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Šis žurnāla numurs tapa ilgāk, nekā bija ieplānots. Iepriekš, ja atceraties, solīju, ka iznāksim 
jau jūlijā. Taču, vasarai sākoties, sapratu, ka esmu pārrēķinājies. Tāpēc tagad Jūsu rokās 
ir apvienotais 2. un 3. numurs. Tā nu ir sanācis, ka daudziem vasara bija lielais uzņēmēj-
darbības laiks, savukārt citiem – atpūtas brīdis, un ne vieniem, ne arī otriem nebija laika 

domāt par reklāmu, investīcijām nākotnē 
un tālāko darbību. Bet bez reklāmas ieņē-
mumiem, kā zināms, nav iespējams žurnālu 
sagatavot, nodrukāt un izplatīt. Esmu ļoti 
pateicīgs par sadarbību gan Tūrisma attīs-
tības valsts aģentūrai, LR Ekonomikas mi-
nistrijai, Jūrmalas, Krāslavas un Daugavpils 
tūrisma speciālistiem, kā arī visiem pārējiem 
reklāmdevējiem, kuri vēlējās uzrunāt žurnā-
la “Tūrisms” auditoriju.

Žurnāls “Tūrisms” turpinās būt uzti-
cīgs savai mērķauditorijai – viesnīcu, viesu 
namu, restorānu, tūrisma objektu, pašval-
dību, tūrisma firmu un tūrisma informācijas 
centru darbiniekiem. Iepriecina arī tas, ka 
par žurnālu aktīvi interesējas studenti, kā arī 
to organizāciju pārstāvji, kuriem nākas sa-

darboties ar tūrisma nozari. Žurnāls “Tūrisms” ir vienīgais drukātais žurnāls latviešu valodā, 
kas orientēts uz Latvijas tūrisma profesionāļiem.

Diemžēl daudzi no tiem, kurus uzrunājam, sāpi neslēpjot, sūkstījās par šī brīža grū-
tībām. Savukārt mani tas pamudināja vēl vairāk iespringt – žurnālam noteikti ir jāiznāk. 
Lai nav tā, ka savstarpējā polemikā ir  tikai negatīvais un pesimisms. Nav jau tā, ka visi ir 
tik nevarīgi. Ir arī daudzi tūrisma nozares uzņēmumi, kas savu enerģiju velta jaunu nišu 
meklējumiem, tie ir sākuši darboties mērķtiecīgāk un līdz ar to arī veiksmīgāk. Jaunajos 
apstākļos ir arī būtisks ieguvums – darba meklētāju skaits pieaugs. Tas mazina nozares 
uzņēmumu līdzšinējo atkarību no strādāt negribošajiem darbiniekiem. Ir pienācis īstais 
laiks, lai atjaunotu un pilnveidotu pakalpojumu kvalitāti.

Jaunais žurnāls, kā redzam, ir biezāks nekā iepriekš. Tagad jau 64 lappuses. Sākām, ja 
atceraties, 2006. gada decembrī ar 16 lappusēm, 2007. gadā ar 32, šogad jau ar 48. Šis gan 
ir apvienotais numurs, taču, ņemot vērā, cik daudz interesantu rakstu palika ārpus vākiem, 
domājams, ka būsim spiesti iznākt tikpat biezi arī turpmāk.

Šajā numurā priekšroka tika dota tai informācijai, kuru paši mums atsūtījāt. Paldies arī 
par preses ziņojumiem, anotācijām, pētījumiem, viedokļiem un ielūgumiem. Centīsimies 
attaisnot Jūsu uzticību arī turpmāk!

Kristians Rozenvalds
Žurnāla “Tūrisms” izdevējs
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Žurnāls “Tūrisms” bez maksas:

Bezmaksas žurnālu var saņemt Latvijas Viesnīcu

un restorānu asociācijas, ALTA, “Lauku ceļotājs”,  
kā arī reģionālo tūrisma asociāciju biedri.

Žurnāls būs bez maksas pieejams arī reģionālajos

TIC, kā arī TAVA birojā.

Nākamais žurnāla “Tūrisms” numurs: 5. oktobrī

Reklāmu iespējams pieteikt līdz 20.septemrim

E-pasts: reklama@TurPro.lv

Aktuālā informācija tiks izvērtēta, ja tiks nosūtīsiet

līdz 30. septembrim. E-pasts: redakcija@TurPro.lv

Uzņēmumu vadītājiem !!!
Uzņēmumā bez jums strādā arī jums pakļautie un uzticamie darbinieki, kuri, 
iespējams, arī vēlas būt tikpat informēti par tūrisma nozarē notiekošo. 
Iegādājoties vairāk nekā 10 žurnāla eksemplārus, viena numura cena Ls 0,70

Baltijas Tūrisma informācijas centrā
Rīgā, Torņa ielā 4 IC–102a, +371 22022924, tel.: 67323727
•	 iespējams	iesniegt	reklāmu	žurnālam	“Tūrisms”,
•	 abonēt	žurnālu	“Tūrisms”,
•	 iegādāties	žurnāla	“Tūrisms”	jaunākos,	kā	arī	iepriekšējos	numurus.

Ilgāk, bet pamatīgāk
Žurnāls tūrisma profesionāļiem
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VIEDOKLIS Žurnāls tūrisma profesionāļiem

Ikvienam ceļotājam vienmēr ir būtis-
ki pēc iespējas ērti, ātri un koncentrēti 
iegūt informāciju par konkrēto galamēr-
ķi un atsevišķiem sevi interesējošiem 
jautājumiem. Vislabāk, ja visu nezinā-
mo var atrast ar vienu klikšķi – ieejot 
mājaslapā, kurā atrodama informācija 
gan par to, kur un kā braukt, ko baudīt, 
kādus kultūras un izklaides pasākumus 
apmeklēt, gan arī par to, kur nakšņot, 
ieturēt maltīti un iepirkties, ar kādiem 
pārsteigumiem jārēķinās. Taču ceļojumu 
portālu lielākais trumpis ir arī ar plānoto 
braucienu saistīto praktisko jautājumu 
risināšana – aviobiļešu un viesnīcas 
rezervēšana, automašīnas izīrēšana un 
maršrutu plānošana. Nav daudz tūrisma 
portālu, kas vienlaikus būtu gan infor-
matīvi bagāti, gan arī ļautu iegādāties 
pakalpojumus un norēķināties par tiem. 
Tā ir niša, pie kuras tūrisma profesionā-
ļiem vēl ir visas iespējas strādāt, padarot 
tūrisma pakalpojumus lietotājam arvien 
pieejamākus.

Tūrisma informācijas sniedzējiem ir 
jārūpējas, lai interesentu vēlmēm tiktu 
atbildēts pēc iespējas personiski, indivi-
duāli un pat interaktīvi, jo vieniem ceļo-
šana ir bizness vai darba dzīves elements, 
citiem – dzīves stils vai vienkārši labs 
brīvā laika pavadīšanas veids. Vienlīdz 
vienkāršai ir jābūt iespējai atrast visu ce-
ļotāju interesējošo informāciju. Svarīgi ir 
just paļāvību par informācijas vai iegā-
dātā pakalpojuma kvalitāti un atbilstību 
individuālajām vēlmēm. Pieredze lieci-
na, ka to var nodrošināt vienīgi tūrisma 
informācijas sniedzēju interaktīvais rak-
sturs – iespēja iepazīties ar citu lasītāju un 
lietotāju atsauksmēm, pašam komentēt 
savu pieredzi, veidot virtuālus ceļojuma 
arhīvus un saglabāt informāciju nākotnes 
vajadzībām.

