maksas paaugstināšanu līdz 4,17 mil-
joniem latu gadā viesnīcas “Hotel de Rome” 
apsaimniekotājiem SIA “Reho” sekojušas 
iniciatīvas viesnīcas privatizācijai. 

Viesnīcas izsoles sākumcena varētu būt 
gandrīz 22 miljoni latu. Iegūtos līdzekļus 
iecerēts novirzīt vairākiem investīciju pro-
jektiem. Privatizācijas projekts jau izskatīts 
Pilsētas īpašuma un privatizācijas lietu 
komitejā, bet pirms par to lems dome, nolemts 

sagaidīt Ekonomikas ministrijas izvērtējumu 
par to, vai tiesāšanās par ēkas pirmpirkuma 
tiesībām var apgrūtināt privatizāciju. 

SIA “Reho” domes rīcību uzskata par 
patvaļīgu un vērsusies tiesā, lūdzot aizliegt 
domei slēgt darījumus par viesnīcas ēkas 
lietošanu un traucēt saimnieciskajai darbībai 
ēkā, kā arī pieprasījusi pagarināt nomas 
līgumu uz desmit gadiem ar tiesībām to 
pagarināt arī turpmāk. Rīgas apgabaltiesa 
prasību skatīs nākamā gada 29. janvārī.

Grib privatizēt “Hotel de Rome” 

Īsumā

2010. gada sākumā Pārdaugavas augst-
celtnē  “Z torņi” darbu sāks “Starwood Ho-
tels & Resorts Worldwide Inc.” tīkla “Sheraton” 
pieczvaigžņu viesnīca ar 312 numuriem. 

“Starwood Hotel & Resorts Worldwide” ir 
viens no lielākajiem viesnīcu tīkliem pasau-
lē – tas pārvalda 850 hoteļus vairāk nekā 95 
pasaules valstīs. 

Eksperti uzskata, ka “Sheraton”  Rīgai pie-
saistīs vairāk “luksusa” tūristu.

Tūrisms Mangaļsalā 
Trīs gadu laikā Mangaļsalu iecerēts 

pārvērst par tūrisma objektu – Rīgas domes 
Ziemeļu rajona izpilddirekcija teritorijā plā-
no investēt 1,22 miljonus latu, par kuriem 
atjaunos krasta nocietinājumu, labiekārtos 
teritoriju, izstrādās tūrisma maršrutus un 
izbūvēs jahtu piestātni. Dome par naudas 
piešķiršanu gan vēl nav lēmusi.

Eksporta ielā tūristu 
autobusi nestāvēs 

Rīgas domes Vides komiteja noraidījusi 
priekšlikumus ierīkot tūristu autobusu stāv-
laukumu Eksporta ielā. Vides departaments 
bildis, ka teritorija starp Miķeļa un Muitas 
ielu ir Rīgas vēsturiskā centra un zaļā zona. 
Ierīkojot stāvlaukumu, būtu jānozāģē vai-
rāki koki un krūmi. Tā vietā departaments 
ieteicis piešķirt teritorijai dabas pamatnes 
statusu, bet tūristu autobusiem atvēlēt 
vietu 11. Novembra krastmalā esošajos jau 
noasfaltētajos automašīnu stāvlaukumos.

Mobilais dežūrcentrs 
sevi attaisnojis

Rīgas pašvaldības policija, Rīgas tūrisma 
koordinācijas un informācijas centrs, kā arī 
Lielbritānijas vēstniecība uzskata, ka mo-
bilais policijas dežūrcentrs Doma laukumā 
ir pierādījis savu lietderību, lai arī lielākā 
daļa tūristu pie policistiem vērsušies nevis 
problēmsituācijās, bet gan taujājot par 
objektu atrašanos. 

Pie dežurējošajiem policistiem ik dienu 
vērsušies 40–80 pārsvarā angļu valodā ru-
nājoši tūristi. Lielbritānijas vēstniecība, kas 
rīkoja kampaņu “Atbildīgs tūrisms”, ar Rīgas 
pašvaldības policiju jau pārrunā iespējamos 
tālākos uz tūristiem vērstos pasākumus.
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Jūrmalā jaunas viesnīcas
Jūrmalā šogad atvērtas četras jaunas ne-

lielas viesnīcas, viena viesu māja un viens 
motelis. Kā stāsta Jūrmalas domes Tūrisma 
nodaļas vadītāja Gunta Ušpele, pēdējā laikā 
tūristu pieprasījums audzis tieši pēc nelie-
lām, omulīgām viesnīcām. Šādas viesnīcas 
īpaši iecienījuši tūristi no Vācijas. Jauno mīt-
ņu piedāvājums un cenu līmenis gan ir ļoti 
atšķirīgs.

“Baltā pūce” Majoros, Pilsoņu ielā 7/9 
(Jomas ielas rajonā). Koka ēkai ir 100 gadu 
ilga vēsture. Var uzņemt 25 viesus, cena: Ls 
45–115. 

“Jomas sēta” atrodas piecu minūšu gājie-
nā no jūras, Smilšu ielā 11. Var uzņemt 50 
viesu, cena: Ls 70–200. 

Viesu māja “Se la Vie” atrodas Jomas ielā 
76. Var uzņemt 17 viesus; cena: Ls 100–200. 

“Alba hotel” Mellužos, Dārzu ielā 9, trīs mi-
nūšu gājienā no jūrai. Var uzņemt 31 viesi, 
cenas: Ls 25–70 par numuru.

“Sunset hotel” Majoros, Pilsoņu ielā 7/9 
(Jomas ielas rajonā). Viesnīca iekārtota 
atjaunotā, pirms simt gadiem celtā koka 
namā, kur 20. gadsimta sākumā bijusi ne-
liela viesnīca. Var uzņemt 38 viesus; cenas: 
Ls 45–180.

Motelis “Ķemeri” Ķemeros, Tukuma ielā 2 
(netālu no Ķemeru dzelzceļa stacijas). 

Var uzņemt 18 viesus. Blakus motelim ir 
māja viesiem, kas nakti nolēmuši pavadīt 
teltī vai treilerī. Izveidotas 10 treileru vietas. 
Cenas: Ls 25–45.

JŪRMALA

Jūrmalas dome atjaunojusi Majoru kuģu 
piestātni, lai no tās varētu kursēt kuģīši starp 
Jūrmalu un Rīgu. Satiksmi nodrošinās SIA “Jūras 
kuģis” un SIA “Upes kuģis”. Satiksmē tiks izman-
toti speciāli upju kuģīši, jo standarta kuģi ir pārāk 
augsti, lai varētu iebraukt Jūrmalā zem dzelzceļa 
tilta un Lielupes autotilta. Divi kuģi kursēs 
nākamajā sezonā, bet viens kuģis, iespējams, 
uzsāks satiksmi jau šā gada septembrī. 

Paredzēts nodrošināt arī vienu stundu 

ilgu izbraucienu pa Lielupi, lai interesentus 
iepazīstinātu ar pilsētas kultūrvēsturiskām 
vērtībām, raugoties no upes puses. 

Tvaikoņi no Dubultu piestātnes uz Rīgu, 
Sloku un pat uz Jelgavu ir devušies, sākot jau 
no 1844. gada. Arī padomju laikā upju kuģīšu 
satiksme uz Rīgu un Jelgavu bija veiksmīgs 
izklaides un pasažieru pārvadājumu veids. 

Vēl nesen satiksmi starp Jūrmalu un Rīgu 
nodrošināja kuģītis “Jūrmala”

2007. gada pirmajā pusē Jūrmalā vidēji 
četras dienas uzturējušies 52 810 tūristi – tas ir 
par 10% vairāk nekā 2006. gada pirmajā pusē, 
liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

No kopējā viesu skaita 38% bija no Lat-
vijas, bet 62% – no ārzemēm, visvairāk – no 
Igaunijas (13%), Krievijas (10%), Lietuvas 
(9%) un Norvēģijas (7%). 

No gada sākuma līdz jūnijam pilsētas 
viesi bija iecienījuši Jūrmalas kūrorta 
procedūras, ko piedāvā rehabilitācijas cen-
tros, kūrortviesnīcās, SPA centros un “Līvu 
akvaparkā” par salīdzinoši zemākām cenām 
nekā Rietumeiropas un Skandināvijas valstīs. 

Ziemā un pavasarī lielāks esot biznesa tūristu 
īpatsvars, jo biznesa tūristi ir iecienījuši 
apmeklēt Jūrmalu laikā, kad konferences 
un seminārus var rīkot turpat, kur ir iespēja 
apmeklēt atveseļošanās un atpūtinošās SPA 
procedūras.

Pirmā pusgada laikā 46% pilsētas viesu par 
tūrisma mītni izvēlējušies sanatorijas, 27% 
– viesnīcas, 26% – kūrortviesnīcas, 24% – 
viesu mājas un 19% – kempingu.

2007. gada pirmajā pusgadā Jūrmalas 
tūristu mītnēs oficiāli nodarbināti bija 6615 
cilvēki, tas ir par 66% vairāk nekā 2006. gada 
attiecīgajā periodā.

“Līvu akvaparkā” veikta āra teritorijas otrās 
kārtas izbūve un uzstādītas vairākas jaunas 
atrakcijas, veikta esošo slaidu renovācija un 
āra teritorijas labiekārtošana. Rekonstrukcija 
izmaksājusi 200 000 eiro (140 000 latu). 
Uzcelts jauns, gandrīz 15 m augsts tornis ar 
diviem nobraucieniem: viens – ekstrēmais 
“Kamikadze” ar turbo bremzēšanu, otrs – trīs 

brīvā stila ģimenes krāces ar sešus metrus 
augstu startu un četrus metrus platu slīdni.

Kopš atvēršanas “Līvu akvaparku” apmeklējis 
pusotrs miljons cilvēku, no kuriem apmēram 
40% ir tūristi. “Baltijas monitors” veiktā ārzemju 
tūristu aptauja liecina, ka Jūrmala un “Līvu akva-
parks” minēti kā viena no trim vietām, kas pali-
kusi atmiņā pēc Latvijas apmeklējuma.

Pēc Jūrmalas domes pasūtījuma tiek veidots 
Dzintaru mežaparks. Tajā būs trīs rotaļu laukumi 
dažāda vecuma bērniem, celiņi skrituļslidotājiem 
un gājējiem, skeitparks, strītbola laukumi, 
kafejnīcas, autostāvvietas, sabiedriskās tualetes.

Vasarā jau bija izbūvēti inženiertīkli, iz-

veidoti celiņi gājējiem, tiltiņš pār skrituļtrasi, 
kā arī tika veidotas stāvvietas, montētas 
kafejnīcas un iekārtotas sabiedriskās tualetes. 
Parks būs iežogots, tā teritoriju apsargās.

Būvdarbus plānots pabeigt 1. oktobrī. Pro-
jekta izmaksas – 2,87 miljoni latu.

Atjaunota Majoru kuģu piestātne  

Pieaug vairākdienu tūristu skaits

Akvaparkā jaunas atrakcijas

Dzintaros top mežaparks

Majoru piestātne ir gatava un atkal gaida vizinātājus uz Rīgu un Jelgavu
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Īsumā
 

Problēmas ar Lietuvas jauno logotipu 
Lietuvā kavējas Eiropas Savienības atbal-

stītā Lietuvas logotipu konkursa uzvarētāju 
paziņošana, jo ideja, kas atzīta par labāko − 
zaļš lapots kociņš −, jau kalpo par Kanādas 
pilsētas Londonas simbolu.

Kanādas londonieši Lietu-
vas pārstāvjiem pauduši, ka 
logotipa izmantošanu viņi 
uzskatītu par savu tiesību 
pārkāpumu. Tieslietu spe-
ciālisti gan izteikušies, ka tīri 
juridiski Lietuva logotipu va-

rētu izmantot, jo Londonas logotips uzska-
tāms par aizsargātu tikai Kanādas teritorijā.

Viļņas lidostā – miljons 
13. augustā Viļņas Starptautiskā lidosta ap-

kalpoja miljono pasažieri kopš gada sākuma. 
Aizpērn gada miljonais pasažieris tika apkal-
pots tikai 1. oktobrī, pērn − 20. septembrī. Tiek 
lēsts, ka līdz gada beigām Viļņas lidostā tiks 
apkalpoti 1,6−1,7 miljoni pasažieru.

Zīmīgi, ka lidostā “Rīga” 27. augustā tika 
sveikts divmiljonais pasažieris − lietuvietis 
Audris Latiševičs. 

Neringa pārslogota
Lietuvas Kuršu nērijas nacionālā parka 

darbinieki ir noraizējušies par milzīgā atpūt-
nieku pieplūduma radīto pārslodzi unikā-
lajam dabas stūrītim, kas iekļauts UNESCO 
Pasaules mantojuma sarakstā. Neringā sav-
laicīgi jārezervē ne vien naktsmājas viesu 
namos un viesnīcās, bet pat telšu vietas. Ap-
meklējuma rekords bija, kad trijās nedēļas 
nogales dienās ar prāmi tika pārcelti 65 000 
cilvēku un vairāk nekā 14 000 automašīnu. 

Neringā veidojās sastrēgumi, mašīnas tika 
novietotas pašā kāpu pakājē. Naktsmājas 
neatradušie cēla mežos teltis, kurināja uguns-
kurus, citi pārnakšņoja parkos uz soliņiem. Arī 
paaugstinot maksu par automašīnas pārcelša-
nu un iebraukšanu parka teritorijā, atpūtnieku 
pieplūdumu nav izdevies samazināt.

Dažādu amatpersonu skatījums uz turpmāko 
atpūtas vietu attīstīšanu atšķiras. Piemēram, Na-
cionālā parka vadība neatbalsta Nidas starptau-
tiskās ostas attīstības plānu, kas paredz paplaši-
nāt pārslogoto ostu, izbūvējot jaunas piestātnes, 
lai attīstītu izklaides tūrismu. 

Ekskursijas pašiem pilsētniekiem
Viļņas Tūrisma informācijas centrs sācis 

piedāvāt ekskursijas ne tikai viesiem, bet arī 
pašiem Viļņas iedzīvotājiem. Ārzemju tūristi 
parasti pasūta ekskursijas grupās, bet iedzī-
votājiem nelielās grupiņās gida pakalpoju-
mi izmaksātu pārāk dārgi, tāpēc nolemts 
piedāvāt tos plašākai auditorijai.  

Lietuvas vasaras galvaspilsēta 
Palanga neapstājas pie jau paveiktā 
tūrisma infrastruktūras uzlabošanā. 
Par tūrisma attīstību pilsētā 
“Tūrismam” stāsta Palangas mērs 
Remigijs Kirstuks. 

Kādā veidā Palangas pašvaldība sadar-
bojas ar privāto tūrisma sektoru?

Ciešākā sadarbība izveidojusies ar Pa-
langas viesnīcu un kafejnīcu asociāciju, ar 
kuru kopīgi apspriežam ieceres, organizējam 
dažādas nominācijas, mazo uzņēmumu 
darbinieku apmācību, izstrādājam projek-
tus. Ir arī kopīgas mārketinga un reklāmas 
aktivitātes. Izstrādājam kompleksu pilsētas 
mārketinga programmu, kuras ietvaros 
reklamēsim Palangu kā kūrortu un vienlaikus 
arī privātos viesmīlības pakalpojumus. Šāda 
veida kopīgu reklāmu jau esam īstenojuši. 

Kā lobējat sevi nacionālajā līmenī?
Ir mums lobijs. Grasāmies arī izveidot Pa-

langas fanu klubu, kurā apvienotos cilvēki, 
kam Palangā ir kāds īpašums vai kuri 
vienkārši ir Palangas cienītāji – parlamenta 
un  valdības locekļi, politiķi, žurnālisti, 
uzņēmēji, un viņi nodarbotos ar lobismu 
Viļņā. Jau otro gadu ar to nodarbojos arī pats, 
cenšoties veicināt investīcijas Palangā. 

Jāatzīst, palīdz arī tas, ka esmu vienas no 
valdību veidojošajām partijām – Liberālās 
centra partijas – biedrs. 

Jūrmala sūdzas par to, ka nav pieņemts 
Kūrortu likums, un tas traucē attīstīt 
darbību šajā virzienā. Vai Lietuva šāda 
veida likumu ir pieņēmusi?

Nav, un tas ir ļoti slikti. Ir tikai likumā 
noteikts kūrorta statuss, bet nav definēts tas, 
ka kūrorts būtu kāda no investīciju prioritātēm. 
Kūrorta statusam vajadzētu nodrošināt to, lai 
investīcijas te varētu ienākt brīvāk. 