Mums ir jāspēj domāt tā, kā domā tū-
rists, kas nekad nav bijis Latvijā, un, ie-
spējams, pat nezina, kur tā atrodas. Vie-
nus ieinteresēs Latvijas daba, citus, gluži 
pretēji, izklaide Rīgas naktsklubos. Mūsu 
uzdevums ir stāstīt par visu, kas mums ir 
un ko uzskatām par vērtīgu, un darīt to 
skaisti, krāsaini, interesanti. Ja patiks un 
noderēs mums pašiem, tas ieinteresēs arī 
mūsu viesus! o

Māra Kleina,
Latvijas tūrisma portāla 

www.visitlatvia.lv direktore

Pašlaik vērojama tendence samazināties 
mazo tūrisma uzņēmumu skaitam. Šo 
procesu izraisa inflācija un tās radītās 

pārmaiņas ceļotāju izvēlēs. 
Pārmaiņas lielā mērā ir skaidrojamas ar to, 

ka lielie tūrisma uzņēmumi var piedāvāt ļoti 
profesionālus tūrisma pakalpojumus, produk-
tus, kuriem ir labi sabalansēta cena un kvali-
tāte, serviss, izdevīgi ilgtermiņa līgumi ar lie-
lajiem viesnīcu tīkliem un aviokompānijām. 
Savukārt mazo tūrisma uzņēmumu iespējas 
šajā ziņā ir stipri ierobežotas. Tāpēc daudzi 
cilvēki, kas dodas tālos ceļojumos un būtu uz-
skatāmi par vidēji turīgiem, kā arī tie, kas ceļo 
kopā ar bērniem, vēloties nodrošināt skaistu 
un bezrūpīgu atpūtu, arvien biežāk izmanto 
lielo tūrisma uzņēmumu piedāvātos produk-
tus un pakalpojumus. 

Tas nozīmē, ka daudzi mazie un vidējie 
uzņēmumi ir nokļuvuši sarežģīta uzdevuma 

priekšā – atrast sev piemērotu tirgus nišu. 
Visticamāk, ka nākotnē tie kļūs par korporatī-
viem uzņēmumiem, kas sniegs pakalpojumus, 
kuri “neierakstīsies” lielo tūrisma uzņēmumu 
konceptos un formātos.

Paredzams, ka nākotnē Latvijas tūrisma tirgū 
arvien pārliecinošāk dominēs lielie tirgus da-
lībnieki, taču tūrisma nozare kopumā – kā tas ir 
bijis līdz šim un paliks arī turpmāk – ir nozīmī-
ga un būtiska valsts ekonomikas sastāvdaļa. 

Lai cik paradoksāli tas izklausās, masu tū-
risms pašreizējā sarežģītajā Latvijas ekono-
miskajā situācijā joprojām attīstās pa augšup-
ejošu līkni. Acīmredzot cilvēki negaida, kad 
inflācija “apēdīs” ietaupījumus, bet izlemj tos 
ieguldīt savā, savu bērnu atpūtā un pasaules 
paplašināšanā. o

Konstantīns Paļgovs, 
starptautiskā tūropertora 

“Tez Tour” valdes loceklis

Pārmaiņas tūristu plūsmā, tēriņu paradumos 
un citi ekonomiku ietekmējoši faktori atspo-
guļojas arī nekustamo īpašumu tirgū. Pēdējos 
mēnešos biroju un tirdzniecības platību nomas 
segmentā ir vērojams pieprasījuma kritums no 
tūrisma nozarē strādājošu uzņēmumu puses, un 
šis kritums ir būtiskāks nekā citu nozaru uzņē-
mumiem. Tas visdrīzāk ir saistīts ar pieprasīju-
ma samazināšanos pēc tūrisma produktiem, ko 
ietekmē iedzīvotāju pirktspējas kritums. 

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 
2008. gada pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar 
iepriekšējā gada attiecīgo periodu tēriņi atpū-
tas braucieniem ir samazinājušies gandrīz par 
trim miljoniem latu. Kopumā kritums ir 5,9%. 

Ceļotāju skaits, kas dodas atpūtas braucienos, 
šajā laika periodā ir samazinājies gandrīz uz 
pusi straujāk. 

Tādējādi prognozējams, ka ekonomiskās 
situācijas iespaidā arī turpmākajos mēnešos 
tūrisma nozarē strādājošo uzņēmumu papla-
šināšanos ierobežos pieprasījuma samazinā-
jums pēc šīs jomas pakalpojumiem. Tūrisma 
uzņēmumu aktivitātes īpašumu tirgū, piemē-
ram, biroju pārcelšanu no centra uz perifēriju 
varētu veicināt centieni ekonomēt telpu no-
mas izdevumus, nevis jaunu pārdošanas kanā-
lu meklējumi. o

Dainis Stūrmanis, 
“Latio” tirgus analītiķis

Nekustamo īpašumu tirgū tūrisma 
uzņēmumi nav aktīvi 

Inflācija apēd mazās tūrfirmasE-biznesa 
attīstība 
tūrisma 
nozarē

Ko jūs darāt vienmēr, kad braucat ce-
ļojumā? Pareizi – apmeklējat veikalus! 
Vienalga, vai tas būtu mazs suvenīrs vai 
grezna dārglieta, parasti mēs visi kaut 
ko atvedam mājās no citām valstīm. 
Tieši tāpēc gribētu ierosināt žurnālā 
rakstīt par iepirkšanās tūrisma iespējam 
Latvijā. 

Laiku pa laikam presē parādās raksti 
par to, ka vajag attīstīt jaunus tūrisma 
produktus, un viens no tiem ir iepirkša-
nās tūres. 

Būtu interesanti, ja tūrisma aģentūras 
novērtētu šī jaunā tūrisma produkta per-

spektīvas, kā arī dalītos ar idejām, kā šim 
produktam piesaistīt vairāk tūristu. 

Viens no veidiem – popularizēt Tax 
Free pakalpojumu. Mēs būsim priecīgi 
sniegt informāciju tūrisma kompānijām 
par to, cik svarīgi tūristam saņemt Tax 
Free pakalpojumu Latvijā. 

Mums ir arī dažas idejas, kas varētu 
būt labs pamats sadarbībai ar tūrfirmām. 
Labprāt vēlētos ar “Tūrisma” palīdzību 
iedibināt dialogu. o

Jekaterina Sediha,
SIA “Global Refund Latvia”

klientu apkalpošanas menedžere 

Jāattīsta iepirkšanās tūrisms
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Par lauku tūrisma 
izaugsmes grūtībām 
un perspektīvām 
“Tūrisms” sarunājās 
ar lauku tūrisma 
asociācijas  “Lauku 
ceļotājs” (LC) 
prezidenti 
Asnāti Ziemeli. 

Šajā gadā LC konferences 
tēma bija – kā padarīt 
lauku tūrismu daudzvei-

dīgāku un ienesīgāku, lai ma-
zinātu ekonomisko lejupslīdi 
laukos. Jums ir recepte, ko va-
jadzētu darīt?

Pirmkārt, maijā, kad notika 
konference, mēs vēl nezinājām, 
ka ekonomiskā krīze būs tik ilga 
un smaga. Otrkārt, ļoti palieli-
nājusies konkurence un samazi-
nājies klientu skaits, it īpaši no 
ārvalstīm. Lai dabūtu nakšņotā-
jus, vairs nepietiek tikai ar māju 
– cilvēki aizvien vairāk prasa kaut 
ko aktīvu, atraktīvu. Saprotot šo 
tendenci, mēs iestrādājām attie-
cīgas atbalsta jomas Zemkopības 
ministrijas administrētajos struk-
tūrfondos, ko vērs vaļā septembra sākumā.

Kādas tad ir šis atbalsta jomas?
Viena aktivitāte, kas, ļoti ceru, ka palīdzēs, 

ir ēdināšanas bloka būvniecība vai rekonstruk-
cija. Aizvien vairāk klientu grib, lai ēdienu ga-
tavo mājās. Tā kā Pārtikas veterinārā dienesta 
(PVD) normu latiņa mums ir augsta, ne katra 
saimniecība to var piedāvāt. 