Dzirdēts, ka ārvalstu investoriem 
Palangā neesot viegli iekļūt?

Ārvalstniekiem nav īpašu ierobežojumu. 
Bet vienmēr jau būs neapmierinātie. Investori 
dažkārt grib jūras malā būvēt debesskrāpi, lai 
gan kūrortzonā maksimālais ēkas augstums 
var būt 14 metru. 

Palangā pārsvarā būvē lietuvieši, bet nekus-
tamajos īpašumos investē arī holandieši, baltkrie-
vi, vācieši, igauņi. Latvijas uzņēmēju investīciju 
pagaidām nav, izņemot topošā golfa laukuma 
būvniecībā. Jaunākās investīciju ieceres saistās 
ar 500 miljonus litu (102 miljoni latu) lielām 
investīcijām divos SPA kompleksos. 

Palanga investē tūrisma 
infrastruktūrā 

Bet galvenā problēma ir zeme. Pašvaldībai 
praktiski nav brīvu zemes gabalu, ko laist tirgū. 
Zemi var nopirkt tikai no privātīpašniekiem. 

Kādu pilsētas budžeta daļu veido 
ieņēmumi no tūrisma?

Palangas budžets ir 49 miljoni litu 
(apmēram 10 miljoni latu) gadā, un tūrisms 
veido ļoti niecīgu daļu. Lielāka daļa tūrisma 
un viesmīlības uzņēmumu maksāto nodokļu 
aiziet nevis pašvaldībai, bet valstij. Labumu 
gūstam galvenokārt no tirdzniecības vietām, 
kafejnīcām, zemes nodokļiem. Bet tas 
nenozīmē, ka dome nenovērtē to, ko Palangai 
un tās iedzīvotājiem dod tūrisms. 

Mēs gribam panākt likuma pieņemšanu, 
kas Palangā, līdzīgi kā Jūrmalā, ļautu iekasēt 
nodevu par iebraukšanu pilsētā. Ieņēmumus 
mēs novirzītu infrastruktūras uzlabošanai. 

Kā cīnāties ar sezonalitāti? 
Nesezonā uz Palangu nedēļas nogalēs 

daudz brauc lietuviešu, kam te ir otrā rezi-
dence, bet ziemā viesnīcu noslodze joprojām 
nav augsta – ap 40%. No Lietuvas Tūrisma 
aģentūras dabūjām finansējumu 10 000 litu 
svētku programmām nesezonas laikā, no 
valsts – finansējumu vasaras koncertzāles re-
konstrukcijas iespēju izpētei (500 000 litu). 
Rekonstruētajā koncertzālē turpmāk varēs 
rīkot lielas konferences, augsta līmeņa kon-
certus arī ziemā. Par konferenču rīkošanu 
Palangā liela interese ir arī no Latvijas, jo 
cenas te ir zemākas. 

Būvēsim arī Eiropas līmeņa sporta kom-
pleksu, divus SPA centrus. 

Citas investīcijas infrastruktūrā ir Palangas 
lidostas pasažieru termināļa rekonstrukcijā 
un pludmales sakārtošanā. 

Paula Bērziņa 

Konferenču tūrisms ir viens no Palangas 
tūrisma attīstības virzieniem – cenas ir 
zemākas nekā Latvijā, teic jaunievēlētais 
Palangas mērs Remigijs Kirstuks 

fo
to

: K
ris

tia
ns

 R
oz

en
va

ld
s



19Nr. 3,   rudens  2007

Tūrisma attīstības valsts aģentūras izdevums tūrisma profesionāļiem IGAUNIJA

Īsumā

Tallinā strādā “mobilais gids” 
Ar Tallinas vecpilsētu var iepazīties arī ar 

mobilā telefona jeb mobilā gida palīdzību. 
Ekskursiju igauņu vai angļu valodā var no-
klausīties, piezvanot uz numuru 1218 vai 
1219. Sākotnēji “Mobiletour” pakalpojumi pie-
dāvāti par divdesmit vecpilsētas objektiem, 
un par šādas iespējas esamību vēstīs pie at-
tiecīgajiem objektiem izvietotas informācijas 
plāksnītes. Lai noklausītos vienu tekstu, bez 
maksas par zvana ilgumu mobilā operatora 
tīklā nāksies šķirties vēl no 63 santīmiem par 
konkrēto uzziņu pakalpojumu. 

Sāk sertificēt viesu namus
Lauku tūrisma organizācija “Eesti Maatu-

rism” sākusi piešķirt kvalitātes zīmes saviem 
biedriem. Par simbolu izvēlēta rudzupuķe. 
Augstākās kvalitātes kempingi, atpūtas mā-
jas, viesu nami, lauku sētas var saņemt trīs 
puķītes. Līdz nākamajai sezonai organizācija 
iecerējusi sertificēt vismaz 100 mītņu. 

Lauku tūrisms Igaunijā kļūst aizvien po-
pulārāks. Agrāk lauku tūrisms koncentrējās 
galvenokārt Igaunijas dienvidos, turpretī 
tagad tas sācis attīstīties arī ziemeļos un 
rietumos.

Igaunija zaudē lētas valsts imidžu 
 Igaunija zaudē lētas valsts imidžu, jo 

cenas Tallinā jau ir salīdzināmas ar cenām 
Parīzē, turklāt tās turpinās pieaugt, secinājis 
Igaunijas Konjunktūras institūts. 

Lielākā ietekme būšot degvielas cenu 
kāpumam. Prognozēts, ka firmas, tostarp 
arī tās, kas darbojas tūrisma nozarē, nespēs 
saviem darbiniekiem paaugstināt darba 
algu atbilstoši cenu kāpumam, savukārt, ja 
tiks palielināti izdevumi darbaspēka atal-
gojumam, uzņēmumi var nonākt bankrota 
priekšā.

Igauniju iecienījuši pokera tūristi  
Igaunijā aizvien populārāki kļūst ārzem-

nieku organizēti pokera turnīri. Visvairāk 
pokera cienītāju ierodas no Zviedrijas, Nor-
vēģijas un Somijas, jo tur likums liedz orga-
nizēt turnīrus un spēlēt šo spēli uz naudu. 
Lielie turnīri, kurus organizē skandināvi, 
notiek “Reval Park Hotel&Casino”. Pokera 
menedžeris Prīts Pajumā gan sacījis, ka po-
kera galdu esamība kazino drīzāk ir presti-
ža jautājums, jo grūti gūt normālu peļņu, 
ja mēnesī par vienu galdu valstij jāmaksā 
900 latu. Vienlaikus speciālisti norāda, ka 
pokera turnīri valstij ir visai ienesīgi – to lai-
kā tiek noslogoti vidēji pieci galdi un valsts 
kasē ieplūst 4500 latu. 

Latvijas un citu valstu tūrfirmas 
Igaunijas salas Hījumā apmeklējumu 
iekļauj maršrutā lielākoties kopā ar 
Sāremā salas apskati. Tagad nelielā 
Hījumā sala (989 km²) nopietnāk 
pievērsusies tūrisma attīstīšanai, lai 
pati kļūtu par tūrisma galamērķi.

Hījumā ir sākusi ar infrastruktūru, sa-
tiksmi. Avioreiss Tallina – Kerdla – Tallina 
notiek četras reizes dienā, no Igaunijas kon-
tinenta uz salu regulāri kursē prāmji, iet au-
tobusi. Kerdlā tiek projektēta osta, no kuras 
2010. gadā plānots atklāt prāmju līniju uz 
Somiju. Mērķis esot izveidot maršrutu pa 
Igaunijas salām – “Via Islands”, kas varētu 
kļūt populārs arī Latvijas tūristu vidū. 
Pašlaik ļoti iecienīts esot maršruts Ventspils 
– Sāremā – Hījumā – Tallina, tā “Tūrismam” 
stāsta Hījumā gubernators Hanness Masels.

Pērn Hījumā apmeklēja aptuveni 150 
tūkstoši tūristu, visvairāk no Somijas, Krievi-
jas, Latvijas, Zviedrijas. Populārākie apskates 
objekti ir Kepu bāka – pasaules trešā senākā 
darba ierindā esošā bāka, Kerdlas meteorīta 
krāteris, Tahkuna ieroču noliktavas tornis.

Hījumā pagaidām nav lielas viesnīcas, bet 
ir daudzas nelielas villas, hosteļi, brīvdienu 

Hījumā salas tūrisma 
potenciāls 

Iepriekš piesakot ekskursiju un norādot 
tūristu grupas dalībnieku vārdus, iespējams 
aplūkot Igaunijas prezidenta Tomasa Hen-
drika Ilvesa lauku mājas “Erma”. Igauņu 
tabloīds “SL Õhtuleht” norāda, ka 45 minūšu 
ilgā ekskursijas cena – nedaudz vairāk par 
20 latiem – ir augstāka nekā Parīzes Luvras 
apmeklējumam (apmēram 6 lati). Grupā 
jābūt vismaz 8 cilvēkiem, bet ne vairāk par 
30. Vidēji par vienu ekskursiju Ilvesu ģimene 
ieņemot vismaz 167 latus.

Gids tūristiem ļauj ielūkoties visās lauku 
sētas ēkās, izstāsta katras ēkas vēsturi, par to, 
kā Ilvesa senči tās izmantojuši, piedāvā uz-
kodas no lauku sētas. 

Igaunijas prezidenta 
mājas – dārgs 
tūrisma objekts

Igaunijas prezidenta Tomasa Hendrika Ilvesa 
senču mājas ir iecienīts, bet dārgs tūrisma 
objekts. Ja cilvēki gatavi maksāt, kāpēc gan 
ne, – spriež Igaunijas Gidu savienības vadītājs 
Āre Mae 

mājas. Cerot uz tūristu pieplūdumu, plānots 
uzbūvēt divas, trīs SPA viesnīcas, tiek 
uzlabots ceļu stāvoklis, izveidoti veloceliņi. 

Uz masu tūrismu Hījumā tomēr 
neorientējas. Hījumā arī turpmāk vēlētos 
tūristiem pozicionēties kā klusa piekraste, 
klusa smilšu pludmale – te nu hījumieši 
vēlas mācīties no sāremiešu kļūdām: Sāremā 
somu esot tik daudz, ka paši igauņi uz tu-
rieni vairs nebrauc.

“Pagaidām te vēl ir mierīgi, klusi, nedaudz 
savādi, savdabīgi cilvēki, ļoti reta kultūra. 
Laiks te rit daudz lēnāk,” salas savdabību 
raksturo gubernators. Brīnišķīgās medību 
iespējas esot novērtējuši pat itāļi, bet ar 
makšķerēšanu gan esot problēmas – nav 
zivju. Toties ir dabas izziņas un pārgājienu 
takas, putnu vērošanas vietas, ziemā – 
slēpošanas trases, braukšana pa ledu, kas 
gan var notikt tikai tad, ja laiks ir ļoti auksts 
un ledus kārta sasniedz 50 cm. Tad ar auto 
pusstundā varot nokļūt no kontinenta uz 
salu. Tas gan netraucē arī ziemā izmantot 
prāmju satiksmi. 

Gubernatora skatījumā viens no tūrisma 
attīstību bremzējošiem faktoriem ir darba- 
roku trūkums. No 10 000 iedzīvotājiem 
apmēram 600 strādā Tallinā, jaunie atstāj 
salu. Jādomā, kā ar to cīnīties. 
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REĢIONI

Rada oriģinālus suvenīrus
Par atraktīvāko Ventspils suvenīru 2007. 

gadā atzīts mākslinieka Jura Cepures izga-
tavotais suvenīrs “Ventspilnieka ķemme”. 
Konkursa mērķis ir veicināt Ventspilij rakstu-
rīgu suvenīru izgatavošanu un tirdzniecību, 
piemērošanu reprezentāciju dāvanām. 

Līdz ar šogad restaurētā senākā zināmā 
Cēsu pilsētas luktura parādīšanos Cēsu TIC 
ekspozīcijā, pilsētā ieviests jauns suvenīrs – 
keramikas lukturīši. Lukturītis kā Cēsu pilsē-
tas simbols gan pastāv jau ilgāku laiku. 

Liepājā trīs jaunas viesnīcas
Vasaras sezonā Liepājā darbu uzsāka trīs 

jaunas lielas viesnīcas – “Kolumbs”, “Fontaine 
Royal” un “Promenade Hotel”. Visas jaunās 
viesnīcas pretendē uz ekskluzivitāti, tiesa, 
katra izvēlējusies atšķirīgu mērķauditoriju. 

Īpaši liels pieprasījums pēc viesnīcām ir 
mūzikas festivālu laikā.

Ventspilī automātiskās tualetes
Ventspilī uzstādītas jaunas automātiskās 

publiskās tualetes. Viena no trim kabīnēm 
paredzēta cilvēkiem ar kustību traucēju-
miem. Maksa par tualetes apmeklējumu – 
20 santīmu. Šādas publiskās tualetes, kuras 
darbojas automātiskā režīmā, Latvijā uzstā-
dītas pirmo reizi. Pēc tualetes lietošanas tā 
automātiski tiek izskalota un iztīrīta. 

Restaurē Kuldīgas tiltu
Lai atjaunotu seno velvju tiltu pār Ventu, Kul-

dīgas dome, piesaistot Eiropas Reģionālās attīs-
tības fonda finansējumu, uzsākusi tilta restaurā-
ciju. Projekta ietvaros tiks arī labiekārtots Ventas 
kreisais krasts, rekonstruētas kāpnes, nodrošinot 
ērtu pieeju Ventas rumbai, kā arī skatu laukumi 
rumbas un tilta apskatei. 164 metrus garais ķie-
ģeļu tilts ir garākais šāda veida tilts visā Eiropā. 

Izgaismos Valmieras pilsdrupas
Pēc Valmieras domes pasūtījuma sep-

tembrī plānots pabeigt vecpilsētas izgais-
mošanas tehnisko projektu. Apgaismojuma 
izbūve tiks veikta zonā, kur nepieciešama 
arheoloģiskā uzraudzība un izpēte, tāpēc tā 
īstenošana norisināsies pavasarī.

Zog Liepājas notis
Šovasar Liepājā garnadži nozaguši 37 ielu 

segumā iestrādātas metāla nošu zīmes, kas 
iezīmē pilsētas tūrisma maršrutu. Nozagta arī 
pie apskates objektiem izvietota nerūsējošā 
tērauda plāksne. Augustā daļu nošu atjauno-
ja, taču Liepājas reģiona tūrisma informācijas 
birojs aprēķinājis, ka nodarīts gandrīz tūkstoš 
latu liels materiālais zaudējums.

Netālu no Daugavpils, Lielā Stropu ezera 
krastā ierīkota aktīvās atpūtas zona “Stropu 
vilnis”, kurā atpūtniekiem piedāvāta Latgalē 
pirmā peldošā māja ar pirti. Pēc klienta 
vēlēšanās to var noenkurot jebkurā ezera 
vietā. Uz pirmā klāja ir banketu zāle 30–40 
personām, pirts ar visām ērtībām, grils, vieta 
dejām vai citām aktivitātēm, semināriem. 
Otrajā klājā ir 8 divvietīgas kajītes, uz trešā 
klāja var sauļoties, baudīt ainavu. Pirtī ir 
autonoma ūdens un kanalizācijas sistēma, 
notekūdeņi netiek laisti ezerā. Cenas: 45 lati 
par trim stundām, 100 latu par 12 stundām. 

Peldošo māju tūristi varēs izmantot arī 
ziemā, kad “Stropu vilnī” būs pieejama 

Aizvien biežāk par pilsētu pasākumu 
sastāvdaļu kļūst dažādi velomaratoni, velo-
braucieni. Ne vienmēr braukšana notiek pa 
speciāli ierīkotiem celiņiem, taču velotrašu 
ierīkošana plešas plašumā. 

Šovasar Bīriņu pilī tika prezentēta velokarte 
“Sigulda – Limbaži – Aloja – Staicele – Ainaži – 
Salacgrīva” ar kopējo maršruta garumu 137 km. 
Minētais velomaršruts ir savienojošais posms 
diviem starptautiski iezīmētiem velomaršrutiem 
– EV-10 un EV-11. 

Vidzemes tūrisma asociācija iepriekš izde-
vusi divas citas velokartes: “Valka/Valga – 
Smiltene – Rauna – Cēsis” un “Cēsis – Rais-
kums – Līgatne – Sigulda”. Šos maršrutus 
varēja izmēģināt jau šovasar. 