Svarīga joma ir tūrisma pakalpojumu dažā-
došana, aktīvās atpūtas taku, veloceliņu, zirgu 
izjādes laukumu, peldvietu, distanču slēpo-
šanas trašu, rotaļlaukumu, atrakciju laukumu 
labiekārtošana. Tas ļaus attīstīt tādus pakalpo-
jumus, kas varbūt tieši nenes naudu, bet kuru 
dēļ klienti izvēlas to vai citu saimniecību. 
Piemēram, ļoti populāras kļūst it kā necilas 
pastaigu takas 1–10 km garumā, bet tās ir jāie-
rīko, jāuzliek uzraksti. Daži saimnieki atraduši 
īpatnējus augus, ko izceļ, sugas, kas tajā pusē 
ir īpašas, tāpat ārstniecības augus. Ir ļoti inte-
resanti piedāvājumi.

Arī LC ir izdevis jaunu brošūru “Zaļās 
brīvdienas” ar informāciju par Zaļā sertifikā-
ta saimniecībām Latvijā. Ievietotajos tekstos 

esam uzsvēruši visu citu, bet ne nakšņošanu. 
Jūs iesakāt arī specializēties? Vismaz 

jūsu veiktajā lauku tūrisma uzņēmēju ap-
taujā tikai 7% atzina, ka domā specializē-
ties, bet 93% to darīt negrasās. 

Jā, kamēr igauņi grasās specializēties teju 
simtprocentīgi un to arī dara. 

Bet daudzas mājas būtībā jau ir specia-
lizējušās, tikai nav formulējušas un kon-
kretizējušas to, kas tad ir viņu klienti. 

Specializācija nāktu tikai par labu, jo katrs 
izvērtētu, kas ir viņu lielākā klientu daļa, kuru 
interesēs varētu izvērst lielākas aktivitātes. Ir 
daži spilgti specializācijas piemēri. Piemēram, 
kempings “Labirinti” 
pie Iecavas. Saimnie-
ki ir uztaisījuši foršu 
piedāvājumu, pilnīgi 
atšķirīgu no citiem, iz-
veidojuši atrakciju par-
ku, turklāt ar ne pārāk 
lieliem ieguldījumiem. 
Un pēc tā ir milzīgs 
pieprasījums. Man arī 

kāds paziņa, liela uzņēmuma vadī-
tājs, brauca turp svinēt uzņēmuma 
jubileju. Viņi, turīgi veči, saka, ka 
nav svarīgi, kur viņi guļ, bet svarīgi 
ir, lai tur būtu ko darīt. Un tā ir ten-
dence – cilvēki laukos grib piedzī-
vojumus. Domāju, arī saimnieki to 
ļoti ātri sapratīs. Bet pagaidām šādu 
piedāvājumu ir ļoti maz. 

Cik lielā mērā lauku tūrisms 
šodien var eksistēt kā pastāvī-
ga, ienesīga nozare? Vai lielākas 
izredzes tam ir komplektā ar 
lauksaimniecību? Varbūt ir vēl 
kādi risinājumi?

Pārsvarā jau tas ir komplektā. Ja 
ir uztaisīts uzņēmums ar algotu dar-
baspēku, tad tas nevar izdzīvot ti-
kai no viesu mājas. Domāju, šobrīd 
vieglāk un labāk iet tiem, kas ir bez 
riskiem, kam nav kredītu, kam nav 
algota darbaspēka un kas spēj iztikt 
ar ģimenes spēkiem. 

Kāda situācija ar kredītiem un 
to atdotspēju ir lauku tūrisma 
uzņēmējiem? Vai ir bijuši ban-
kroti?

Bankrotējuši varbūt nav, bet uz-
ņēmumus pārdot gan. Taču ne kre-
dītu dēļ. 

Pavasarī pirms sezonas sākšanās 
skats bija diezgan bēdīgs. Sezonas 
laikā jau neviens nesūkstās, lai gan 
redzam, ka šogad rezervāciju ir par 
trešdaļu mazāk nekā pērn, un tā ir 

milzīga starpība. 
Leišiem un igauņiem iekšzemes tūrisms 

pieaug. Kāpēc Latvijā tas sarūk, vismaz pērn 
bija par 10% mazāks nekā 2006. gadā?

Kā organizācija mēs, pirmkārt, orientēja-
mies uz ārzemju tūristu, ko pašam saimnie-
kam individuāli ir grūtāk sasniegt. Pieņemu, 
ka ekonomiskās krīzes dēļ arī iekšzemes ceļo-
tāju skaits samazinājies. Cilvēki taupa, baidās 
vai arī viņiem nav naudas. Saimnieki saka, 
ka noslogojums lielākoties ir saglabājies, bet 
zvanu ir daudz mazāk. Ja līdz šim vasarā par 
vienu datumu interesējās trīs vai četri poten-
ciālie klienti, tad tagad labi ja viens vai divi. 

Kādos gadījumos 
viesu namu pašlik-
vidēšanās vai pār-
došana būtu uzska-
tāma par dabisku 
atlasi un kad būtu 
jāsāk uztraukties 
par to, ka ekonomi-
kā, reģionālajā po-
litikā, tautsaim-

Atbrīvot lauku tūrismu 
no birokrātijas 

INTERVIJAŽurnāls tūrisma profesionāļiem

Galvenais, kas jāizdara, 
lai laukos dzīvotu 

cilvēki, būtu uzņēmēji 
un sakopta vide, – ir 

jānoņem tā birokrātija

Man žēl, ka tieši Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra administrē daļu 
no jaunajiem tūrisma struktūrfondiem. Jau gandrīz gadu cīnos ar mazītiņu 
projektu un tik daudz birokrātijas un pazemojumu, cik bijis ar šo iestādi, savā 
dzīvē neesmu piedzīvojusi.
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niecībā kaut kas ir nogājis greizi 
un valstij jāsteidz uzņēmējiem 
palīgā?

Greizi ir aizgājis ar nekustamo 
īpašumu tirgu, un varam tikai cerēt, 
ka pēc gadiem pieciem šis tirgus 
atkal būs stabils un nekustamā īpa-
šuma cenas būs tādas, ko vietējais 
cilvēks varēs atļauties. 

Domāju, ka tā pašreizējā pārdo-
šana ir likumsakarīga, šis process 
notiek arī vecajā Eiropā. Saimnieki, 
kas biznesu sākuši 90. gadu sākumā, 
ir jau gados, ir grūti menedžēt, bērni 
dara ko citu. Lauku tūrisms jau nav 
tas lielākais bizness, tas ir ļoti pie-
mērots darbiņš lauku pensionāriem, 
kas piepelna klāt pensijai, bet ir arī 
jaunas, uzņēmīgas ģimenes, kas lau-
ku tūrismā saimnieko. Bet pārdošana 
ir izplatīta, jo šīs lauku mājas parasti 
ir skaistās vietās, ar koptu ainavu, 
labā stāvoklī. 

Kas ir tie, kuri pērk?
Pārsvarā pilsētnieki. Vai nu tā vi-

ņiem ir investīcija, vai viņi pērk sev 
vecumdienām skaistu vietu, bieži 
vien tur ieliek savas mammas, kas 
to biznesu turpina. Ir daudz tādu, 
kas pēc saimniecības nopirkšanas 
turpina sadarbību ar LC, pārslēdz 
līgumu. Liela daļa pircēju nekad ar 
tūrismu nenodarbosies, bet vairākums tomēr 
nodarbosies. 

Tie pensionāri, kam lauku tūrisms ir kā 
blakus piepelnīšanās, spēj veidot kon-
kurētspējīgu menedžmentu, investēt 
attīstībā?

Mana mamma ir saimniece pensionāre. 
Pirms desmit gadiem, pirms viņa uzsāka šo 

biznesu, mēs ar brāli viņai devām naudu katrs 
no savas algas, lai viņa varētu ar savu pensiju 
izdzīvot. Mēs palīdzējām mammai šo biznesu 
iesākt, bet tagad viņa saimnieko pati, plāno 
investīcijas, budžetu. Viņai vairs nav kredītu, 
ir maz risku. Ir sava klientūra un dzīves pie-
pildījums. Droši vien pensionāri ir dažādi. 

Domāju, ka arī es, kad būšu pensionāre, 
strādāšu savā lauku mājā un uzņemšu viesus. 
Es tā ceru. 

Un kā ir ar valsts atbalsta politiku?
Nerunāsim nemaz par atbalstu. Galvenais, 

kas jāizdara, ja gribam, lai laukos dzīvotu cil-
vēki, būtu uzņēmēji, sakopta vide, – ir jāno-
ņem tā birokrātija. Nevar vienai mazai lauku 
saimniecībai prasīt visu to pašu grāmatvedī-
bu, ko lielai SIA! Nevar tās tiranizēt ar VID 
un daudziem citiem inspektoriem! Saimnieki 
stāsta, kā VID pārstāvji iebrukuši saimniecībā 
dienas vidū ar tādu kontroli, kā ķer noziedz-
niekus, it kā viņi būtu lielākie naudas atmaz-
gātāji un narkotiku slēpēji.

Lauku tūrisma bizness ir tik mazs, ka valstij 
par to nevajadzētu uztraukties. Būtu jānodefi-
nē, cik daudz naudas saimniecības maksimāli 
var ieņemt, lai varētu ko investēt, un līdz tam 
likt mierā ar nodokļiem, pārbaudēm. Vajadzētu 
pacelt griestus, no kuriem nav jāmaksā nodok-
ļi, jo viņiem nereti nākas maksāt skaidrā naudā 
cilvēkiem, kas šad tad palīdz malku saskaldīt 
un zāli nopļaut. Leišiem, piemēram, lauku 
tūrisma saimniecības pirmos piecus gadus ne-
maksā nevienu nodokli. Nevienu! Un nav ne-
vienas inspekcijas, nekādi PVD, ārzemnieku 
deklarācijas. Kā divās blakus esošās valstīs var 

būt tik atšķirīga pieeja!! 
Kā tā – nav ārzemnieku dekla-

rāciju? Mūsēji pārcentušies?
Mūsējie pilnīgi noteikti ir pārcen-

tušies. Lietuviešu lauku saimnieki 
neko nezina par tādām deklarācijām. 
Viesnīcas – jā. It kā jau viņiem arī 
vajadzētu deklarēt, bet viņi to ne-
dara, un viņus liek mierā. Normāla 
sistēma, manuprāt, ir Igaunijā: viņi 
deklarē un vienreiz gadā tās deklarā-
cijas iesniedz. Katrā ziņā ne 24 stun-
dās, kā tas ir pie mums. 

Vai joprojām viesu nami un po-
licija paliek katrs pie sava jautā-
jumā par to, kam šīs deklarācijas 
jāved vai kam jābrauc tām pakaļ?

Jā. Īpaši izceļas Limbažu un Dau-
gavpils rajons. Tā kā robežpunkti ir 
likvidēti, bijušajiem robežsargiem 
nav ko darīt, un viņi iet ar visām plin-
tēm viesu mājās un pārbauda, kas tur 
guļ, prasa: “Tu esi Džons Brauns, un 
kur ir tava deklarācija?” Zvana poli-
cijai un prasa, vai par Džonu Braunu 
ir iesniegta deklarācija, biedē saim-
niekus, ka nākamreiz nāks ar kvīti 
par 300 latu sodu. 

28.jūlijā iekšlietu ministrs Mareks 
Segliņs ir pacenties pieņemt nekau-
nīgus skaidrojumus likumam, kur 
definē, ka saimniekam ir jābrauc uz 

50 km attālu iecirkni, jo, redz, policija nevar 
nodrošināt, lai tuvējais iecirknis pieņem!  Līdz 
ar to Latgalē dzirdēju, ka saimnieki vairs ār-
zemniekus neuzņem, jo tas neatmaksājas. Tas 
ir absurds. Tiem, kam apgrozījums ir liels, jā-
pieņem pat speciāls darbinieks, kas visu laiku 
drasē ar tiem papīriem. 

Saimnieki ir ar mieru iet uz tiesu un taisīt 
paraugprāvu. 

Ekonomikas ministrija uzrakstīja mums 
garu vēstuli, ko tagad mainīs, bet svarīgi, lai 
tie atbildīgie dod rīkojumu pārstāt tos lauku 
cilvēkus biedēt. Labi ja vēl gadās pretim kādi 
jauni, enerģiski cilvēki, bet ja ir tantuks ap 70 
gadiem, kam pierobežā maza maza saimniecī-
ba? Viņa raudot stāsta, ka nāk vīri ar šautenēm 
un viņai ir sajūta kā padomju laikos – tūlīt sū-
tīs uz Sibīriju! 

Eiropas Savienība var sarakstīt visādus li-
kumus, bet tie, kas un kā tos ievieš, esam mēs 
paši! 

Kas vēl traucē attīstīties?
Es jau varu kritizēt, cik uziet, bet nevienu 

augšā tas neinteresē. Tūrisms, kur nu vēl lau-
ku tūrisms, viņiem ir tikpat mazsvarīgs kā tas, 
vai cilvēki laukos dzīvo vai brauc prom uz 
Īriju. Tā arogance ir aizgājusi tiktāl, ka aug-
stie ierēdņi nebaidās runāt rupjības par lauku 
cilvēkiem, sauc viņus par alu iemītniekiem, 
viņu mājas par zaru būdām, vai kā Iekšlietu 
ministrijas Informācijas centra priekšnieks 
Aivars Ozols, kurš saka: ja saimniecībai nav 
interneta vai tā nemāk to lietot, tad tas biz-
ness ir jāklapē ciet. Un, ja nākamajā teikumā 
viņš pasaka, ka policijas mazie punkti nevar 

INTERVIJA Žurnāls tūrisma profesionāļiem

CV Asnāte Ziemele

Izglītība
Latvijas Mūzikas akadēmija – mākslas bakalaurs, 
pianiste; 
studijas Ryerson Polytechnic University (Toronto, 
Kanāda) tūrisma un viesnīcu vadības specialitātē. 

Svešvalodu prasmes
Angļu, krievu, vācu, spāņu.

Darba pieredze
1993–1998 – JSC “Cerība” tūrisma nodaļas 
vadītāja (izveidojusi tūrisma nodaļu), ienākošā un 
izejošā tūrisma organizēšana. 
Kopš 1993 – asociācijas “Lauku ceļotājs” 
prezidente. Galvenie pienākumi: organizācijas 
vadība, starptautiskā sadarbība, projektu vadība, 
kur uzkrāta liela pieredze. 
Izstrādājusi lauku tūrisma apmācības programmu 
lauksaimniecības skolām, Latvijas Lauku 
tūrisma mērķprogrammu, Baltijas lauku tūrisma 
mārketinga stratēģiju, “Ūdenstūrisma uzņēmēju 
rokasgrāmatu”, vairākus mācību materiālus lauku 
tūrisma uzņēmējiem (“Mārketings un reklāma 
lauku tūrisma uzņēmumā”, “Biznesa plāna 
sastādīšana lauku tūrisma uzņēmējdarbības 
uzsākšanai”, “Finanšu plānošana lauku tūrisma 
mītnēs”, “IT pielietojums lauku tūrismā” u.c.).

dz. 1968. gada 4. decembrī

Kopā ar vīru un mazo Paulu ir izstaigātas garu garās dabas takas Latvijā, 
arī Slokas ezera taka
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nodrošināt deklarāciju pieņemšanu, jo tur nav 
interneta un faksa, tad varbūt tie arī ir jātaisa 
ciet? 

Runājot par norādēm uz viesu mājām, at-
bildīgie no Satiksmes ministrijas pateica, ka 
zīmes uz lauku tūrisma mītnēm viņi neapstip-
rinās, jo nevarot taču tās zaru būdas reklamēt! 
Noliku uz galda igauņu zīmes: re, kur ir!

Tūrisms ir vienkāršākais valsts eksports, ko 
uzņēmēji paši attīsta, valstij tikai kopējā infra-
struktūrā jāpieliek, kas, piemēram, satiksmes 
ministram Aināram Šleseram ārpus lidostas 
klibo. 

Arī kopējais valsts mārketings būtu valstij 
vairāk jāatbalsta.

Latvijā viens no veidiem ilgtspējīgajam 
tūrismam, par ko tā mīl runāt Eiropā, va-
rētu būt dabas tūrisms. Cik tas mums ir 
attīstīts kā tūrisma produkts? Vai ierobe-
žojumi Natura 2000 teritorijās ļauj te šo 
produktu attīstīt?