Veloceliņa izbūve sākta arī Liepājā. Uz 
ietves starp abiem Liepājas tiltiem top ar 
sarkanu bruģi iezīmēts veloceliņš. Tas būs 
posms no kopējā maģistrālā veloceliņu tīkla, 
kura izbūve notiks pakāpeniski līdz 2015. ga-

slēpju, kvadraciklu un sniega motociklu 
noma. Savukārt vasarā pieejams ūdenssporta 
inventārs, ir labiekārtota pludmale, sporta 
laukums, bērnu rotaļlaukums, peldbaseins. 
Šosezon Stropos sāka darboties arī apsargāts 
kempings. 

dam. Cauri Vecliepājai paredzēts izveidot vēl 
divus maģistrālos veloceliņus.

Asociācija “Lauku ceļotājs” izdevusi ve-
lokarti ar 67 velomaršrutiem un to tuvumā 
esošām 302 naktsmītnēm. 

Kuldīgas rajonā izveidoti seši velomaršruti, 
bet nozīmīgākais notikums ir saistīts ar 234 
velosipēdiem, kurus Kuldīgas dome saņēma 
dāvanā no sadarbības partnera – Nīderlandes 
Nacionālā parka “De Hoge Veluwe”. 
Pamazām savedot velosipēdus kārtībā, arvi-
en lielākām tūristu grupām būs iespējams do-
ties izbraukumos. Kā “Tūrismu ” informēja 
velosipēdu iznomātājs – Kuldīgas TIC, līdz 
šim lielākais pieprasījums bijis pēc 100 
velosipēdiem vienlaikus, bet parasti grupas 
dalībnieku skaits nepārsniedz 20. 

Velosipēdi aizvesti arī uz citām Kurzemes 
vietām un dabas parkiem, kur izveidoti 
velomaršruti, piemēram, Jūrkalni, Ventspili, 
Skrundu.

Peldošā pirts ezerā 

Velotūrisms attīstās

Peldošo atpūtas māju ar pirti var 
noenkurot jebkurā Stropu ezera vietā

Ar daļu no 234 Nīderlandes Nacionālā parka dāvinātajiem velosipēdiem Kuldīga 
padalījusies ar citām Kurzemes pašvaldībām

foto: Publicitātes foto
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PASAULE

Spānijā tūristu vairāk, 
Kiprā – mazāk

Ārvalstu tūristu skaits Spānijā šā gada pir-
majos septiņos mēnešos sasniedzis rekordu – 
33,8 miljonus, un tas ir par 2% vairāk nekā pa-
gājušā gada attiecīgā laika periodā. Visvairāk 
viesu bijis no Lielbritānijas, Vācijas, Francijas. 
Prognozēts, ka šogad Spāniju varētu apcie-
mot 60 miljoni ārvalstu tūristu. 

Citā tūrisma citadelē – Kiprā – šajā pašā 
laika posmā tūristu skaits sarucis par 1,7% jeb 
līdz 1,31 miljoniem tūristu. Par tūrismu atbildī-
gos ierēdņus gan mierina tas, ka tūristu tērē-
tās naudas apjoms palielinās. 

Mājaslapa taksometra 
pakalpojumu aprēķināšanai

ASV izveidota interneta mājaslapa www.
taxiwiz.com, kurā var aptuveni aprēķināt tak-
sometra pakalpojumu izmaksas lielākajās pil-
sētās – Ņujorkā, Losandželosā, Sanfrancisko, 
Sandjego, Lasvegasā, Bostonā, Čikāgā, kā arī 
Kanādas pilsētās Vankūverā un Toronto. No 
portāla iespējams arī nosūtīt e-pastu konkrē-
tam pakalpojumu sniedzējam. 

Irāka attīstīs tūrismu 
Irākas valdība apņēmusies pārvērst val-

sti par tūristu iecienītu galamērķi un plāno 
atklāt lidojumus uz dažādām pasaules val-
stīm, uzcelt arī pazīstamu zīmolu viesnīcas. 
Piekrišanu tūristu drošības garantēšanai 
valstī un tūrisma programmu attīstīšanai jau 
devusi ASV valdība. 

Ķīnā izskaudīs 
“Chinglish” ēdienkartes 

Gatavojoties Pekinas olimpiskajām spēlēm, 
valodnieki sagatavojuši 2753 ķīniešu ēdienu 
un dzērienu nosaukumus korektā angļu valo-
dā, un “Chinglish” ēdienkartes tiks nomainītās 
uz “English”. Iecerēts, ka visā Ķīnā varētu ieviest 
vienotu ķīniešu ēdienu un dzērienu nosauku-
mu sarakstu angļu valodā.

Ukrainā izdota vārdnīca 
sekstūristiem 

Kijevā izdota jau otrā angļu-krievu sarun-
valodas vārdnīca ārvalstu sekstūristiem. Pir-
mā speciālā vārdnīca Kijevas izklaides vietās 
parādījās pagājušā gada pavasarī. Tā saturēja 
pārsvarā visai primitīvas frāzes, kā “Es tevi gri-
bu” u.tml. Jaunajā izdevumā iekļauti jau daudz 
izsmalcinātāku sarunu paraugi: “Tava figūra 
varētu iedvesmot pašu Mikelandželo..”. 

2007. gada pirmajā pusgadā vidējā maksa 
Eiropas viesnīcās paaugstinājusies par 6,8%, 
liecina finanšu konsultāciju kompānijas “De-
loitte” dati. Pērn šis rādītājs bija 7,2%. Cenu 
paaugstināšanas līderi ir Valensija (+ 38,2%), 
Stambula (+ 26%), Lisabona (+ 14%), Atēnas 
(+ 10,6%). Cenu lēciens visās šajās pilsētās 
saistīts ar lielu starptautisko pasākumu nori-
si. Pēdējā pusgadā cenas Londonas viesnīcās 
ir paaugstinājušās vidēji par 14,5%.

Vienlaikus palielinās arī viesnīcu pakalpojumu 
klāsts. Piemēram, aizvien lielākā daļā viesnīcu 

nu jau par ierastu lietu kļūst iespēja izmantot in-
ternetu bez maksas. Pirmā valsts, kas noteica, ka 
visā valstī interneta pieslēgums ir bez maksas, bija 
Singapūra, savukārt “Radisson SAS” viesnīcu 
tīkls viens no pirmajiem paziņoja par bezmaksas 
internetu visās tīkla viesnīcās Eiropā. 

Lai tomēr nebūtu jāsēž tikai pie datora, 
vairākas viesnīcas lielākajās pilsētās ieviesušas 
jaunu amatu – kultūras kurators, kurš ne tikai 
var sagādāt ieejas biļetes uz dažādiem koncer-
tiem vai kultūras pasākumiem, bet arī aicināt 
māksliniekus uz viesnīcu. 

Viesnīcas dārgākas, bet pakalpojumu vairāk 

UNESCO Pasaules mantojuma komitejas 
sesijā pirmo reizi no Pasaules mantojuma sarak-
sta izslēgta kāda Pasaules mantojuma vieta, un tā 
ir Arābijas oriksu rezervāts. Omāna neesot spējusi 
aizsargāt unikālos Arābijas oriksus (savvaļas 
antilopes), Arābijas gazeles un Houbaras lielās 
sīgas populācijas. Oriksu skaits jau ir ievērojami 
samazinājies, pieaugot satiksmei un rūpniecībai 
reģionā, kā arī attīstoties malumedniecībai un 
pieaugot mājlopu ganībām. 2006. gada decembrī 
Omāna iesniedza UNESCO Pasaules mantoju-
ma centram jaunu oriksu aizsardzības zonas un 
Pasaules mantojuma vietas plānojumu, paredzot 
par 90% samazināt Pasaules mantojuma vietas 

teritoriju, lai tajā nodarbotos ar derīgo izrakteņu 
ieguvi un naftas rūpniecību. 2007. gada janvārī 
Omāna patvaļīgi pieņēma lēmumu samazināt 
rezervāta teritoriju. 

Pasaules mantojuma vietu no saraksta 
var izslēgt, ja ir nopietni apdraudēta un/vai 
zaudēta vietas īpašās nozīmes vērtība. Lai 
identificētu Pasaules mantojuma apdraudētās 
vietas un mobilizētu valstis, ieviests 
Apdraudētā pasaules mantojuma saraksts. 
Līdz šim ir notikušas tikai diskusijas par 
iespējamu kādas vietas (piemēram, Baikāla 
ezera un Drēzdenes pilsētas) izslēgšanu no 
Pasaules mantojuma saraksta. 

Arābijas oriksu rezervātu izslēdz 
no UNESCO Pasaules mantojuma saraksta

Krievijā ieviesti jauni pasažieru pārbaudes 
noteikumi, paredzot stingrāku jebkura veida 
šķidrumu pārvadāšanu rokas bagāžā. Kontrole 
tiek veikta gan pirms, gan pēc lidojuma. 

Šķidrumu saturošās taras tilpums nedrīkst 
būt lielāks par 100 mililitriem, tam jābūt 
iepakotam caurspīdīgā plastmasas maisiņā. 
Izņēmums ir zāles, bērnu pārtika un speciālie 
diētiskie produkti. Lidostu beznodokļu 
veikalos vai lidmašīnu salonos iegādātie 
šķidrumi jāiepako cieši aizvērtā polietilēna 
maisiņā. Bagāžā atļauts pārvadāt alkoholiskos 
dzērienus ar spirta saturu 24%–70% apjomā 
līdz pieciem litriem, bet dzērieniem ar zemāku 
spirta saturu daudzums nav limitēts.

Aizliegtās mantas lidostas pārstāvji konfiscē, 
bet tās var atgūt atceļā. Rietumeiropā šķidrumu 
pārvadāšanas nosacījumi lidmašīnu salonos tika 
pastiprināti pēc terorakta mēģinājuma Londonā 
2006. gada augustā. Tagad Eiropas Savienība 
ir paziņojusi, ka drīzumā ieviesīs izmaiņas 
šķidrumu līdzņemšanas reglamentācijā. 

Tranzītpasažieri, kuri iegādāsies šķidrumus 
beznodokļu veikalos, varēs tos ņemt līdzi, 
ja viņi lidos no valstīm, kurās pastāv ES 
līdzvērtīgi drošības noteikumi. Jaunie likumi 
ievērojami samazinās tranzītpasažieru kon-
troles laiku un atsavinātā šķidruma daudzu-
mu. Piemēram, Vācijas lidostās kopumā ik 
dienu tiek konfiscētas 6–7 tonnas šķidruma.

Krievija stingrāk pārbaudīs aviopasažierus 

Starptautiskā gaisa transporta asociācija 
(IATA) prognozējusi, ka no 2008. gada 1. jūnija 
paredzēts atteikties no papīra aviobiļetēm un 
pāriet uz elektroniskajām. Asociācija apvieno 
260 aviokompānijas, kas veic 94% visu starp-
tautisko gaisa pārvadājumu. 

Elektroniskās aviobiļetes pasūtīs un 
apmaksās internetā. Apstiprinājums tiks 
nosūtīts pa faksu, pa pastu, uz e-pastu vai 

tiks saņemts no attiecīgās aviokompānijas 
tieši lidostā. Papīra aviobiļete ir vidēji par 
deviņiem dolāriem (4,50 latiem) dārgāka 
nekā elektroniskā biļete. 

Pēc IATA datiem, ik gadu tiek izrakstīti 
400 miljoni aviobiļešu, no tām 16,5 miljoni 
līdz šim bija papīra biļetes. Kopš 2004. gada 
elektronisko aviobiļešu īpatsvars pieaudzis 
no 16 līdz 84%. 

Plāno atteikties no papīra aviobiļetēm 
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Kuldīgas ceļš uz Eiropas 
atzinību tūrismā

Uzvara EDEN konkursā Kuldīgai netrā-
pījās kā aklai vistai grauds – tūrisms te tiek 
mērķtiecīgi veicināts. Taču vēl ir daudz 
darāmā, lai vairumam tūristu Kuldīga kļūtu 
par galamērķi, nevis starpposmu Kurzemes vai 
Latvijas maršrutā, kurā, kā teic pilsētas mērs 
Edgars Zalāns, “grupu tūristiem tiek dotas 20 
minūtes līdz viņam pilsētas galam un atpakaļ”.

Dārgs prieks
Tūrisms par prioritāru jomu pilsētas 

attīstības plānošanas dokumentos noteikts 
jau 2001. gadā, rajonā – pat 1996. gadā. 
“Svarīgākais, ka zem šiem vārdiem ir reālas 
norises, piemēram, vecpilsētas ielas nevis 
asfaltējam, bet klājam ar laukakmens bruģi; 
ja nepieciešams atjaunot ūdenspumpīti, tad 
liekam to senlaicīgu. 

Ja gribam attīstīt tūrismu, par daudz ko 
ir jāpiemaksā. Bet, ja stratēģijā tūrisms 
minēts kā prioritārs, tad ir vieglāk aizstāvēt 
to, kāpēc dome savus īpašumus sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumiem iznomā par zemāku 
cenu, kāpēc neprasām nomas maksu audējām, 
suvenīru veikalam, kāpēc vecpilsētas na-
mos jāliek koka, nevis plastmasas logi,” 
“Tūrismam” stāsta mērs. Atsevišķus pilsētas 
īpašumus dome ir pārdevusi un arī turpmāk 
plāno pārdot uzņēmējiem, kuri raugās 
tūrisma virzienā. Arī īpašums, kur tagad sle-
jas Valentīna Kokaļa viesnīca “Metropole”, 
tika pārdots ar nosacījumu, ka tur jābūt 
viesnīcai, restorānam. 

“Lai nesagandētu vecpilsētas izjūtu, kas 
vairs reti kur ir saglabājusies, jābūt ļoti 
uzmanīgiem. Tāpēc cīnāmies pret vēlmi būvēt 
augstākus namus, aizbūvēt iekšpagalmus, 
likt priekšā žogus, pret vecpilsētai 
neraksturīgu materiālu izmantošanu apbūvē, 
jumta segumā,” piebilst Kuldīgas attīstības 
aģentūras vadītāja Inga Bērziņa.

Panākt šo senatnīgo, bet dārgāko materiālu 
izmantošanu nav viegli, ņemot vērā to, ka 
maznodrošinātākā publika koncentrējas 
tieši vecpilsētā, jo dzīve te ir lētāka: mal-
kas apkure, nenosakāms ūdens patēriņš no 
brīvkrāna, sava kanalizācija. 

Ar “fīlingu” vien nepietiek
“Var braukt pa izlaizīto Vācijas 

vecpilsētu – smuki ir, bet “fīlinga” nav. Lai 
arī daudziem pietiek ar Kuldīgas auru vien, 
tomēr tas nenozīmē, ka mums nav jārūpējas 
par to, lai te būtu ko darīt. Ūdenskritums, 
tilts, muzejs, pagrabiņš, viesnīca, smilšu 
alas... – plāns vienai dienai. Ko tālāk?”  – 
kritisku aci raugās mērs. 

“Uz galamērķa statusu neesam ieciklē-
jušies. Kuldīga ir arī ļoti labs atspēriena 
punkts braucienam uz jūru. Līdz Jūrkalnei 
38 km, un cilvēks nav spiests visu laiku 
dzīvot jūras krastā, it īpaši, ja laiks nav labs. 
Šobrīd Rīgas operatoriem esam lielākoties 
starpmērķis,” spriež E. Zalāns. Par aiz-
vien izteiktāku galamērķi Kuldīga kļūstot 
kemperiem, turklāt kāda liela holandiešu 
pieczvaigžņu kempingu ķēde vēlas Ventas 
krastā izveidot augsta līmeņa kempingu. 

Daļa tūristu, lielākoties ārzemnieki, brauc 
tieši uz Kuldīgu ar mērķi uzkavēties te 
ilgāk, daļa dodas tālāk tajā pašā dienā, bilst 
Kuldīgas TIC direktors Artis Gustovskis. Ja 
runājam par starptautisko tūrismu, vairākums 
apmeklētāju Kuldīgā ierodas no Vācijas un 
Lietuvas. 

Bez tradicionālajām reklāmām Kuldīgas 
labā strādā arī tas, ka pilsētu ir iecienījuši 
kino ļaudis. Tā septembrī Kuldīgas ielās 
lietuviešu kinorežisori uzņems filmu, 
savukārt lietuviešu tūrfirmas jau iekļāvušas 
Kuldīgu savu ceļojumu maršrutos. 