Ilgtspējībai ir četri pīlāri – ekonomiskais 
izdevīgums; vides aizsardzība; sociālais as-
pekts, kas prasa iesaistīt pēc iespējas vairāk 
vietējo cilvēku; valsts, pašvaldību un privā-
to institūciju sadarbība, kā mums ļoti trūkst. 
Protams, to nevar teikt par visām pašvaldību 
teritorijām. 

Nedrīkst arī vides aizsardzības latiņu uzlikt 
tik augstu, ka tur nevar veikt nekādu ekono-
misko darbību. Turklāt, ja tūristam nebūs uz-
taisīta taka, pa kuru 
aiziet līdz jūrai, viņš 
ies pa tām kāpām vai 
pat brauks. 

Mēs LC datu bāzē 
esam ielikuši infor-
māciju par 140 Na-
tura 2000 teritorijām 
(no 336), kas ir inte-
resantas tūristam vai arī kurām ir perspektīva, 
bet vēl nav pietiekami attīstīta infrastruktūra. 
Visbiežāk šīs teritorijas ar vietējiem uzņēmē-
jiem maz sadarbojas, savukārt no uzņēmēju 
puses tās netiek izmantotas kā vietas pievie-
notā vērtība. Bet ir arī apgūtas teritorijas, pro-
tams, tādu kā Gaujas nacionālais parks, kas 
pašlaik taisa superīgu 100 kilometru garu taku 
gar Gauju, ir ļoti maz. Tieši šādu garu ejamo 
taku ar nakšņošanu pa ceļam šobrīd Latvijā 
ļoti trūkst. 

Bet diemžēl cilvēks parasti nav vīzijas cen-
trā tam, ko darīt ar aizsargājamo teritoriju. 

Cilvēks to teritoriju sargās, mīlēs un uzma-
nīs jo vairāk, ja redzēs, ka no tās viņam ir arī 
ekonomisks labums. Protams, var būt atseviš-
ķi rezervāti, kur var iet tikai gida pavadībā, 
bet tādas nevar būt visas Natura teritorijas, 
kas aizņem 11,9% Latvijas sauszemes. Šo 
teritoriju īpašniekiem, pašvaldībām un pri-
vātpersonām ir jāļauj kaut ko nebūt tur darīt, 
un tūrisms parasti ir vienīgais, ar ko tur var 
nodarboties. Protams, ar zināmiem ierobežo-
jumiem, kam vajadzētu būt samērīgiem. 

Bet cik nav dzirdēts par izpostītām da-
bas takām. 

Jā, ir daudz nepatīkamu gadījumu, bet lietas 

mainās. Ja mēs nekad 
neko priekš tūrista 
netaisīsim, nemācī-
sim viņu, tad tūrista 
attieksmē arī nekas 
nemainīsies. 

Cik ienesīgs var 
būt dabas tūrisms? 

Protams, tas ne-
būs masu tūrisms. 
Bet, no otras puses, 
cik tad mums ir to 
resursu Latvijā, uz 
kuriem vispār varam 
balstīt tūrismu? Daba 
ir viens no mūsu uni-
kālajiem resursiem. 
Nezinu, varbūt tūristi 
liekuļo, bet to aptau-
jās kā pluss tiek mi-
nēta mūsu pirmatnīgā 
daba. Dažkārt gan tā ir 
pārāk pirmatnīga, bez jebkādām labierīcībām. 

Kā mēs mākam šo resursu pārdot?
Mēs, LC, mēģinām taisīt produktu uz dabas 

resursu pamata, bet to pārdot ir ļoti grūti, ja 
nav infrastruktūras. Mums ir piecas populāras 
laivojamas upes, bet, piemēram, pie Irbes, kas 
laivotāju vidū ir ļoti populāra, nav nekādas 
tūristu apmetnes, zīmes, un, izkāpjot krastā, 
nevar saprast, ap kuru vietu atrodies. Mēs bū-

sim izbraukuši 40 upes 
Latvijā, lielākoties 
tās visas ir braucamas 
(ne cauru gadu; jūlijā, 
piemēram, mazās upes 
bieži ir aizaugušas), 
bet dažas nepamatoti 
netiek popularizētas. 
Vēl ir Latgales ezeri, 

kas savienoti pat pa desmit un vairāk kopā, 
ar salām, brīvu izkāpšanu ezera krastā, ne-
komercializēti! Latgalieši to zina, viņiem tas 
ir produkts, bet viņi ne vienmēr tiek līdz tam 
Rīgas vai ārzemju patērētājam.

Laivotājiem galvassāpes sagādā arī mazie 
HES, kas bieži nav atstājuši ūdensceļus, bet, 
ja arī ir, tad saimnieks neļauj tur pat tuvoties. 

Vēl viens maz izmantots produkts ir braucie-
ni ar jūras laivu pa Vidzemes jūrmalu. Vispār 
jūra, jūras krasts mums ir ļoti maz izmantots. 
Mēs izgājām maršrutu gar Kurzemes jūrmalu, 
bet, lai to uztaisītu kā produktu, tā taka ir reāli 
jāierīko, jāiesaista vietējās saimniecības. 

Lauku tūrismā ir problēmas ar ES fondu 
naudas apgūšanu?

Atbalsts ir pieejams uzņēmējiem dažādu 
ministriju administrētos struktūrfondos. Pie-
mēram, fondi, ko administrēs Zemkopības 
ministrija un kurus vērs vaļā septembrī, ir 
tieši lauku tūrisma uzņēmējiem. Man žēl, ka 
tieši Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 
(LIAA) administrē daļu no jaunajiem tūris-
ma struktūrfondiem, kas ir Ekonomikas mi-
nistrijas paspārnē. Jau gandrīz gadu cīnos ar 
mazītiņu LIAA administrētu projektu, un tik 
daudz birokrātijas un pazemojumu, cik bijis 

ar šo iestādi, savā dzīvē neesmu piedzīvojusi. 
Tāpēc, ja vien var iztikt bez LIAA, iesaku to 
neizmantot. 

Mēs kā organizācija esam iesnieguši un 
īstenojuši ļoti daudz Eiropas projektu gan 
“Leonardo da Vinci”, gan “LIFE”, gan “IN-
TERREG” programmās, lai veidotu jaunus 
produktus, izstrādātu plānus, realizētu mārke-
tingu. Viegli nav, ir liels konkurss, bet ir arī 
liels gandarījums, ja projekts izdodas un ir 
noderīgi rezultāti. Rakstām tikai tādus projek-
tus, ko mums patiešām vajag, jo tiem aiziet tik 
daudz laika un enerģijas, ka nav vērts to darīt, 
ja rezultāts neinteresē un ja tas nav vajadzīgs 
mūsu lauku uzņēmējiem. o

Baiba Lulle, NRA

INTERVIJAŽurnāls tūrisma profesionāļiem

Bijušie robežsargi iet 
ar visām plintēm viesu 

mājās un pārbauda, 
kas tur guļ

Lauku ceļotājs 
Nevalstiska organizācija, profesionāla 

lauku tūrisma asociācija, kas apvieno ap 
300 biedru – lauku naktsmītņu saimniekus 
un citas lauku tūrisma attīstībā ieinteresētās 
personas. LC dibinājusi A. Ziemele kopā ar 
10 entuziastiem 1993. gadā. Mērķis – līdz-
svarota un videi draudzīga lauku tūrisma 
attīstība Latvijā. 

1996. gadā LC uzņemts  Eiropas Lauku tū-
risma federācijā “EuroGites”. 

Organizē seminārus, izdod mācību mate-
riālus, sniedz konsultācijas nozares profesio-
nāļiem un iesācējiem, sagatavo un iesniedz 
projektu pieteikumus Eiropas fondiem, 
pārstāv nozari attiecībās ar valsts pārvaldes 
struktūrām, kā arī starptautiski, veido kopīgu 
lauku tūrisma mārketingu, izdod tematiskus 
ceļvežus, kartes, nodrošina savu biedru mīt-
ņu rezervēšanas sistēmu, konsultē ceļotājus. 

Kopš 1993. gada LC ir sava lauku tūrisma 
mītņu kvalitātes vērtēšanas sistēma, kas 
laika gaitā uzlabota. LC kvalitātes simbols – 
taurenītis. 

Asociācijai ir vēlēts prezidents un valde, 
ko veido septiņi lauku naktsmītņu īpašnieki. 
Augstākais pārvaldes orgāns – biedru kop-
sapulce, kas notiek divreiz gadā.

Asnāte Ziemele savas mammas lauku mājā “Puķkalniņi” gatavojas 
“Lauku ceļotāja” 15 gadu jubilejas vakariņām – šogad sabrauca gandrīz visi 
“Lauku ceļotāja” šobrīd vai agrāk strādājušie darbinieki
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TAVA Žurnāls tūrisma profesionāļiem

Tūrisms – Latvijas ekonomikas glābējs?

Masu medijos un privātajās sarunās 
arvien biežāk un skaļāk izskan 
runas par ekonomisko krīzi, ie-

spējamu cieto piezemēšanos, ierēdniecības 
samazināšanu un daudzām citām satrauco-
šām pazīmēm. Rodas jautājums – ko darīt? 
Un jāteic, ka iespējamo recepšu īstermiņam 
nav daudz. Biežāk tiek minēta jaunu pa-
pildu investīciju piesaistīšana ekonomikā, 
eksporta palielināšana un valsts izdevumu 
samazināšana.

Gribētu pievērsties vienam no minētajiem 
virzieniem – eksporta attīstībai. Es nerunāšu 
par nepieciešamību valstij daudz vairāk atbal-
stīt eksportētājus kopumā, bet gribu pievērst 
uzmanību vienai no perspektīvākajām servisa 
eksporta nozarēm – tūrismam.

Aplūkojot tūrisma ieguldījumu Latvijas 
tautsaimniecības nozarē, redzam, ka tā īpat-
svars iekšzemes kopproduktā ir tikai 1,6 pro-
centi. Savukārt, ja apzinām visus netiešos 
efektus, ko dod tūrisms, un to, kā tas ietekmē 
visas citas tautsaimniecības sfēras, tad iekšze-
mes kopproduktā tūrisma daļa jau atbilst 7,5 
procentiem, un tas ir faktiski gandrīz divas 
reizes vairāk nekā lauksaimniecības devums 
Latvijas ekonomikai. 

Šobrīd mūsu valstī ir izveidojies stereotips, 
ka mēs neesam interesanti, kaut gan Latvija 
var būt ne mazāk saistoša kā populārie tūris-
ma galamērķi Čehija, Ungārija vai Horvātija. 
Pasaules tūrismā ir vērojama tendence – iz-
zinošais tūrisms, proti, pilsētu, kultūras, kon-
ferenču tūrisms, kļūst populārāks par ierasto 
atpūtu ar sauli, pludmali, jūru. Cilvēki vairs 
neizvēlas vienu garu ceļojumu, bet gan gada 
laikā vairākus īsus. Šādā situācijā Latvija var 
būt pietiekami konkurētspējīga – gan ar Vec-
rīgu, kas iekļauta UNESCO Pasaules kultūras 
mantojuma sarakstā, gan ar Rīgu, ko varam 
droši saukt par jūgendstila galvaspilsētu, gan 
Jūrmalu un jūras piekrasti, kas stiepjas 490 
kilometru garumā, gan ar Rastrelli pilīm, vi-
duslaiku un vēlāku gadsimtu cietokšņiem, kā 
arī daudzām citām lietām.

Analizējot tūrisma nozari kopumā, ir jāsap-

rot, ka šī sfēra ir viena no retajām, kur valsts 
atbalsts ir izšķiroši svarīgs visas nozares at-
tīstībai. Ir skaidrs, ka liela daļa tūristu izvēlas 
doties uz kādu valsti reklāmas iespaidā, kas 
var būt redzēta televīzijā, internetā vai iepa-
zīta citā informācijas kanālā. Faktiski valsts 
rada placdarmu uzņēmējiem, lai tie savukārt 
varētu piedāvāt attiecīgos tūrisma produktus, 
vai arī rosina interesentus individuāli doties 
uz attiecīgo valsti. Arī Latvijas tūrisma rek-
lāmas kampaņa, kas pirms pusotra gada tika 
rīkota CNN televīzijas kanālā, ir pilnībā sevi 
atmaksājusi, jo katrs iztērētais lats Latvijas 
tautsaimniecībai ir atnesis 50 latu. Arī tagad 
tiek daudz darīts, lai reklamētu Latviju kā in-
teresantu tūrisma galamērķi, – gan piedaloties 
starptautiskos tūrisma gadatirgos, organizējot 
žurnālistu vizītes, kā arī veicot neskaitāmas 
prezentācijas ārvalstīs.

Neskatoties uz iepriekš ieskicēto perspek-
tīvu, nākas atzīt, ka šis laiks ir kritisks arī tū-
risma attīstībai. Lielā mērā te vainojama dažu 
neapzinīgu tūristu uzvedība. Tūristi ir pada-
rīti par sava veida slikto ienaidnieku tēlu: te 
ierodas seksuāli norūpējušies tēvaiņi, kas ap-
ķēza mūsu pieminekļus, apsmej tradīcijas utt. 
Līdz ar to arvien vairāk cilvēku attiecas pret 
tūristiem kā pret potenciāliem ienaidniekiem, 
kas izpaužas negatīvā attieksmē: “lai jau tie 
tūristi brauc pie mums, bet ne pie manis, ne 
manā ciemā, ne manā kvartālā, ne manā pil-
sētā”. Tādēļ mēs saņemam arvien vairāk sū-
dzību par to, ka Latvijas cilvēki ir nelaipni, 
nelabvēlīgi, pat rupji. Ir jau “iepotēta” attiek-
sme, ka tūrists ir sliktais, un šī vienas dienas 
attieksme var atspēlēties Latvijas sabiedrībai 
nākotnē. Jāsaprot, ka tūrists ir kā sava veida 
vista, kas mums dēj zelta olas, un šī iemes-
la dēļ (un arī tīri cilvēciski) viņam ir jājūtas 
gaidītam.

Ja sabiedrības attieksme nemainīsies un tū-
rists nejutīsies gaidīts, tad viens no galvena-
jiem Latvijas tūrisma dzinuļiem – tā saucamā 
reklāma “no mutes mutē”, kas vidēji mums 
dod 40 procentus tūristu, – nestrādās. Ņemot 
vērā to, ka Latvija tūrisma reklāmā neinvestē 

grandiozus līdzekļus, varam sagaidīt ne labā-
kos laikus arī pašā tūrisma nozarē.

Ko darīt situācijas uzlabošanai? Vispirms ir 
jāsāk ar sevi, ar mums pašiem! Nesen paziņa, 
atgriezies no Horvātijas, stāstīja, ka katrā vie-
tā, kur viņš pabija, cilvēki visi kā viens teiku-
ši: “Mēs jūs gaidīsim atkal!” Bet cik bieži mēs 
saviem ārzemju viesiem sakām: “Atbrauciet 
vēl!” Šīs un daudzas citas lietas un attieksmes 
summējas un veido jēdzienu “viesmīlība”. 
Un tieši tās nepietiekamību vai pat trūkumu 
mums pārmet ārzemnieki. 