Lai veicinātu Kuldīgas kā galamērķa 
nostiprināšanos, jāveido jauni tūrisma 
produkti, jāattīsta infrastruktūra, jāturpina 
rīkot oriģinālus pasākumus, kas vienā reizē 
piesaista tūkstošiem viesu. Nekur citviet 
nav nekā līdzīga Alekšupītes skrējienam – 
karnevālam uz ūdens, svētkiem “Lido zivis 
Kuldīgā”, akcijai “Zelta ikrs”, ūdenskrituma 

mērīšanas svētkiem. Kuldīga ir pionieris 
Latvijā arī GPS tehnoloģiju izmantošanā 
pastaigu un velomaršrutos. Kuldīgas TIC ir 
vienīgais Latvijā, kas izveidojis velonomu 
ar 250 velosipēdiem, no kuriem lielākā daļa 
ir Nīderlandes labdarības fonda dāvinājums, 
uzsver A. Gustovskis. 

Piesaistīta arī Eiropas nauda ekotūrisma 
attīstīšanai, skatu torņa, pārceltuves izbū-
vei, Pārventas parka labiekārtošanai. 
Pašlaik lielākais projekts ir Kuldīgas tilta 
atjaunošana. 

Neizmērāmas investīcijas un ieguvumi 
Investīcijas, kas nepieciešamas tūrismā, ir 

bezgalīgas, to atdeve, it īpaši reģionos, ir ļoti 
lēna, turklāt to grūti aprēķināt. Viens iemesls, 
kādēļ pašvaldība tā rūpējas par tūrismu, 
ir unikālā vieta, kurā grēks neieguldīt, bet 
pastāv arī praktiskie aspekti. “Lai pilsēta 
dzīvotu, tai vajadzīgi asinsvadi. Rēķinoties 
tikai ar vietējiem 13 tūkstošiem iedzīvotāju, 
pilsētā esošās padsmit ēdināšanas vietas 
nespēs izdzīvot. No nozarē nodarbinātajiem 
pilsēta saņem arī iedzīvotāju ienākuma 
nodokli. 

Dome būtu gatava dot nodokļu atlaides 
vai uz brīdi vispār tos neiekasēt no tiem 
uzņēmējiem, kas veicina tūrismu. “Bet nav 
īsti pieprasījuma. Cilvēkiem pieder īpašums, 
bet viņi to vienkārši tur neizmantotu, jo 
šobrīd nauda nāk no īpašumu pārdošanas, 
nevis apsaimniekošanas,” stāsta Zalāns. 

“Man ir svarīgi, lai dzīve te mutuļotu. Lai 
tas tā būtu, strādājam visos virzienos, tostarp 
būvējam vieglatlētikas manēžu, kādas Latvijā 
trūkst.” Ja ir iespēja sarīkot augsta līmeņa 
sacensības, iegūst arī tūrisma sektors: spor-
tisti guļ viesnīcās, ēd, turklāt šādi pasākumi 
ilgst vairākas dienas, pat nedēļu. 

Baiba Lulle, NRA

Eiropas Komisijas, LR 
Ekonomikas ministrijas un 
TAVA projektu konkursā 
“Eiropas izcilākie galamēr-
ķi” (EDEN) tika iesniegti 10 
projekti. 

Kuldīga kā konkursa 
uzvarētāja varēs izmantot “EDEN Latvia – 
2007” zīmolu tūrisma vietas “Kuldīgas vec-
pilsēta Ventas ielejā” popularizēšanā Latvijā 
un Eiropā, par tūrisma iespējām Kuldīgā tiks 
uzņemtas divas videofilmas, nodrošināta 
starptautiska publicitāte. 

“EDEN – Latvia” projekta vadītājs Ar-
mands Muižnieks: 

“Kritēriji bija ne tikai tūristu skaita dinamika 
un tūristu galamērķa popularitāte, bet arī tūris-
ma vietas un augstāka līmeņa tūrisma attīstības 
plānošanas dokumenti, pašvaldības atbalsts, 
sadarbība ar nozari, ilgtspējīga tūrisma resursu 
izmantošana, iedzīvotāju attieksme.” 

Dakstiņu jumti ir viena no Kuldīgas vizīt-
kartēm, bet šādas ainavas radīšana prasa 
papildu administrēšanu un izmaksas gan 
privātajiem māju īpašniekiem, gan domei. 
“Ir loģiski, ka par antikvāru skapi tu rūpējies 
vairāk nekā par padomju laika sekciju,” rūpes 
par vecpilsētas vides uzturēšanu pamato 
Kuldīgas mērs Edgars Zalāns

EDEN LATVIJA
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“Jaunais vilnis” atklāj kultūras tūrisma iespējas
Tūristu skatījumā Dzintaru koncertzāli 

(DzK) ar tās piesātināto kultūras pasākumu 
programmu vasarā noteikti var uzskatīt 
par Jūrmalas pievienoto vērtību. Nu jau 
netrūkst arī ārzemnieku, kas uz Jūrmalu 
brauc vispirmām kārtām tieši koncertpro-
grammas dēļ. Popmūzikas konkurss “Jaunais 
vilnis” (JV) ir spilgtākais piemērs, kas ļauj 
runāt par kultūras tūrisma izmantotajām 
un neizmantotajām iespējām.

Jāizmanto tūristu interese
Pāris nedēļu pirms JV atrast kaut vienu 

brīvu gultu lielākajās Jūrmalas viesnīcās esot 
bijis neiespējami. Numuri tiekot rezervēti jau 
pusgadu, pat gadu pirms konkursa. Cenas uz 
šo laiku paaugstina gan viesnīcas – vidēji par 
20%, gan kafejnīcas, kur kafijas tasītes cena 
šogad jau pārsniedza latu.

Summa, kas iekasēta par pilsētas 
caurlaidēm, vairākkārtīgi pārsniedz vidējo. 
DzK direktors Andrejs Kondratjuks zināja 
teikt, ka JV laikā Rīgas lidostā esot nolaidušās 
ap 150 privāto lidmašīnu, un tas radīja lielu 
peļņu arī lidostai. Atbraukušie tūristi ēd, 
dzer, iepērkas, naudiņa ieripo gan valsts, gan 
Jūrmalas, gan uzņēmēju kasēs, Jūrmalas un 
Latvijas vārds tiek izdaudzināts televīzijās.

Vai notikums tiek pilnvērtīgi izman-
tots, lai parādītu, ka te ir ko darīt arī ziemā, 
rudenī, kopā ar ģimeni, draugiem? Jūrmalas 
vicemērs Aigars Tampe, kurš atbildīgs arī 
par tūrismu, teic: visās viesnīcās, atpūtas 
vietās, kafejnīcās atrodas domes izdo-
tie iespiedmateriāli. Vai ar to pietiek? 
Kondratjuks domā: ir jābūt kompleksam 
piedāvājumam, koncertzāle var būt viens no 
elementiem. Jāattīsta zaudētā kurortoloģija, jo 
cilvēki, kas te ārstēsies, meklēs, ko darīt va-
karos. “Bet ar papildu pa-kalpojumu reklāmu 
Jūrmalā būtu jānodarbojas pilsētas tūrisma 
nodaļai, kādai tūrisma firmai.” 

DzK šogad esot aicinājusi ienākošā tūrisma 
firmas sadarboties, ārpus Latvijas tirgot biļetes 
uz mūsu pasākumiem, tostarp kopā ar citiem 
tūrisma pakalpojumiem. Diemžēl šogad ar 
šādu sadarbības pieredzi DzK lepoties nevar. 
“Mūsu galvenais uzdevums ir nodrošināt 
pasākuma rīkotājiem kvalitatīvu vietu, teh-
nisko nodrošinājumu pasākumu rīkošanai,” 
savu misiju skaidro koncertzāles direktors. 

Jācīnās, lai neizkonkurē  
Ja neskaita Valsts prezidenta Valda Zat-

lera uzaicinājumu tikties ar JV organizato-
riem, valsts pretimnākšanu neizrādot. Šķiet, 
tā vēl īsti nenovērtē šāda liela pasākuma 
ekonomiskās un valsts reklāmas iespējas, 
bet uzskata, ka JV organizatoriem jābūt 

pateicīgiem par iespēju te rīkot festivālu, 
lai gan pasaulē viss ir otrādi. DzK, kas ar 
JV rīkotājiem noslēgusi līgumu uz pieciem 
gadiem, dod tiem atlaides, savukārt Ārlietu 
ministrijas Konsulārais departaments nav 
piekritis dalībniekiem piešķirt vīzu atlaides, 
nemaz nerunājot par bezmaksas vīzām, kā tas 
bijis laikā, kad departamentu vadīja Solvita 
Āboltiņa. 

“Ar tādu politiku varam šo festivālu arī 
zaudēt,” brīdina DzK direktors. “Jāpriecājas, 
ka JV rīkotāji neprasa, lai mēs vēl pie-
maksājam par to, ka viņi te taisa tik lielu 
pasākumu ar tik lielu starptautisko publicitāti. 
Jalta, Soči jau piedāvājuši konkursu pārcelt 
pie viņiem. Francijā un Spānijā ir vairākas 
pilsētas, kas no sava budžeta maksā produ-
centam un sedz visas pasākuma izmaksas, lai 
tikai viņš tur saved cilvēkus,” stāsta A. Kon-
dratjuks. 

Dome novērtē
Jūrmalas pilsētas dome, kas ir DzK 

īpašniece un festivāla līdzorganizatore, sniedz 
atbalstu, it īpaši drošības nodrošināšanā. Laba 
sadarbība sabiedriskā transporta organizēšanā 
DzK ir ar Jūrmalas municipālo autotrans-
porta firmu “Jūrmala SV”, iepriekš bijusi 
laba sadarbība arī ar “Latvijas dzelzceļu”, 
kas šogad pateicis, ka papildu reisi neesot 
izdevīgi. No Dzintariem pēdējais vilciens 
uz Rīgu atiet pusnaktī, bet ir koncerti, kas 
beidzas vienos, divos naktī. 

Jūrmalas dome atbalsta arī vairākus citus 
DzK kultūras pasākumus.

No savas puses DzK darot visu, lai ne tikai 
pati zāle, bet arī apkārtne būtu pasākumu 
producentiem un apmeklētājiem pievilcīga. 
Savesta kārtībā lielā zāle un pie tās esošā 
teritorija, šoziem rekonstruēs blakus esošo 
Turaidas ielu, izbūvēs modernu strūklaku, 
labiekārtos izeju uz jūru. Lai nodrošinātu 
pasākumu rīkotājiem vienmēr un par 
pieņemamām cenām pieejamas reklāmas 
iespējas, DzK savā pārziņā pārņēmusi 
pilsētas reklāmas vietas. 

Koncerti – bizness
Uz jautājumu, vai ar kvalitatīviem kultūras 

pasākumiem nevarētu pagarināt sezonu 
Jūrmalā, A. Kondratjuks atteic: “Jebkurš pro-
jekts ir bizness. Ja pateikšu: JV vai “Jautro un 
atjautīgo klubu” taisiet septembrī, vēl iedošu 
zāli par brīvu, mani uzskatīs par jocīgu. 
Vasarā, kad ir labs laiks, pasākuma rīkotājs 
var pārdot biļetes pat par simt un divsimt la-
tiem, bet septembrī to būs grūti izdarīt pat par 
pieciem latiem.” 

Daļēji sezonas pagarināšanu veicinās mazās 

zāles rekonstrukcija. Zālē būs 500 vietu, un 
tā būs ideāli piemērota gan koncertiem, gan 
konferencēm, gan operas izrādēm arī ziemā. 
Rekonstrukciju plānots pabeigt 2009. gadā. 

Šogad gan paredzēti daži koncerti arī pēc 
9. septembra, kad oficiāli noslēdzas DzK se-
zona, taču komerciālajā ziņā tie vairs nebūšot 
tik veiksmīgi. 

Baiba Lulle,
NRA

Viedokļi
Jaunais vilnis – ekonomiski 
veiksmīgs pasākums
Helēna Demakova, 
LR kultūras ministre

No ekonomiskā viedokļa JV ir ārkārtī-
gi veiksmīgs festivāls. Pozitīvi ir arī tas, ka 
orientējamies uz austrumu tirgu, lai gan ar 
to jābūt ļoti piesardzīgiem. Piedāvājums 
tūrismā, arī kultūras tūrismā, nedrīkst būt 
orientēts tikai uz vienu segmentu. 

Tīri cilvēciski pati šajā festivālā nejūtos 
kā zivs ūdenī, jo tas ir drīzāk tāds bizantiska 
tipa pasākums sabiedrībai ar “kruzuļiem”. 

Kultūras tūrisms Latvijā 
ir perspektīvs
Aivita Heniņa, 
Latvijas Kultūras koledžas
Tūrisma programmas vadītāja

Eiropai kā ceļojumu galamērķim pieder 
līderpozīcijas visā pasaulē. Visstraujāk aug 
pieprasījums pēc dabas un kultūras tūris-
ma. Latvijai ar tās nepārblīvēto dzīves telpu, 
mēreno klimatu, bagātīgo dabas un kultū-
ras mantojumu, kūrortu tradīcijām ir jaunas 
iespējas kļūt par pievilcīgu kultūras tūrisma 
mērķi. Kultūras tūrisma attīstība ir saistīta 
ar pozitīvu ekonomisko un sociālo ietekmi, 
rada papildu ienākumus kultūrai un ir ļoti 
svarīgs kultūras atbalsta faktors.

Ar pasākumiem veicināt 
uzņēmējdarbību
Aigars Tampe,
 Jūrmalas domes deputāts (TB/LNNK)

Finansiāli domei ieguvumi no JV ir diez-
gan mazi, bet mūsu uzdevums ar šā un citu 
pasākumu palīdzību ir veicināt pilsētā uzņē-
mējdarbību. Lai mēs panāktu tādu reklāmu, 
kādu nodrošina JV, mums būtu jātērē milzīgi 
līdzekļi. Jācenšas, lai līdzīgi būtu arī ar citiem 
pasākumiem, lai mēs varētu cilvēkus ne tikai 
atvest uz pasākumu, bet spētu motivēt vi-
ņus pilsētā uzkavēties ilgāk.
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Pārbaudītāji neslinko
Viesu namam, brīvdienu mājai 

un citām lauku tūrisma mītnēm 
pārbaudi var sarīkot faktiski jebkura 
valsts iestāde un inspekcija. Un 
tas arī tiekot darīts. Taču kārtība ir 
atšķirīga: piemēram, Valsts sanitārā 
inspekcija pārbaudi veic tikai tad, 
kad uzņēmums uzsāk darbu, tur-
pretī citas iestādes – daudz biežāk. 
Reti kad pārbaudes tiek iepriekš 
saskaņotas ar saimniekiem. 

Darba inspekcija un VID – rets viesis
Salīdzinoši reti lauku tūrisma mītnes 

apmeklē Darba inspekcija, kas kontrolē, lai 
uzņēmumā būtu attiecīgi noformētas darba 
tiesiskās attiecības, kā arī veic pārbaudes 
un izmeklēšanas, ja noticis kāds darba 
negadījums. Inspekcijai gan nav statistikas 
par pārkāpumiem vai nelaimes gadījumiem 
tieši lauku tūrisma mītnēs, taču kliedzošus 
pārkāpumus šajā jomā Darba inspekcijas 
amatpersonas nevarēja atcerēties. Kopumā 
lauku tūrismā pārkāpumu neesot daudz. 

Līdzīgi arī Valsts ieņēmumu dienests no 
uzņēmumiem gaida pārskatus un izziņas, 
bet reidus rīko galvenokārt tad, ja saņemta 
informācija par iespējamiem pārkāpumiem. 

Ugunsdrošību pārbauda bez brīdi-
nājuma

Regulārāk pārbaudes organizē Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD). 
Dienesta Ugunsdrošības uzraudzības 
pārvaldes priekšnieks Igors Ponomar-
jovs informē, ka ikvienai iestādei, uzsākot 
darbu, ir jāsaņem VUGD atzinums, un 
atbilstoši dienesta reģionālās brigādes ko-
mandiera atzinumam biežāk vai retāk 
pārbaudes tiek organizētas arī turpmāk. 
Vidēji pārbaudes notiekot vismaz reizi gadā, 
kad ugunsdzēsēji ierodas bez iepriekšējas 
pieteikšanās, lai fiksētu reālo ugunsdrošību, 

nevis “uzfrišināto”. Atsevišķas lauku tūrisma 
mītnes, kurām savas darbības specifikas dēļ 
ir paaugstināta ugunsbīstamība, kā arī kon-
strukciju materiāla vai cita iemesla dēļ tiekot 
pārbaudītas biežāk. Tiesa, vispārinot pēdējo 
gadu datus, I. Ponomarjovs atzīst, ka kopumā 
ugunsdrošības situācija lauku tūrisma mītnēs 
ir laba, bet, ja tiek konstatēti trūkumi, saim-
nieki tos savlaicīgi novēršot. 