Jau tuvāko mēnešu laikā Tūrisma attīstības 
valsts aģentūra nāks klajā ar iniciatīvu par 
kvalitātes zīmes Q Latvija (Q zīmi izstrādāju-
ši šveicieši, tagad tā tiek lietota un ir atpazīs-
tama daudzās Eiropas valstīs) ieviešanu tajos 
uzņēmumos, kuri ar savu kvalitāti kā magnēts 
reāli piesaista gan ārvalstu, gan vietējos tū-
ristus. Šie uzņēmumi tiks rekomendēti ar ļoti 
plašu informatīvo kampaņu starpniecību, tie 
tiks popularizēti gan tūrisma ceļvežos, gan 
internetā, gan ar vides reklāmas starpniecī-
bu. Tajā pašā laikā šiem uzņēmumiem būs 
jābūt gataviem uz speciālām pārbaudēm, kur 
viltus klients testēs, cik laipna ir apkalpoša-
na, kā personāls reaģē nestandarta situācijās, 
cik labi pārvalda svešvalodas, tiks pārbaudīti 
arī citi aspekti, kas raksturo plašo viesmīlī-
bas spektru. Tāpat uzņēmumiem vajadzēs 
ieviest jau sen aizmirstās sūdzību un ierosi-
nājumu grāmatas. Attiecīgo kvalitātes zīmi 
varēs saņemt ne tikai tradicionālie tūrismu 
pārstāvošie uzņēmumi – tūrisma kompānijas, 
viesnīcas u. tml., bet arī tūristus apkalpojo-
šie uzņēmumi – taksometru kompānijas, sa-
biedriskās ēdināšanas iestādes, naktsklubi un 
daudzas citas struktūras, kas iesaistītas tūristu 
apkalpošanā. 

Cerams, ka šis solis ilglaicīgā perspektīvā 
nesīs dāsnus augļus, un tūristi, aizbraucot no 
Latvijas, saglabās sirdī siltumu un vēlēsies at-
griezties šeit vēl un vēl. o

Uldis Vītoliņš,
Tūrisma attīstības valsts aģentūras  

direktors

Ārzemju tūristu aptauja Latvijā, 2007.VIII–XII

Latvijas Tūrisma attīstības valsts aģentūra un Latvijas Universitāte. Aptaujas respondentu kopskaits: 989.

Ceļojuma pamatmotivācija Ceļojuma lēmuma ietekmētāji Latvija tika apmeklēta…
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Runājot par tūrisma 
kvalitāti, parasti do-
mājam par viesnīcu 
vai restorānu stan-
dartiem, taču tūristu 
iespaidus veido arī 
tūrisma aģentūras 
vai informācijas centri, kuros viņi pasūta ce-
ļojumu, arī transports, muzeji, suvenīru vei-
kali, inventāra nomas punkti, tūristu atrakci-
jas. Lai panāktu vispārējā kvalitātes līmeņa 
celšanos dažādos tūrisma pakalpojumu ķēdes 
posmos, TAVA ir uzsākusi darbu kvalitātes 
sistēmas ieviešanā. 

Latvijas tūrisma kvalitātes sistēmas un 
zīmes ieviešanai par pamatu kalpo līdzīga 
sistēma, kas jau desmit gadus veiksmīgi dar-
bojas Šveicē un pēc tam ieviesta arī vairākās 
citās Eiropas valstīs. 

TAVA pašlaik adaptē šo sistēmu Latvijas 
apstākļiem un tās ieviešanu uzsāks 2009. 
gada sākumā. TAVA īstenos arī plašas mār-
ketinga aktivitātes, lai popularizētu kvalitā-
tes zīmi Q Latvijas un ārvalstu tūristu vidū. 
Paredzēts, ka uzņēmumi, kuri saņems Q zīmi 
tiks īpaši reklamēti un rekomendēti TAVA 
informācijas materiālos, kā arī atsevišķā Q 
brošūrā, tūrisma portālā www.latviatourism.
lv, starptautisko izstāžu stendos, kā arī iz-
mantojot citus mārketinga kanālus. Līdz ar to 
kvalitātes sistēmas ieviešana ne tikai uzlabos 
uzņēmuma sniegumu, bet dos iespēju plašāk 
reklamēt pakalpojumus, savukārt TAVA va-
rēs īpaši rekomendēt potenciālajiem Latvijas 
apmeklētājiem tos uzņēmumus, kas ieviesuši 
šo sistēmu.

Kvalitātes zīmi jeb Q ir plānots piešķirt 
tiem Latvijas tūrisma uzņēmumiem, kuri 
īpaši cenšas uzlabot sniegto pakalpojumu 
kvalitāti. Kvalitātes zīmi varēs iegūt gan kā 
papildu apstiprinājumu jau esošām kvalitātes 
sistēmām, gan arī kā vienīgo kvalitātes ap-
liecinājumu. 

Mērķi
Radīt uzņēmumos “Kvalitātes vīrusu”
“Kvalitātes vīruss” izplatās gan darbinie-

kos, gan uzņēmumu vadītājos un izpaužas kā 
nepārtraukta kvalitātes uzlabošana ikdienā, 
kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana. 

Iepazīt kvalitātes daudzveidību
Kvalitāte attiecas ne tikai uz pakalpojumu 

vai produktu, tās ietekmē uzlabojas uzņēmu-
ma iekšējā vide, vadības procesi, savstarpējā 

komunikācija, uzlabojas uzņēmuma peļņas 
rādītāji, reputācija. Sistēmas vieglākai ievie-
šanai izstrādāti konkrēti instrumenti. 

Attīstīt pakalpojumu un vadības  
kvalitāti

Sistēmas pamatā ir klientu vēlmju apzinā-
šana un izpildīšana, kritisko gadījumu risinā-
šana, iespējamo risku apzināšana un novērša-
na. Sistēma rosina uzņēmumu veikt parastas 
lietas neparasti labi, lai atgriežas klients, nevis 
prece vai sūdzība.

Kvalitātes pārbaude no dažādiem skata 
punktiem

Kvalitātes līmeni var paaugstināt lietojot 
“plānot–realizēt–pārbaudīt–labot” metodi, 
kas nosaka, ka kvalitātes līmenis ikdienā tiek 
pārbaudīts gan no uzņēmumu vadītāja, gan no 
darbinieku, gan no klientu viedokļa. Kvalitā-
tes ievērošana garantē gan vadības izvirzīto 
mērķu sasniegšanu, gan darbinieku motivāci-
ju, gan klientu apmierinātību.

Veicināt sadarbību starp dažādu pakal-
pojumu sniedzējiem 

Tūrisma pakalpojumu sniedzēju sadarbībai 
ir būtiska nozīme. Sadarbojoties var ne tikai 
paplašināt savas darbības loku, bet arī vei-
dot pilnvērtīgu un kvalitatīvu pakalpojumu 
klientiem. 

Kvalitātes sistēmas ieviešanas 
instrumenti

1. Kvalitātes speciālistu apmācība
Semināros tūrisma uzņēmumu kvalitātes 

speciālisti iemācīsies izmantot jaunas meto-
des un instrumentus, lai veicinātu un attīstītu 
kvalitātes sistēmu savā uzņēmumā. Apmācītie 
darbinieki varēs izmantot īpaši šai sistēmai iz-
strādātu un Latvijas apstākļiem adaptētu Kva-
litātes rokasgrāmatu. 

2. Uzņēmuma pašnovērtējums
Sistēmas ieviešanā un Q zīmes piešķirša-

nā būtiska nozīme būs uzņēmuma pašnovēr-
tējumam par noteiktām darbībām kvalitātes 
sistēmas uzlabošanā: par pakalpojumu ķēdes 
analīzi, kvalitātes raksturojumu, viesu sūdzī-
bu vadību un rīcības plānu. Uzņēmuma saga-
tavotie dokumenti tiks pārbaudīti. 

Pakalpojumu ķēdes analīze
Uzņēmumam jāanalizē savu sniegto pa-

kalpojumu ķēde un tās posmi. Piemēram, 
viesnīcā no rezervēšanas līdz brīdim, kad 
viesis dodas projām (jāanalizē kur un kā vie-
sis iegūst informāciju, kā rezervē, kā nokļūst 

līdz viesnīcai, kā tiek sagaidīts, apkalpots un 
pavadīts). 

Kvalitātes raksturojums
Veicot kvalitātes raksturojumu, uzņēmums 

iegūst un apkopo būtisku informāciju, kuru 
var izmantot ne tikai kvalitātes sistēmas ievie-
šanas rīcības plāna izstrādē, bet arī uzņēmuma 
vadībā. 

Kvalitātes raksturojums ietver sešas gal-
venās sadaļas: 

•  Klientu vēlmju zināšana un noskaidroša-
na.