Imigrantus meklē biežāk
Iepriekš nepiesacījušies, pārbaudes veic 

arī Valsts robežsardzes Imigrācijas pārvaldes 
darbinieki, kurus interesē, vai uzņēmumā 
netiek nodarbinātas personas, kas valstī 
iebraukušas un uzturas nelegāli. Reizēm tiek 
pārbaudīti arī viesi. Imigrācijas pārvaldes 
priekšnieks Mariks Petrušins uzsver, ka 
īpaši aktuālas un biežas šīs pārbaudes ir 
pierobežas uzņēmumos, taču līdz ar Latvi-
jas pievienošanos Šengenas līguma zonas 
valstīm, pārbaudes varētu būt biežākas arī no 
robežas attālākos uzņēmumos.

Reidos novērtē pārtikas higiēnu 
Visvairāk un visbiežāk pārbaudes lauku 

tūrisma mītnēs veic Pārtikas un veterinārais 
dienests (PVD). PVD uzņēmumu uzraudzības 
sektora vadītāja Aija Melngaile skaidro, ka 
tūrisma mītnes tiek pārbaudītas divreiz gadā. 
Ir reizes, kad par pārbaudēm tiek iepriekš 
izziņots,un tām ir audita raksturs, taču daudz 
biežāk ir t.s. reidu pārbaudes. A. Melngaile 
atzīst, ka tūrisma mītņu īpašniekiem jāievēro 
ļoti daudz regulu un noteikumu, taču, lai 
šo uzdevumu atvieglotu, asociācija “Lauku 
ceļotājs” sadarbībā ar PVD regulāri sagatavo un 
izdod brošūru “Pārtikas aprites labas higiēnas 
prakses vadlīnijas lauku tūrisma mītnēs”, kur 
saprotamā un vienkāršā veidā saimniekiem tiek 
izskaidrotas daudzās prasības. 

Augstāki standarti ir tām mītnēm, ku-
ras gatavo un viesiem pasniedz turpat 
saimniecībā audzētus produktus. Taču notei-
kumi ir arī tiem uzņēmumiem, kas pasūta 
un viesiem pasniedz citur gatavotu maltīti 
vai nodarbina speciālu pavāru. “Biežāk 
konstatētie pārkāpumi joprojām saistīti ar 
pārtikas uzglabāšanas temperatūras režīmu 
ievērošanu, reizēm problēmas ir arī ar 
kautuvēm – uzņēmumi drīkst kaut lopus 
tikai sertificētās kautuvēs, bet reizēm tas tiek 
darīts pašu saimniecību kautuvēs, kas nav 
pieļaujams. Tiesa, pamazām situācija uzlabo-
jas, un, ja vien saimniekiem ir vēlēšanās, nav 
nemaz tik grūti darboties atbilstoši visiem 
noteikumiem,” uzskata PVD speciāliste. 

Zane Auziņa, NRA

Pārbauda daudz un piekasīgi 
Lauku māju “Ķempēni” saimnieks
Ivars Āboltiņš 

Nemitīgās pārbaudes, regulas, noteikumi, 
cīņa ar represīvajām struktūrām – tā ir lauku 
tūrisma uzņēmēja vissmagākā daļa. Nāk visi, 
kam nav slinkums: VID, PVD, VUGD, zaļie, sani-
tārie dienesti, kas pārbauda arī to, vai pirtī lāvu 
mazgā ar dezinfekcijas līdzekļiem, no kuriem 
jutīgākas ādas īpašniekiem pēc tam paliek 
plankumains dibens, un citas nevajadzīgas 
lietas. Vēl nāk Darba inspekcija, arī mežsargs 
var pārbaudīt, vai mežs tiek pareizi kopts. “Pa-
žarnieki” atbrauc, saka – vajag dūmu detekto-
ru, signalizāciju, kas maksā desmit tūkstošus. Ir 
vesels slānis, kas parādās vismaz reizi vai divas 
gadā, turklāt pārbaudītāji paši nereti neatce-
ras, par ko iepriekš bijusi runa. 

Ir godīgāki, kas iepriekš pasaka, ka brauks, 
ir tādi, kas ielido kā pārsteigums. Katram gri-
bas nopelnīt, atnāk, parāda, ka esi nepareizi 
izdarījis kaut ko, jāuzlabo tas un šis.

Pirms gadiem saņēmu sodu par to, ka pats 
nokāvu mājās jēru un iedevu viesiem. Ja man 
šodien atbrauc pasūtītājs un rīt grib svaigu pro-
duktu, es nevaru pa nakti lopu dabūt līdz kautu-
vei, dabūt ekspertu, veterināro apliecību.

Tikai tāpēc, ka savulaik izdots rīkojums, 
ka visās pirtis vajadzīgi mitruma mērītāji, 
kas būtībā vajadzīgi tikai elektriskajām sau-
nām, arī manai lauku pirtij tādu vajagot. 

Ja tev sēž šitā virsū, var uznākt vēlme kla-
pēt to bodīti ciet. Atšķirībā no Eiropas, kur, reiz 
konstatējuši, ka uzņēmums atbilst higiēnas 
prasībām, liek to mierā, pie mums neatstājas. 

Ierēdniecība mazāk rūpējas par cilvēku ve-
selību, bet dreb par savu algu, darbu. VID un 
citiem dienestiem ir savs plāns, cik jāiekasē 
soda naudās. Cilvēki bez praktiskās pieredzes 
nonāk ierēdņu kabinetos un ar mokām tulko 
kādus jēdzienus, daudz kas tiek sagrozīts. Li-
kumu, regulu ir tik daudz, ka ierēdņi paši ne-
spēj tam visam izsekot. Ja es gribētu visus tos 
strikti ievērot, vispār nevarētu neko darīt. 

Galvenais, kas liek uzturēt kvalitāti, ir nevēlē-
šanās riskēt ar savu reputāciju, biznesu. Vairāku 
gadu laikā pāri par 16 tūkstošiem cilvēku pie ma-
nis ir paēduši, un neviens nav sūdzējies.

Viedokļi

Piekto gadu pēc kārtas Eiropas reģionā-
lā tūrisma institūts (E.R.T.I.) veic aptauju, 
lai noteiktu Gada cilvēku Latvijas tūrisma 
profesionāļu vidū. “Gada cilvēks tūrismā 
2007” tiks noteikts sešās nominācijās: 
Uzņēmējs naktsmītņu biznesā, Uzņēmējs 
tūrisma aģentūru un operatoru biznesā, 
Uzņēmējs pasažieru pārvadājumu bizne-
sā, Tūrisma informācijas centra vadītājs, 

Tūrisma žurnālists un Tūrisma interneta 
mājaslapa. 

Līdz oktobra beigām kandidātu vārdi un 
izvēles pamatojums jāsūta uz info@eiropa.lv 
ar norādi “Gada cilvēks”. Sūtītājam jānorāda 
arī savs vārds, uzvārds un e-pasta adrese, jo 
anonīmas anketas netiks ņemtas vērā.

Laureāti tiks apbalvoti decembrī, ikgadējā 
TAVA organizētajā Latvijas tūrisma forumā. 

Gada cilvēks tūrismā 2007
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“Lauku ceļotāja” biedru statuss – maksājumi un ieguvumi

Valsts dienestu pārbaudes un norēķināšanās lauku tūrisma mītnēs ar kredītkartēm bija 
galvenie jautājumi, par ko ārpus oficiālās darba kārtības sprieda LC biedri pēdējā kopsapulcē 
Nītaures dzirnavās 

Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” 
(LC) ir profesionāla organizācija (dib. 1993. 
gadā), kuras mērķis ir tūrisma attīstība laukos 
un kura apvieno vairāk nekā trīssimt biedru – 
lauku naktsmītņu saimniekus visā Latvijā. 

Biedru nauda LC ir viena no zemākajām 
gan tūrisma, gan citās nozarēs. Tajā pašā laikā 
bez kopējo interešu aizstāvības un lobēšanas 
plašs ir arī individuāli sniegto pakalpojumu 
klāsts. 

Iestāšanās maksa LC ir 20 lati, gada maksa 
atkarīga no izvēlētā biedra statusa – bronzas 
biedram tā ir 10 latu, sudraba biedram – 25, bet 
zelta biedram – 50 latu. Katrai grupai noteikts 
saņemamo pakalpojumu klāsts un atlaides. “Ja 
daudz darbojas kopā ar asociāciju, izdevīgi būt 
zelta biedram un saņemt reklāmas, izglītojošos, 
rezervācijas, novērtēšanas un citus pakalpoju-
mus vai nu par velti, vai ar 50% atlaidi. Ja kopā 
darbojas maz, bet galvenokārt vēlas saņemt 
korespondenci, ziņas un to, lai LC interneta 
mājaslapā un citos informatīvajos materiālos 
tiktu iekļauta informācija par biedru, var maksāt 
tikai 10 latu gadā,” “Tūrismam” stāsta LC pre-
zidente Asnāte Ziemele. Par bronzas biedriem 
dažkārt kļūst arī uzņēmēji, kas nenodarbojas 
ar lauku tūrismu, bet ir kaut kādā veidā ar to 
saistīti. 

LC visvairāk ir zelta biedru, jo biedru 
nauda atmaksājas ļoti ātri. Izvēlēto statusu ik 
gadu iespējams mainīt. Jaunos biedrus div-
reiz gadā apstiprina asociācijas valde. 

Kā LC spēj nodrošināt plašu pakalpo-
jumu klāstu par tik zemu cenu? “Ja no viesu 
nama saimnieka būtu jāprasa pilna pakalpo-
juma maksa, piemēram, par interneta lapas 
izveidi, to neviens nevarētu atļauties. Lapas 
sagatavošanu biedriem bez maksas nodrošina 
projektiem piesaistītā Eiropas nauda – tā veido 
lauvas tiesu no mūsu budžeta. Biedru naudas 
daļa LC budžetā ir tikai 8 procenti.” 

Atbalsts biznesam un kopības sajūta
Vairāki biedri asociācijā turpina darboties 

gadiem, lai gan viņu bizness jau ir sakārtots. 
“Cilvēkiem ir vajadzīga šī “brandžas” sajūta, 
iespējas ar līdzīgi domājošiem pārrunāt gan 
globālas tēmas, gan praktiskas lietas, piemēram, 
kur pirkt palagus.” Divreiz gadā LC organizē 
lielus pasākumus: pavasarī – konferenci un 
vasaras sākumā – biedru sanākšanu, kur tiek 
pārrunātas asociācijas iekšējās lietas, stratēģiskie 
un likumdošanas lobija jautājumi. Notiek arī iz-
braukumi, ekskursijas, mazāki semināri. 

Cita biedru grupa ir tāda, kam primārs ir 
finansiālais un korporatīvais izdevīgums, 
trešā lielā grupa – iesācēji. “Tā kā mums ir arī 
rezervāciju ofiss, pirmo klientūru vieglāk dabūt, 
ja esi kaut kur integrēts. Tomēr, lai nokļūtu 
LC katalogā, nav obligāti būt mūsu biedram. 
Datu bāzē iekļaujam informāciju arī par tiem 
“nebiedru” piedāvājumiem, par kuriem ir klientu 
pieprasījums. Protams, biedru labā darām daudz 
vairāk. Ik mēnesi nākas palīdzēt risināt situācijas 
ar dažādām kontroles iestādēm, inspekcijām, 
aizstāvēt, ja normatīvu interpretācija bijusi nepa-
matota. Bieži piederība LC vien rada respektu.” 

Kā veiksmīgas lobēšanas piemērus A. Zie-
mele min panāktās pārmaiņas būvnormatīvos, 
ienākuma nodokļa atlaides mazajiem lauku 
tūrisma uzņēmējiem, Pārtikas un veterinārā 
dienesta vadlīniju izstrādi, higiēnas prasību 
saskaņošanu pirtīm atbilstoši lauku specifikai, 
reāli izpildāmu ārvalstnieku deklarēšanas 
noteikumu izstrādi. 

Vidēji LC gadā iestājas 20–30 biedru, atkrīt 
apmēram desmit. “Daži nemaksā, un mēs ilgi 
neceremonējamies, ir arī tādi, kas izbeidz savu 
darbību, ir tādi, kas vairs negrib būt biedri. Mēs 
nevelkam līdzi “mirušās dvēseles”. Visi, kas ir 
biedri, patiešām ir aktīvi.” 

Paula Bērziņa

Kāpēc esat/neesat
LC biedrs?

Klientu pietiek
Lauku māju “Ķempēni” 
saimnieks Ivars Āboltiņš Ēvelē 
Nav LC biedrs

Man jau tāpat ir tik liels pieprasījums, 
ka nespēju ar to tikt galā, un reklāma 
caur LC vai citu starpnieku nav vajadzī-
ga. 80% klientu informāciju ieguvuši no 
mutes mutē. Ja kaut vai katrs desmitais 
no tiem diviem tūkstošiem cilvēku, kurus 
esam apkalpojuši gada laikā, kādam mūs 
iesaka, klientu netrūkst. Ja LC kā starp-
nieks man piedāvātu vēl papildu klientus, 
es būtu nelaimīgs. Papildu reklāma tikai 
maldinātu cilvēkus, jo es nevarētu viņiem 
vairs neko piedāvāt. Nevēlos strādāt ne-
pārtraukti, man pietiek ar trim nedēļas 
nogales dienām, pārējās vajag, lai sakār-
totu māju, turklāt man vēl ir arī lauksaim-
nieciskā darbība. 

Pie mūsu valsts ekonomiskā modeļa šīs 
profesionālās struktūras ir vajadzīgas, lai 
pārstāvētu nozares intereses, bet diemžēl 
lobisms ne vienmēr ir to stiprākā puse. LC 
savulaik aktīvi mācēja lobēt Zemkopības 
ministrijā, Vides ministrijā, nezinu, kā vi-
ņiem tagad iet Ekonomikas ministrijā. Visi 
starpnieki ir labi, ja vajag cīnīties ar valsts 
struktūrām, lobēt, bet privātā biznesā tās 
maz var palīdzēt, jo man pašam jātiek galā 
ar visām struktūrām.

Izdevīgi reklamēties 
“Rančo randevu – Gloria” 
sekretāre Brigita Naumane
Ir LC biedrs

Nav jau daudz organizāciju tūrisma 
jomā, kurās darboties. Vēl ir Latvijas Vies-
nīcu un restorānu asociācija, kurā arī esam 
iestājušies. LC mūs interesē lielākoties 
reklāmas iespējas, un tās LC ir diezgan 
plašas. 

Reklāma šodien maksā dārgi. Izmantojam 
arī LC rezervāciju sistēmu. LC paši arī daž-
kārt piedāvā mums klientus. Piedalāmies 
arī LC organizētajos semināros, apmācībās, 
pieredzes apmaiņas pasākumos. 

Esam LC zelta biedrs, jo maksas starpība 
starp šo statusu un citu ir niecīga salīdzi-
nājumā ar pieejamo pakalpojumu klāstu, ir 
lielas atlaides pakalpojumiem. LC darboja-
mies jau vairākus gadus un esam apmieri-
nāti.
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Līdzīgi kā citos sektoros, arī tūrisma 
un viesmīlības pakalpojumu nozarē trūkst 
prasībām atbilstošu darbinieku, it īpaši 
vienkāršo darbu veicēju. Daļa vakanču paliek 
neaizpildīta, daļu aizpilda darbinieki, kuri 
ne tuvu nav darba devēja ideāls, turklāt tie 
paši, ieguvuši pieredzi, drīz aizplūst uz citu 
nozari vai valsti. Prognozes par darbspējīgo 
iedzīvotāju skaita samazināšanos līdzās 
ekonomikas attīstībai un plāniem palielināt 
nozarē strādājošo darbinieku skaitu liek no-
zares pārstāvjiem meklēt risinājumu, kuru 
viņi redz, pirmkārt, liberalizētā valsts politikā 
attiecībā uz strādniekiem no citām valstīm. 

Trūkst visās pozīcijās
Nodarbinātības valsts aģentūras 

“Pētījums to profesiju identifikācijai, kurās 
darba devēji vēlas nodarbināt ārvalstu 
speciālistus” liecina: pērn pusgada laikā 
vakances bijušas 54,3% viesnīcu un 
restorānu, no kuriem 90,6% saskārušies 
ar grūtībām to aizpildīšanā. Darba devēji 
sūdzējās par grūtībām atrast kvalificētus 
darbiniekus (65,2%) un darbiniekus ar dar-
ba pieredzi (46,7%). Ar grūtībām vakanču 
aizpildīšanā neesot saskārušies tikai 
nepilni 3% viesmīlības nozares pārstāvju. 
Labklājības ministrijas detalizētā pētījumā 
par darbaspēku un darba tirgu puse aptaujāto 
uzņēmēju atzinuši, ka atrisinājuši darbaspēka 
problēmas, otra puse – ka ne. 20% gadījumu 
jaunu darbinieku pieņemšanai līdztekus no-
tikusi prasību samazināšana pretendentam. 

LVRA prezidents Juris Zudovs atzīst, ka 
kvalificēta darbaspēka trūkuma dēļ pakalpo-
jumu kvalitāte pazeminājusies, ir liela dar-
binieku rotācija. Visvairāk trūkst apkalpojošā 
personāla, viesmīļu, palīgstrādnieku. 

Restorāna “Gan bei” pārstāvis stāsta, 
ka jau apmēram divus gadus ir grūti nolīgt 
atbilstošus darbiniekus visās pozīcijās. VIP 
viesnīcas kompleksa “Old Captain” (Mārupē) 
pārdošanas menedžere Inese Andrišaka teic: 
“Pretendentu netrūkst, algas mums ir labas, 
bet mēs gribam augstāku līmenī, tāpēc dar-
biniekus sameklēt ir grūti.” 

Darbaspēka trūkst arī laukos. “Palikuši 
pensionāri un daži dzērāji, kurus darbā 
dienām neredz,” teic lauku māju “Ķempēni” 
saimnieks Ivars Āboltiņš. 

Tūrisma firmai “Novatours” visgrūtāk 
atrast speciālistus darbam ārzemēs. Atalgo-
jums esot diezgan augsts, bet arī prasības 

augstas. Vienīgi “Double Coffee” pārstāve 
Mārīte Bite atzina – ja arī rodas problēmas, 
tās ir īslaicīgas. 

Cer uz viesstrādniekiem
Pētījumi rāda, ka tūrisma un viesmīlības 

nozarē situācija nav tik traģiska kā, piemēram, 
būvniecībā, apstrādes un ieguves rūpniecībā, 
mazumtirdzniecībā. Taču neatrašanās 
pirmajās pozīcijās var satraukt vēl vairāk, jo 
lielāks kļūst risks, ka problēmas netiks val-
stiski risinātas. 

Latvijas Darba devēju konfederācijas 
(LDDK) ģenerāldirektore Elīna Egle spriež: 
ja valsts nemazinās darbaspēka aizplūšanas 
un gaidāmās demogrāfiskās krīzes sekas, 
palielināsies vēlme nelegāli nodarbināt 
ārvalstu speciālistus un viesstrādniekus, 
bet nozarē esošais nelegālo viesstrādnieku 
īpatsvars jau tagad sasniedzis 2,3%. 

Viesnīcas “Europa Royale Riga” 
ģenerāldirektors Jānis Jenzis ir pārliecināts, 
ka savlaicīgi jāatver darba tirgus mentālā 
ziņā tuvākajām bijušās PSRS valstīm, bet 
Juris Zudovs cer uz ES jaunpienācēju – 
Rumānijas, Bulgārijas – pilsoņiem. 

Kamēr Latvija domā, Eiropas Komisijā 
tapuši priekšlikumi direktīvai par darbaspēka 
ievešanu no trešajām valstīm.

“Ķempēni” saimnieks I. Āboltiņš spriež, 
ka valstij jārada politika, kas motivē jaunos 
cilvēkus nākt uz laukiem, piemēram, jādod 
bezprocentu kredīts biznesa uzsākšanai lau-
kos vai, kā to darīja Valka, jāsubsidē māju 
celtniecība.

Jautāti, vai darba devēji nav līdzvainīgi, 
jo maksā zemas algas, visi teic: jau esošajam 
algas pieaugumam kvalitāte netiek līdzi, 
turklāt, ja lielākos resursus novirza algas 
celšanai, mazinās investīcijas attīstībā, kā arī 
uzņēmuma konkurētspēja. 

“Ir svarīgi veicināt darba produktivitāti, 
ieviešot jaunas tehnoloģijas,” piedāvā 
reģionālās attīstības ministrs Aigars 
Štokenbergs. J. Jenzis gan iebilst: viesnīcās, 
restorānos ir darbi, kur produktivitāti nevar 
paaugstināt, tur ir vajadzīgs cilvēciskais fak-
tors. Recepcijas darbinieku, viesmīli ar teh-
niku neaizstāsi”.

Baiba Lulle,
NRA

Darbaspēka problēmas 
arī tūrisma nozarē

Viedokļi
Motivēt pensionārus, 
piemaksāt par speciālistu 
piesaisti
Jurijs Strods, 
LR ekonomikas ministrs 

Nevaram piedāvāt tik strauju darba algas 
pieaugumu, lai pilnībā izkonkurētu algas 
Lielbritānijā. Vairākās nozarēs, tostarp tūris-
mā, joprojām netiek piedāvāts pietiekami 
augsts atalgojums, jo tas būtiski samazinātu 
konkurētspēju. Tādēļ repatriācija “darbaspē-
ka trūkumu” pilnībā neatrisinās. Piedāvāju 
divus reālus risinājumus. 

Pirmkārt, rosinu mainīt iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļa aprēķināšanu strādājošiem 
pensionāriem, piemērojot neapliekamo mi-
nimumu – ir jāmotivē strādāt tos, kuri jūtas 
pietiekami stipri to vēl darīt. 

Otrkārt, EM ir sagatavojusi valsts atbalsta 
programmu uzņēmējiem, lai viņi varētu sa-
ņemt valsts un ES finansiālu atbalstu augsti 
kvalificēta darbaspēka piesaistīšanai. Valsts 
ir gatava šādam speciālistam samaksāt līdz 
50% no algas pirmā gada laikā un arī pusi no 
dzīvesvietas maiņas izmaksām. Nozares uzņē-
mējus aicinu kvalificētos speciālistus meklēt 
vispirms starp mūsu tautiešiem, kas šobrīd 
dažādu iemeslu dēļ strādā citās zemēs.

Atbalstu uzņēmējiem, 
lielāku darbinieku 
atbildību
Elīna Egle, 
LDDK ģenerāldirektore

Darbaspēka trūkums turpmāk tikai pie-
augs, un tas nostāda darba devējus ķīlnieku 
lomā. Darba ņēmējs jebkurā brīdī, pat nepa-
ziņojot par aiziešanu, var aizbraukt labāka 
darba meklējumos, tāpēc ir jāparedz lielāka 
darba ņēmēju atbildība. Darba samaksa aug 
straujāk nekā produktivitāte.

Jautājumu risināšanu kavēja atbildīgās 
institūcijas trūkums, par to šā gada otrajā 
pusē nozīmēta Iekšlietu ministrija. Lai atri-
sinātu problēmas, ko nākotnē izraisīs dar-
baspēka novecošanās un zemā dzimstība, 
viduvējā izglītības kvalitāte un vājā sasaiste 
ar darba devējiem, jāizstrādā pārdomāta 
vidējā termiņa migrācijas un saliedētības 
politika, kurā ir jāizvairās no politiskiem aiz-
spriedumiem. 

Jānodrošina daudz lielāks valsts atbalsts 
tautsaimniecības attīstībai, uzņēmējdar-
bības, pašnodarbinātības veicināšanai un 
dažādu administratīvo šķēršļu mazināšanai 
esošo darbaspēka resursu izmatošanā. Ja 
valsts pārvalde nevadīs ekonomiskās mig-
rācijas procesus, pieaugs darbspējīgo iz-
braukšana un Latvijā nelegāli nodarbināto 
viesstrādnieku skaits. 



27Nr. 3,   rudens  2007

Tūrisma attīstības valsts aģentūras izdevums tūrisma profesionāļiem FAKTI

Lielākā daļa Latvijas naktsmītņu savu 
klientu vidū vislabprātāk vēlas redzēt tūristus 
no Vācijas, Krievijas un Somijas. Ja varētu 
izvēlēties, daudzas viesnīcas savas durvis 
nevērtu ceļotājiem no Lielbritānijas, Krievijas 
un arī no Vācijas. Tā, aptaujājot 52 naktsmītņu 
vadītājus, konstatējis Eiropas reģionālā 
tūrisma institūts (“Eiropa.lv”).

Telefonaptaujā piedalījās naktsmītņu vadītāji 
no Latvijas reģioniem un Rīgas, kuri nosauca 
trīs “labāko” un trīs “sliktāko” valstu viesus. 
Gandrīz visi atzīmēja, ka tūristu izturēšanās nav 
atkarīga no valsts vai tautības. Taču mentalitātes 
īpatnības piemīt gandrīz katrai tautai, un tās 
jāņem vērā gan restorāna darbībā, gan viesnīcas 
servisā. Tūristu dienvidnieciskais tempera-
ments, reliģiskās īpatnības vai sazināšanās va-
loda bieži vien ir iemesls negaidītam konflik-
tam starp viesnīcas personālu un viesi. Nevienai 
viesnīcai nepatīk skaļi, piedzērušies vai nekopti 
tūristi, tāpēc Latvijas viesnīcnieki diezgan 
strikti nostājas pret ballīšu viesiem, kuri nakts 
vidū savu istabiņu pārvērš par “seksa, izpriecu 
un cūku kūti”. 

Latvijas naktsmītņu uzņēmumiem vislabāk 
patīk tūristi no Vācijas – vācu ceļotājus labi 
raksturoja gandrīz puse viesnīcu, taču daudzas 
viesnīcas, gluži otrādi, vācu tūristus nemīl. 
Pret vāciešiem pozitīvi noskaņotie minēja 
labu saprašanos, korektumu un līdzīgas 
pamatvērtības, kritizētāji minēja sīkumainu 
kašķēšanos, kas vairāk raksturīga grupu 
tūristiem. Arī pret britu tūristiem jūtas ir dalītas: 

visiem patīk britu biznesa cilvēki, diplomāti 
un ģimeņu tūristi, bet nevienam nepatīk 
uzdzīvotāji. Bieži vien Rietumeiropas valstu 
vecpuišu ballīšu dalībnieki ir rupji pret personālu 
un ignorē viesnīcas noteikumus. Jāatzīmē, ka 
Latvijā daudzas viesnīcas ir ar nelielu darba 
stāžu, tāpēc bieži vien šie konflikti rodas tāpēc, 
ka personāls neprofesionāli reaģē uz pirmajiem 
viesu incidentiem. Itālijas tūristi bieži vien ir 
skaļi, un konflikta situācijās viesnīcu personāls 
ir bezspēcīgs pret tik agresīvu temperamentu. 
Viesnīcām patīk skandināvu tūristi, jo tiem ir 
pozitīva attieksme, viņi vienmēr ir smaidīgi. 

Kopumā tika nosauktas 22 valstis, ar kuru 
tūristiem Latvijas viesnīcas ir apmierinātas. 
Bez TOP 10 minētajām tika atzīmētas arī 
Japāna, Polija, Dānija, Baltkrievija, Francija, 
Nīderlande un citas. 

Aivars Mackevičs, 
“Eiropa.lv” direktors

Ārvalstu ceļotāji Latvijā Latvijas ceļotāji ārzemēs
2007. gada 2. ceturksnī salīdzinājumā ar 

2006. gada attiecīgo ceturksni ārvalstu 
viesu skaits Latvijā palielinājies par 16%. 

 70% viesu Latvijā uzturējās mazāk 
nekā 24 stundas. Viesi, kuri Latvijā pava-
dīja vairāk nekā diennakti, uzturējās vidēji 
3,7 diennaktis (2006. gada 2. ceturksnī – 
3,1 diennakti). 38% viesu bija no Lietuvas, 
26% – no Igaunijas, 7% – no Zviedrijas, 6% 
– no Polijas un Krievijas, 4% – no Vācijas, 
2% – no Somijas.

2007. gada 2. ceturksnī ārvalstu viesi mūsu 
valstī iztērējuši 91,9 milj. latu – tas ir par 16,5 
milj. latu jeb 22% vairāk nekā attiecīgā perio-
dā pērn. Vidēji viens viesis dienā tērējis 53 latus 
jeb par 1 latu vairāk nekā pērn.

Robežu šķērsojošo ārvalstu ceļotāju 
skaits (tūkst.)

2007. gada 2. ceturksnī Latvijas iedzīvo-
tāji, atgriežoties no ārzemēm, 861 tūkst. 
reižu šķērsojuši valsts robežu, t.i., par 13% 
vairāk nekā pagājušā gada 2. ceturksnī. 

 Visbiežāk apmeklēta Lietuva (35%), 
Igaunija (16%), Krievija (10%), Vācija (9%), 
vidēji ārvalstīs pavadīta 3,1 diennakts, 
attiecīgajā 2006. gada posmā – 3,6 dien-
naktis. 

Latvijas ceļotāji ārzemēs iztērējuši 116,5 
milj. latu – tas ir par 31,8 milj. latu jeb 38% 
vairāk nekā 2006. gada 2. ceturksnī. Latvi-
jas iedzīvotāji ārzemēs tērējuši ievērojami 
vairāk (par 24,6 milj. latu) līdzekļu nekā 
ārvalstu ceļotāji Latvijā.

Robežu šķērsojošo Latvijas ceļotāju 
skaits (tūkst.)

Latvijas naktsmītņu 
iecienītāko 
valstu tūristu TOP 10
1.  Vācija
2. Krievija
3.  Somija
4.  Norvēģija
5.  Lietuva
6.  Igaunija
7.  Lielbritānija
8./9.  Zviedrija/Itālija
10.  ASV

Latvijas naktsmītņu
mazāk iecienīto 
valstu tūristu TOP 10
1.  Lielbritānija
2./3.  Krievija/Vācija
4./5.  Itālija/Somija
6.  Polija
7./8.  Īrija/Igaunija
9./10.  Izraēla/Spānija

2. cet. 2006 2. cet. 20062. cet. 2007 2. cet. 2007

Vācieši Latvijā gaidītākie

Nodarbinātības valsts 
aģentūras pētījums 2006

Labklājības ministrijas 
pētījums 

Galvenie darbinieku meklēšanas ceļi 
viesnīcu un restorānu nozarē 

86,1% –  izmantojot personiskos kontaktus; 
42,7% –  ievietojot sludinājumus laikrakstos; 
37,1% –  ar NVA starpniecību.
Prognoze laika posmam no 2007. gada 

1. jūlija līdz 2008. gada 1. janvārim vies-
nīcu un restorānu nozarē

– plānots darbinieku skaita pieaugums 
par 9,5%;  31,2% uzņēmumu plāno palieli-
nāt darbinieku skaitu, 3,7% – samazināt;

– izvērtējot visu nozaru vajadzības, pie-
prasītāko profesiju vidū pavārs ieņems 8. 
pozīciju, bārmenis – 12. pozīciju, bet viesmī-
lis – 13. pozīciju.

LU Demogrāfijas centra prognozes 
– līdz 2025. gadam gaidāma iedzīvotāju 

skaita samazināšanās par 300 000 jeb 12%. 
Optimistiskajā variantā – par 10%, pesimis-
tiskajā – par 18%;

– darbaspējas vecuma (15–64 gadi) ie-
dzīvotāju skaits saruks no 1,58 miljoniem 
2010. gadā līdz 1,4 miljoniem 2020. gadā. 
Pesimistiskais variants: darbaspējas vecuma 
iedzīvotāju skaits 2030. gadā varētu sarukt 
pat līdz 1,2 miljoniem; 

– pēc 2025. gada Latvijā būs pats lielākais 
veco cilvēku īpatsvars Eiropā.

Prognozes par pārmaiņām iedzīvotāju 
skaitā un sastāvā

– pēc 2010. gada darbspējas vecuma ie-
dzīvotāju īpatsvars pazemināsies no 68,9% 
2010. gadā līdz 63,7% 2030. gadā, visstrau-
jāk Latgalē un Rīgā; 

– 20–39 gadus veco iedzīvotāju īpatsvars 
samazināsies no 30% 2011. gadā līdz 22% 
2030. gadā; 

– turpinās palielināties 65–74 gadus veco 
iedzīvotāju īpatsvars. 

Darba devēju aptauja par Latvijas dar-
ba tirgus politiku 

– pārlieku liela darba ņēmēju tiesību aiz-
sardzība – ir grūti atbrīvoties no sliktiem 
darbiniekiem, nav aizsargāts darba devēja 
ieguldījums darba ņēmējā; 

– liels kontrolējošo institūciju skaits un 
nepamatotas prasības – tas rada labvēlīgus 
apstākļus korupcijai, novirza uzņēmēju re-
sursus;

– nesakārtota nodokļu politika, kas ir cē-
lonis aplokšņu algām; 

– trūkst strādājošo, jo daļa brauc darbā uz 
ārzemēm; 

– kadru mainība viesnīcās, restorānos – 
nepilni 4% gadā (vairumtirdzniecībā un ma-
zumtirdzniecībā – 36% gadā). 
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Studenti apgūst iemaņas Eiropas 
līdzekļu piesaistei

Kurortoloģijas studijas 
Jūrmalā 

Latvijā arī kultūras 
tūrisma izglītība 

Viesnīcu un restorānu 
asociācijas 
atbalsts izglītībai 

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāci-
ja (LVRA) nodibinājusi Stipendiju padomi 
un piešķīrusi pirmās stipendijas. 

1000 latu stipendiju (Ls 100 mēnesī no 
septembra līdz jūnijam) saņems Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes Ēdinā-
šanas un viesnīcu uzņēmējdarbības stu-
dents Gatis Šķēle un Rēzeknes Augstsko-
las pasniedzēja Iveta Zaļūksne. Kritēriji 
stipendijas saņemšanai pasniedzējam bija 
ne tikai pedagoģiskais darbs, bet arī aktī-
va sadarbība ar viesmīlības uzņēmumiem, 
dalība konferencēs, semināros, studen-
tam – vidējā atzīme 7 un augstāk, panāku-
mi olimpiādēs. Vērtētas tika arī ģimenes 
finansiālās iespējas. 

Līgums ar stipendiātiem var tikt arī pa-
garināts. LVRA atteikusies no sākotnējās 
ieceres uzlikt saistības pēc studiju beigām 
trīs gadus strādāt nozarē, bet prasa tikai 
labas sekmes. “Ceram, ka esam izvēlēju-
šies nozarei lojālus cilvēkus, tāpēc papildu 
juridiskās važas nelikām,” stāsta Stipendiju 
padomes priekšsēdētājs Jānis Jenzis.

Ideja par stipendijām dzima, domājot 
par viesmīlības un tūrisma jomas nākotni, 
darbaspēka kvalitāti, nozares prestiža cel-
šanu, uzņēmēju sociāli korporatīvo atbil-
dību. Šādu stipendiju piešķir arī asociācija 
“Viesnīcas, restorāni un kafejnīcas Eiropā”.

LVRA turpmāk plāno piešķirt vairāk 
stipendiju un cer, ka arī citas profesio-
nālās asociācijas veidos līdzīgas atbalsta 
programmas. Jenzis gan ir vīlies par to, 
ka noraidīts pieteikums piešķirt šim LVRA 
projektam sabiedriskā labuma statusu, 
kas ļautu piesaistīt sponsorus. Pagaidām 
stipendijas tiek finansēts no LVRA līdzek-
ļiem, galvenokārt biedru naudām.

Pirmo LVRA stipendiju saņēma LLU 
students Gatis Šķēle un Rēzeknes Augst-
skolas pasniedzēja Iveta Zaļūksne (otra-
jā rindā), viņus sveica (pirmajā rindā no 
kreisās) LVRA valdes locekle Ruta Žvals un 
izpilddirektore Santa Graikste, Izglītības 
un zinātnes ministrijas padomniece Ināra 
Ostrovska

Augstskolās, kurās iespējams apgūt tūrisma 
izglītību, mācību programmā ietvertas gan 
teorētiskās, gan praktiskās zināšanas, tostarp 
projektu izstrāde un pieteikumu sagatavošana 
Eiropas Savienības struktūrfondu naudas 
saņemšanai. Daudzi projekti realizēti arī 
dzīvē.

Piemēram, Biznesa augstskolā “Turība” 
tūrisma studiju programmu studenti trešajā 
kursā izstrādā projektus, gatavo biznesa 
plānus un apgūst arī pieteikumu sagatavošanu 
ES naudas piesaistei. Pārsvarā tie ir lauku 
tūrisma nozares uzņēmumu projekti, kem-
pingi, viesu nami, piemēram, Ārendoles 
muižas attīstības plāns, Zvirgzdu ezera 
atpūtas kompleksa projekts un citi. Viens no 
pasniedzējiem, doktorants Ainārs Brencis, 
savulaik pats izstrādājis daudzus tūrisma 
nozares projektus, to starpā Stāmerienas 
muižas attīstībai. Arī citiem pasniedzējiem 
ir pieredze daudzu ar nozari saistītu projektu 
realizēšanā, lai minam, kempinga “Gauja” 
direktoru Aivaru Kalniņu, Starptautiskās 
tūrisma fakultātes dekāni Zinaīdu Melbārdi. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmijā tūrisma 
programmu studenti gatavo arī biznesa plānus, 
kas tiek izstrādāti diplomdarbos un kuriem ir 
visas iespējas realizēties konkrētu uzņēmumu 
veidolā. Vadošās lektores ir doktora grādu 
ieguvusī Diāna Līduma un Liepājas Tūrisma 
izglītības centra speciāliste Zane Gaile. 

LLU Ēdināšanas un viesnīcu 
uzņēmējdarbības studentiem tiek piedāvātas 
apmācības biznesa plānu izstrādē, notiek 
projektu sagatavošana arī ES struktūrfondu 
līdzekļu piesaistei. Lielākoties par konkrēta 
uzņēmuma izveides pamatu kļūst bakalaura 
darbi, stāsta LLU pasniedzēja Linda Medne.

Vidzemes Augstskolas tūrisma studiju 
programmu studenti savus darbus izstrādā 
sadarbībā ar asociāciju “Lauku ceļotājs” un 
Aktīvā tūrisma centru “Eži”, kura projektu 
vadītāja Ilze Grīnfelde ir arī VA lektore. Stu-
dentiem tiek piedāvātas praktiskas iemaņas 
gan projektu izstrādē, biznesa plānu veidošanā 
un arī iespējas tos realizēt dzīvē, tostarp sa-
gatavojot pieteikumus struktūrfondu līdzekļu 
piesaistei.

Septembrī Sociālās integrācijas cen-
tra Koledžā RCC Jūrmalāuzsākta jau-
na, akreditēta pirmā līmeņa augstākās 
profesionālās izglītības studiju programma 
“Viesnīcu servisa vadība”. Tās ietvaros pir-
mo reizi Latvijā sagatavots kurss “Veselības 
tūrisms un ievads kurortoloģijā”, stāsta kursa 
autors un pasniedzējs Armands Muižnieks. 

Programmas izstrādei piesaistīti arī tādi 
nozares profesionāļi kā TAVA direktora pa-
domniece, “Turība” pasniedzēja, LU Ekono-
mikas un vadības fakultātes doktorante Aija 
van der Steina, viesnīcas “Villa Joma” direk-
tore Agita Kausa, viesnīcas “Majori” galvenā 
administratore Sarmīte Verze, SIA “Viesnīcu 
un restorānu centrs” direktors Edvīns Buka. 

“Svarīgi, ka šāda programma tiek īstenota 
Jūrmalā, kur ir augsta tūrismu mītņu koncen-
trācija, un apkalpošanas kvalitāte ir viens no 
aktuālākajiem jautājumiem. Otrkārt, programma 
domāta studentiem ar kustību traucējumiem, bet 
ne tikai viņiem. Invalīdu integrācija viesmīlības 
sektorā ir vienīgais projekts ne tikai Latvijā, bet 
arī Eiropas Savienībā,” uzsver Muižnieks. Pro-
grammu īsteno ar ES finansiālu atbalstu.

Pilna laika studiju ilgums ir 2 gadi, nepilna 
laika – 2,5 gadi. 

Kultūras tūrisms ir viena no tūrisma 
jomām, kas Eiropā attīstās visstraujāk. 
Pirmā līmeņa augstāko profesionālo kultūras 
tūrisma izglītību Latvijā var iegūt Latvijas 
Kultūras koledžā. 

Pilna un nepilna laika studiju programmās 
var apgūt tūrisma un atpūtas organizāciju ar 
specializāciju gida darbā vai kultūras tūrisma 
organizēšanā, kā arī mākslas institūciju 
pārvaldību – kultūras menedžmentu ar 
specializāciju kultūras tūrismā. Studiju il-
gums – divi gadi. 

Kā informē LKK Tūrisma programmas 
vadītāja Aivita Heniņa, absolventi strādā valsts, 
pašvaldību tūrisma un kultūras institūcijās, 
tūrisma aģentūrās un citos uzņēmumos, 
izstrādā un īsteno kultūras tūrisma projektus, 
sagatavo kultūras tūrisma produktus un vada 
to apkalpošanu. Studiju ietvaros studenti veic 
zinātniski pētniecisko darbu kultūras tūrisma 
jomā, izstrādā sarīkojumu scenārijus, apgūst  
tūrisma operatora, ceļojumu konsultanta, or-
ganizatora darbu, centrālo rezervācijas sistēmu 
“Amadeus”. Studiju noslēgumā tiek izstrādāts 
un praktiski realizēts kvalifikācijas darbs – 
kultūras tūrisma maršruts pa Latvijas vai Bal-
tijas reģioniem. 
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Notikumu kalendārs
15.–18.septembris
Eiropas Pasākumu centru asociācijas 
menedžmenta konference Grācā, Austrijā. 
No Latvijas piedalās 15 pasākumu cen-
tru vadītāji no Liepājas, Ventspils, Sigul-
das, Jūrmalas, Rīgas (Mežaparka estrādes, 
Ķīpsalas halles, “Sapņu fabrikas”, Lielās 
Ģildes, Rīgas Latviešu biedrības nama). 
20.–23.septembris
Rīgas dienas Sanktpēterburgā. Rīko Rīgas dome.
11. oktobris
LVRA organizētā starptautiskā viesnīcu un 
restorānu industrijas konference “Kvalitatīvs 
pakalpojums – garants veiksmīgai viesnīcu un 
restorānu industrijas attīstībai”. Konferences 
lektori – pieredzējuši nozares pārstāvji, 
starptautisku viesnīcu ķēžu un citu valstu 
viesnīcu un restorānu asociāciju līderi.

17. oktobris
Eiropas reģionālā tūrisma institūta 
(E.R.T.I.) seminārs “Naktsmītņu mārketings 
internetā”. 
25.–28. oktobris
Krievijas, Ukrainas, Izraēlas konferenču 
un kongresu rīkotājkompāniju pārstāvju 
iepazīšanās vizīte Rīgā. 
27.–31. oktobris
Starptautiskās konferenču un kongresu 
asociācijas (ICCA) konference Taizemē. 
27.–29. novembris
EIBTM izstāde Barselonā, viens no 
svarīgākajiem gadatirgiem pasaules kon-
gresu, konferenču un pasākumu industrijā.
28. novembris
Eiropas reģionālā tūrisma institūta (E.R.T.I.) 
seminārs “Tūrisma aģentūru mārketings” 

KARJERAI

Eiropa.lv/Travelnews.lv sadalīs divos

Karjeras ziņas

Jaunie izdevumi

Jauns žurnāls ceļotājiem 
Oktobrī iznāks jauns izdevums “Čemodāns. 

Ceļojumu žurnāls”, kas solās būt informējoša, 
izklaidējoša, iedvesmojoša un mazliet ro-
mantiska lasāmviela par ceļojumiem. Žurnāls 
piedāvās arī konkrētus maršrutus, ieteikumus 
un praktiskus padomus braucieniem uz silto 
zemju un slēpošanas kūrortiem.

“Čemodānu” izdos “Žurnāls Santa”, tas iz-
nāks reizi divās nedēļās, izdevuma galvenā 
redaktore būs līdzšinējā nedēļas žurnāla “Ieva” 
galvenās redaktores vietniece Anda Sestule.

Alūksnes un Kuldīgas fotoceļveži
Ar Alūksnes pilsētas domes finansiālu līdz-

dalību izdevniecība “Jumava” izdevusi fotoceļ-
vedi “Alūksne”. Tajā atrodama informācija un 
fotogrāfijas par populārākajiem tūrisma ob-
jektiem Alūksnes pilsētā, kā arī pilsētas karte. 

Sadarbībā ar Kuldīgas tūrisma informācijas 
centru un Kuldīgas domi “Jumava” izdevusi 
jau trešo Kuldīgas fotoceļvedi. Izdevums pa-
redzēts pašmāju un ārzemju tūristiem, tajā 
ir informācija latviešu un angļu valodā par 
pilsētas vēsturi, nozīmīgākajām vietām, baz-
nīcām, pasākumiem, Kuldīgas unikālo vietu 
fotogrāfijas.

Liepāja gardēžiem
Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs 

izdevis bukletu “Liepāja kā pa notīm – gard-
ēžiem!”. Jaunais buklets ir kā turpinājums 
tūrisma ceļvedim “Liepāja – kā pa notīm!”, un 
šis izdevums iedzīvotājus un pilsētas viesus 
izvadās pa Liepājas labākajiem restorāniem, 
kafejnīcām un bāriem. Kā viens no pieturas 
punktiem bukletā atzīmēts arī zivju tirdziņš, 
kas 14. jūlijā tika atvērts pilsētas promenādē.

Repšes pārņem “4 Debespuses”
Ceļojumu un atpūtas ceļvedis “4 Debespu-

ses” mainījis izdevēju – par tā īpašnieku kļuvis 
politiķa Einara Repšes un viņa sievas Rūtas 
Raginskas-Repšes uzņēmums SIA “Sirocco Lo-
gistic”. Žurnāla redaktore Agija Krasta apgalvo, 
ka izdevuma saturiskā un vizuālā koncepcija 
nemainīsies, žurnālā būs pasaules un Latvijas 
ceļojumu un maršrutu apraksti, ar sezonas tē-
mām saistīti materiāli. 

Par “Iedvesmas Rīga/Rīgas kongresu 
biroja” izpilddirektori kļuvusi Tamāra 
Kļaviņa. T. Kļaviņai ir desmit gadu ilga 
pieredze Aizsardzības ministrijā starptautisko 
attiecību/protokola jomā, konferenču, kon-
gresu organizēšanā, tēla veidošanā. Izglītība: 
politikas zinātnes maģistre.

Lidostas “Rīga” valdes locekļa amatu 
atstājuši lidostas Finanšu departamenta direk-
tors Juris Beķeris un valdes priekšsēdētāja 
vietnieks Andis Damlics. Valdē ievēlēts 
bijušais VAS “Valsts informācijas tīkla 
aģentūra” valdes priekšsēdētājs Juris Kanels 
un bijusī LNT izpilddirektore Rota Mūrniece. 
Lidostas valdi atstājis arī bijušais Saeimas 
priekšsēdētājs Jānis Straume. 

Nomainot amatā Inu Līnu, par Zem-
gales Tūrisma informācijas biroja vadītāju 
kļuvusi Zaiga Bulaža. Pirms tam strādājusi 
par sabiedrisko attiecību speciālisti valsts 
aģentūrā “Rundāles pils muzejs”. Vidzemes 
Augstskolā ieguvusi bakalaura grādu un 
kvalifikāciju komunikāciju un sabiedrisko 
attiecību specialitātē. 

No 10. septembra portāls “Eiropa.lv/Trav-
elnews.lv” sadalīts divos atsevišķos portālos 
– “Eiropa.lv” paliks profesionāļiem, bet 
“Travelnews.lv” kļūs par tūrisma ziņu portālu 
ceļotājiem. Profesionāļiem domātais portāls 
būs pieejams tikai sadarbības partneriem ar 
paroles starpniecību, bet “Travelnews.lv” – ik-
vienam interneta lietotājam. “Travelnews.lv“ 

oficiālā atklāšana notiks oktobra sākumā. 
Oktobrī parādīsies arī portāla lietuviskā ver-
sija “Travelnews.lt”.

Pirmo portālu “Eiropa.lv” E.R.T.I. izveido-
ja pirms četriem gadiem. Portāla veidotāji 
ziņo, ka “Eiropa.lv/Travelnews.lv” audito-
rija pārsniedz 40 000 apmeklētāju (18 000 
unikālu IP adrešu). 

Par TAVA Juridiskās nodaļas juristu sācis 
strādāt Oskars Seņavskis, uznemoties 
pārraudzību par TAVA personāla lietām. 
Šobrīd studē tiesību zinātnes Latvijas 
Universitātē. Iepriekš strādāja par TAVA 
sekretāru–lietvedi.

Par TAVA dizaineri Publikāciju un 
informācijas nodaļā kļuvis Pēteris Buks. 
Iepriekš studējis filozofiju un ekonomiku, 
šobrīd studē scenogrāfiju Latvijas Mākslas 
akadēmijas maģistrantūrā, darbojas Rīgas 
jaunrades darbnīcā “Rijada”. 

Par TAVA Kvalitātes vadības un stratē-
ģiskās plānošanas nodaļas projektu vadītāju 
kļuvusi Vineta Dambrovska. Iepriekš 
strādājusi SIA “Mediju Nams” par Reklāmas 
nodaļas vecāko administratori. LU ieguvusi 
maģistra grādu tirgvedībā. 

Par TAVA tulku kļuvis vēstures skolotājs 
no Kalifornijas Gvido Zvigzne. Zvigzne Ka-
lifornijas Universitātē ieguvis maģistra grādu 
vēsturē. Strādājis arī Latvijas Universitātē, 
vēlāk “Durbe Tūre” privātskolā par angļu valo-
das skolotāju.

SLUDINĀJUMI 

“B&M” tūrisma un izglītības centrs lūdz 
atsaukties gidus ar ķīniešu, turku, japāņu, 
igauņu, lietuviešu u.c. valodu zināšanām. 

Tālr.: 7376941; Adrese: Brīvības 183-34, 
Rīga; e-pasts: bunm@latnet.lv;
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INTERESANTI

Atstāstot par redzēto, Latvijas žurnālisti, 
kā arī apceļotāji ierasti uzsver salīdzinoši 
zemāku servisa līmeni, kā arī akcentē daudzās 
Krimā sastopamās padomju relikvijas, tostarp 
“Škoda” markas divdurvju trolejbusus, “Vol-
gas” kā luksusa taksometrus un, protams, 
Ļeņina pieminekli Simferopoles centrālajā 
laukumā. Vienlaikus Krima katru sezonu 
uzņem 6 miljonus atpūtnieku, kas, kā zināms, ir 
divas reizes vairāk nekā ieceļotāju Latvijā.

Krima ir autonoma republika Ukrainas 
sastāvā, tai savs parlaments, valdība un 
arī Krimas Kūrortu un tūrisma ministrija, 
kuras pārziņā ir gan Krimas tūrisma poli-
tikas izstrādāšana, gan arī administratīva 
pārraudzība pār daudzām valstij joprojām 
piederošām kūrorganizācijām. Ministrija veic 
arī Krimas popularizēšana citās valstīs. Ir 
izveidota interneta mājaslapa, izdoti dažādi 
bukleti, sadarbībā ar aviokompānijām tiek 
organizēti tūroperatoru un žurnālistu brau-
cieni. Atšķirībā no TAVAs, kuras birojs 
vairāk atgādina modernu reklāmas aģentūru, 
mi-nistrija no iekšpuses izskatās nevarīgāka. 
Iespējams, darbiniekus stīvākus padara 
atrašanās tipveida valdības ēkā, kur izmitināta 
visa pussalas vadība. 

Tūrisma sezona Krimā ilgst 6 mēnešus – no 
maija līdz septembrim. No 645 reģistrētajām 
viesnīcām un sanatorijām, tikai 245 darbo-
jas visu cauru gadu. Attiecīgi arī Krimas 
tūrisma industriju ietekmē Latvijai zināmā 
sezonalitāte. Būtiskākā atšķirība ir pieejamais 
un strādāt gribošais darbaspēks.

Salīdzinoši liels ir vidējais viena tūrista 
uzturēšanās ilgums – 13 dienu. Turklāt trešā 
daļa no Krimas tūristiem izmanto pievienoto 
vērtību – ārstniecības un SPA pakalpojumus.

No 6 miljoniem iebraucēju 5,5 miljoni 
Krimā ierodas ar vilcienu. Saprotams, ka tas 
varētu būt ērtākais transporta līdzeklis Ukrai-
nas tūristiem, bet viesiem no Krievijas? No-
protams, ka Krimu kā atpūtas vietu izvēlas 
taupīgie, arī tie, kas rūpējas par savu drošību. 
Sezonas laikā arī no Rīgas uz Simferopoli var 
doties ar vilcienu. 

“airBaltic” korporatīvo komunikāciju vi-
ceprezidents Jānis Vanags nevēlējas precizēt 
no Rīgas un Simferopoli pārvadāto pasažieru 
skaitu, jo tas esot komercnoslēpums, taču 
informēja, ka pirms gada atklātais maršruts ir 
tik veiksmīgs, ka nākamgad plānots palielināt 
reisu skaitu nedēļā. Šajā sezonā “airBaltic” uz 
Krimu lidoja divas reizes nedēļā.

“airBaltic” reisus uz Krimu izmanto ne tikai 

Latvijas tūristi. “Sākotnēji mēs reklamējām 
lidojumus uz Krimu tikai Baltijas valstīs, 
tagad esam veiksmīgi piesaistījuši pasažierus 
no Vācijas, Zviedrijas, Somijas un citām 
valstīm,” informē J. Vanags.

“LatviaTours” Biznesa un atpūtas ceļojumu 
nodaļas direktore Ieva Keiša atceras, ka 
sākotnēji skeptiski vērtējusi “airBaltic” 
iespējamos panākumus šajā maršrutā, bet 
šobrīd Krimas virzienu vērtē kā perspektīvu. 
“Mūsu klienti daudz kur jau ir pabijuši, un 
tagad, nostalģijas pārņemti, vēlas doties uz 
vietām, kur paši vai vecāki un draugi atpūtušies 
jaunības laikā,” stāsta I. Keiša, piebilstot, ka, 
pretēji prognozētajam, Krimu vairāk izvēlas 
latvieši. “Krima ir salīdzinoši tuvāk, lētāk. Ir 
silta jūra, ēdiens, augļi, draudzīgi cilvēki, pu-
blika nav snobiska un skaļa, kā arī ar visiem 
var saprasties krieviski,” priekšrocības 
uzskaita I. Keiša, vienlaikus piebilstot, ka 
ļoti piekasīgi servisa cienītāji Krimā atradīs 
iespēju izvērsties. 

Kristians Rozenvalds,
CorpMedia

Krima pievilina 6 miljonus 
tūristu gadā

Žurnāla “Tūrisms” pārstāvis šovasar pie-
dalījas Vācijas valsts tūrisma attīstības bi-
roja īpaši organizētā mediju golfa turnīrā, 
tādējādi iepazīstot divus no daudzajiem 
golfa laukumiem Hamburgas tuvumā. 
Turnīrā piedalījas 25 tūrisma un golfa žur-
nālisti no Somijas, Krievijas, Lietuvas, Po-
lijas, Vācijas, Dānijas, Islandes, Norvēģijas, 
Zviedrijas un Latvijas. 

Laikā, kad Latvijas Tūrisma attīstības 
valsts aģentūra (TAVA) sadarbībā ar Latvijas 
golfa klubiem vilina pie mums golferus no 
Ziemeļvalstīm, arī bagātās Vācijas tūrisma 
industrijas pārstāvji aktīvi rīkojas, lai pozi-
cionētu Vāciju kā vietu atpūtai tiem kaimiņ-
valstu golfa spēlētājiem, kuriem apnicis tu-
vējais golfa laukums un tā kluba māja. 

Un ir par ko cīnīties. Netālu esošajā Zvied-
rijā gandrīz vai katrs desmitais iedzīvotājs ir 
reģistrēts golfa spēlētājs. Arī Īslandes golfa 
portāla “golf.is” redaktors Valurs Jonatans-
sons lepojās, ka Īslandē, kur kā zināms, dzī-
vo tikai ap 300 000 iedzīvotāju, ir aptuveni 
30 000 reģistrētu spēlētāju.

Vācieši saprot, ka ir grūti konkurēt ar dien-
vidiem un piejūras golfa kūrortiem, taču arī vi-
ņiem, līdzīgi kā latviešiem, ir ko piedāvāt. Firma 
“ClubHaus” ir izveidojusi vairākus golfa lauku-
mus Vācijas ziemeļos, tās mārketinga direktors 
Jenss Bernickis uzsver, ka Vācija var konkurēt ne 
tikai ar golfa laukuma kvalitāti, bet arī ar cenām. 
“Piedāvājam klientiem arī īpašas četru dienu pa-
ketes par 100 eiro, un tas ir lētāk nekā pie jums, 
Latvijā,” informē J. Bernickis, piebilstot, ka lētāka 
nekā Skandināvijā ir arī pārtika, dzīvošana un citi 
atpūtas pasākumi.

Tūrisma aģentūrā “Balta”, kura ir spe-
cializējusies arī golfa tūrismā, neviens no 
esošajiem klientiem par Vāciju pagaidām 
nav interesējies. Aģentūras pārstāve Jeļena 
Soboļenko zināja teikt, ka firmas klienti ar 
tūrfirmas palīdzību dodas spēlēt golfu pār-
svarā ārpus Eiropas, it īpaši tad, kad Latvijā 
nav golfa sezonas. “ Vācijā, kā zināms, laika 
apstākļi ir līdzīgi, turklāt tik tuvus braucienus 
klienti organizē paši,” norāda J. Soboļenko.

Latvijas golfa federācijas ģenerālsekre-
tāre Ineta Krodere-Imša uzskata, ka Vācijas 
golfa laukumi kā Latvijas golfa spēlētāju 
galamērķis nav pārāk interesanti. “Bet, Lat-
vijas golferiem mēdz būt biznesa darīšanas 
Vācijā, un uzzinot par golfa spēlēšanas ie-
spējam, viņi var uzkavēties Vācijā nedaudz 
ilgāk,” uzskata I. Krodere-Imša.

Kristians Rozenvalds, 
CorpMedia
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Karstajā laikā palīdz veldzēties ne tikai uz 
vietas audzētie augļi, bet arī daudzviet 
pieejamais sentimentālais kvass 

Ja esi noskaņots sagaidīt tikai padomju 
laika tūrisma objektus, ļoti daudz kas Krimā 
patīkami pārsteidz
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Noslēdzot studijas Latvijas Kultūras 
akadēmijā, kultūras ministre Helēna De-
makova aizstāvējusi maģistra darbu par 
jaunākajām mārketinga teorijām, kurā 
pētījusi valsts tēla veidošanas paņēmienus. 

Ministre stāsta, ka viņas maģistra darbs bijis 
par Latvijas tēlu, reklāmu un laikmetīgo mākslu 
Ērika Stendzenieka darbībā. “Kad gada sākumā 
TAVA sāka kampaņu un diskusiju par tūrisma 
tēmu un izvērtās diskusija par valsts tēlu, viss 
pārsvarā koncentrējās uz Stendzenieka veidoto 
reklāmas kampaņu, kas izgāja arī starptau-
tiskos medijos. Pasūtītājs ar to bija ārkārtīgi 
apmierināts,” atceras ministre, ar smaidu pie-
bilstot, ka kardināls Jānis Pujāts gan nosodīja 
reklamētos plikos skrējējus Kuldīgā. 

Taujāta par valsts tēla un tūrisma kop-
sakarībām, H. Demakova teic, ka tūrisms ir 
tikai viens no sešiem valsts tēla veidotājiem. 
“Citas sastāvdaļas – politika, kultūra, inves-
tīcijas, zīmoli – ir tikpat svarīgas. Un, patīk tas 
kādam vai nē, šajā heksagonā esam pārstāvēti 
ar savu politisko darbību, un tieši kā dinamis-
ka, veiksmīgi uz tirgus ekonomiku pārgājusi 
valsts esam pazīstama vislabāk. Tūrisma 
mārketinga sadaļa nekādā gadījumā nedrīkst 
disonēt ar vispārējo valsts zīmolvedību, īpaši 
ar politiku un investīcijām,” norāda kultūras 
ministre, piebilstot, ka tūrisms vien bieži 
veido tādu idillisku tēlu, ka mums ir tikai zaļa 
zālīte un labas atpūtas iespējas. Bet kurš gan 
gribēs nākt ar investīcijām uz pustukšu valsti, 
kurā nav, kas strādā?! 

Viņasprāt, lai veicinātu tūrismu, pirmkārt, 
jābūt vienotai zīmolvedības stratēģijai, un 
investoru padomēm ir jārunā vienā balsī ar 
tūrisma speciālistiem. Jādara viss, lai stiprinātu 
kultūras sektoru, savukārt “atbildīgajiem 
cilvēkiem būtu jāpadomā arī par servisa 
līmeņa celšanu viesmīlības sektorā, kas 
Latvijā, īpaši ārpus Rīgas, ir ļoti zems”. Mini-
stre to daudzkārt esot izbaudījusi uz savas 
ādas. Pieticīgs esot ēdienu piedāvājums, netiek 
izmantots Latvijas ekoloģiskais potenciāls. Ja 
piejūras ciemos neviena krodziņa ēdienkartē 
nav atrodams ēdiens no turpat zvejotām zivīm, 
tad kaut kas nav kārtībā. 

Perspektīvs virziens, pēc ministres domām, 
ir arī konferenču tūrisms, ko var attīstīt, ne vien 
būvējot konferenču centrus, bet piedāvājot 
šai izglītotajai vidusšķirai arī kādas izklaides 
iespējas. Savukārt, ja mēs necelsim lielās 
kultūras būves, ne par kādu tūrismu nevarēs 
būt ne runas, – Demakova velk uz savu 
iecienīto tēmu. Piesaistīt turīgu vidusšķiras 
konferenču tūristu varēsim, ne tikai būvējot 
abstraktus konferenču centrus, bet vienīgi 
piedāvājot šai izglītotajai vidusšķirai arī kādas 
kvalitatīvas izklaides iespējas. 

Ar interesi ministre gaida vizīti uz vienu no 
Eiropas nopietnākajiem un populārākajiem 
mūzikas festivāliem, lai pasmeltos viņu 
pieredzē, kas varētu būt noderīga Latvijas 
jaunās koncertzāles menedžmentam. 

Guna Blaua

Helēna Demakova maģistra 
darbā pēta Latvijas tēlu

Tūrisms ir tikai viena no sešām valsts tēla sastāvdaļām, rakstot maģistra darbu par mārketinga 
teorijām valsts tēla veidošanā, secinājusi Helēna Demakova

Jābūt saliedētai komandai, lai visi soļotu 
vienā solī. Šo procesu veicināja arī Latvijas 
Viesnīcu un restorānu asociācijas sporta 
spēles. Par uzvarētājiem kopvērtējumā 
kļuva Biznesa augstskola “Turība”, bet “Zelta 
komandas” titulu, kas tika piešķirts par 
komandas sadarbību, komunikāciju un ētiku 
spēļu laukumā, ieguva viesnīca “Day&Night 
Hotel Bauska” 

TAVA meitenes ir ne tikai karsējmeitenes. 
Ekonomikas ministrijas sporta spēlēs Kan-
davā viņas plūca uzvaras laurus tautas 
bumbā. Kopumā ap 40 TAVA darbinieku 
un viņu ģimenes locekļu ar atšķirīgiem 
panākumiem piedalījās visos sporta veidos. 
Kopvērtējumā pirmajā vietā ierindojās šā 
gada sporta spēļu rīkotāji – Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūra

Jūrmalas kempings un atrakciju parks “Nemo” 
sezonu noslēdza ar 10 gadu jubilejas balli, kurā 
īpaši jubilejai veltītas balvas tika pasniegtas 
uzņēmuma labākajiem darbiniekiem un
sadarbības partneriem. 
Nākamajā sezonā “Nemo” adrese vēl nemai-
nīsies, bet perspektīvā tiek lūkota jauna 
kempinga ierīkošanas vieta Jaunķemeros, 
jo esošajā teritorijā plānots realizēt starp-
tautisku slēpošanas trases projektu “Kāpa” 
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