•  Uzņēmuma aprīkojuma un darbam nepie-
ciešamo palīglīdzekļu uzturēšana kārtībā.

•  Darbības, kas nodrošina klienta vēlmju 
īstenošanu.

•  Komandas darba iemaņu un prasmju attīs-
tīšana un lietojums ikdienā.

•  Sadarbība ar citiem uzņēmumiem.
•  Darbinieku motivācijas veicināšana.
Sūdzību vadība
Ieviešot kvalitātes sistēmu, uzņēmumam 

būs jāparāda, kā tas vada un analizē klientu 
sūdzības un kā rīkojas, lai novērstu līdzīgu 
sūdzību rašanos nākotnē.

Rīcības plāns
Sistēmas ieviešanas rīcības plānā ietverti 

pakalpojumu ķēžu analīzes, kvalitātes rakstu-
rojuma un sūdzību analīzes rezultātā nofor-
mulētie pasākumi. Lai iegūtu kvalitātes zīmi, 
uzņēmumam jādefinē seši līdz desmit galve-
nie pasākumi. Pēc gada uzņēmums pārbaudīs 
realizēto pasākumu panākumus un izstrādās 
jaunu rīcības plānu. Kvalitāte jāceļ un iekšējā 
kontrole jāveic nepārtraukti.

3. Kvalitātes ieviešanas ārējā kontrole 
jeb “negaidītais viesis”

Uzņēmuma pakalpojumu kvalitāti vērtēs 
“negaidītais viesis”, kas pēc noteiktiem kritē-
rijiem izvērtēs pakalpojumus un sniegs savu 
vērtējumu par uzņēmumu. 

“Negaidītais viesis” būs neatkarīga ap-
mācīta persona, kas testēs pakalpojumus 
pēc iepriekš noteiktiem kritērijiem, analizēs 
situāciju un norādīs uz uzņēmuma vājajām 
vietām. Pārbaude tiks veikta anonīmi, tās 
laikā “negaidītais viesis” iejutīsies klienta 
lomā un izies cauri dažādiem pakalpojumu 
ķēdes posmiem. Šī pārbaude ir ļoti efektī-
va, jo “negaidītais viesis” profesionāli un 
neatkarīgi analizē uzņēmuma pakalpojumus 
no klienta viedokļa, izmantojot objektīvus 
kritērijus. o

Tūrisma uzņēmumiem piešķirs 
kvalitātes zīmi 
Ņemot vērā nemitīgi pieaugošo konkurenci tūrisma jomā, pakalpojumu kvalitāte ir jāattīsta nepārtraukti. Tūrisma 
uzņēmumu ikdienas darbu sarežģī klientu mainīgās prasības, tādēļ katram uzņēmumam ļoti svarīgi ir pārzināt, ko 
sagaida to svarīgākās klientu mērķgrupas, lai nodrošinātu tām piemērotu piedāvājumu atbilstošā kvalitātē. 
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Latvijas Tūrisma informācijas birojā aktīvi 
tiek ņemti akcijas dalībnieku bukleti un in-
formatīvie materiāli, kas ceļotājiem ļauj par 
puscenu apmeklēt DBA iekļautos tūrisma ob-
jektus un gada beigās pretendēt uz sponsoru 
balvām. 

Ceļotāju atsauksmes lielākoties ir atzinī-
gas, dažkārt gan izskan arī pa kādam pārme-
tumam: reizēm apkalpojošie darbinieki bijuši 
vāji informēti par akcijas noteikumiem, it īpa-
ši jautājumos par dalībniekiem paredzētajām 
atlaidēm. 

Jauna pieeja šogad ir arī DBA reklāmas 
kampaņas veidošanā. Igaunijā galvenais ak-
cents likts uz vides reklāmu, izvietojot pie-
turās plakātus, vai stendus lielceļu malā. 
Latvijā, līdzīgi kā Lietuvā, par DBA atgādina 
reklāmkarodziņi tūrisma portālos, reklāmrak-
sti portālos “Delfi” un “TVNET”, kā arī pla-
kāti tūrisma informācijas centros. Liela atde-
ve sabiedrības informēšanā tiek sagaidīta no 
žurnālistu publikācijām un raidījumiem visu 
triju valstu masu medijos. Līdz augusta vidum 
notikuši trīs no četriem plānotajiem preses 
iepazīstināšanas braucieniem pa DBA ob-
jektiem. Katrā braucienā piedalās pa sešiem 

žurnālistiem no katras valsts, kas iepazīstas ar 
visiem 36 DBA objektiem. 

Jau kopš “Latvijas ceļojumu maratona” 
laikiem nenogurstoši vietējā tūrisma atbals-
tītāji ir “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Latvijas 
Avīze”, “Subbota”, žurnāls “Ieva”, portāls 
“Travelnews” un LTV 1. Atsaucīgi bijuši arī 
“Ļubļu”, “Čemodāns”, “Diena”. Lietuviešu 
un igauņu žurnālistu vidū gan tāda noturība 
nav vērojama, un pārstāvēto mediju loks katrā 
braucienā ir atšķirīgs. Ziņas par DBA Lietuvā 
publicējuši izdevumi “Ekstra”, “Kelionių ma-
gija”, “Valstiečių laikraštis”, “Kauno diena”, 
“Verslo žinios”, “Vilniaus diena”, “Lietuvos 
žinios”, Alfa.lt u.c., Igaunijā – “Eesti Päe-
valeht”, “Äripäev”, “Stiil”, “Järva Teataja”, 
“Pärnu Postimees”, “Meie Maa”, “Voore-
maa”, “Koit”, “Reisimaailm” u.c.

“Dižās Baltijas apceļošanas” reklāmka-
rodziņi atrodas galvenajos Latvijas tūrisma 
portālos: www.latviatourism.lv, www.icelo.lv, 
www.vietas.lv, www.eiropa.lv, www.travelne-
ws.lv un www.draugiem.lv ceļojumu sadaļā, 
reklāmas raksti ir arī Delfi, Apollo un TVNET. 
Lielāku aktivitāti attiecībā uz reklāmkarodzi-
ņu izvietošanu savās mājaslapās vēlētos sa-
gaidīt no Latvijas rajonu centriem.

“Projekta galvenais uzdevums ir mudināt 
cilvēkus un dot ierosmi jauniem ceļojumiem, 
jo viņu pasivitātē bieži vien nav tik daudz vai-
nojams kūtrums, cik informācijas trūkums par 
to, kas notiek tepat kaimiņos. Turklāt Lietuvas 
un Igaunijas tūrisma tirgi ir vieni no priori-
tārajiem tirgiem,” teic TAVA direktors Uldis 
Vītoliņš. o

“Dižā Baltijas apceļošana” 
pa “Maratona” pēdām
“Baltijas ceļojumu maratons” šogad pārtapis par “Dižo Baltijas apceļošanu” 
(DBA) – nosaukums tika mainīts, lai pasākumam nebūtu tik nopietnas 
pieskaņas, ar kādu asociējas vārds “maratons”.

Augustā trīs dienas filmu studijas “Kaos 
Films” filmēšanas grupa no Briseles Rēzeknes 
rajonā filmēja dabu, cilvēkus un podnieku tra-
dīcijas. Filmētas tika podnieka Aivara Ušpeļa 
darbnīcas, Latgales Māras piemineklis Rēzek-
nē, Latgales zilo ezeru 
un Rēzeknes pilskalna 
skati un citas ainas. 

Pateicoties senajām, 
līdz mūsdienām sagla-
bātajām podnieku tradī-
cijām, šogad Rēzeknes 
rajons tika atzīts par 
Eiropas Komisijas, LR Ekonomikas ministri-
jas un TAVA organizētā konkursā “Eiropas iz-
cilākie tūristu galamērķi” (EDEN) uzvarētāju. 
2008. gada tēma bija “Tūrisms un nemateri-
ālais mantojums”, kas projekta dalībniekiem 
uzlika papildu pienākumus. Interesi par pro-
jektu izrādīja 13 Latvijas tūristu galamērķi, no 
kuriem lielākā daļa tiešām atbilst ilgspējīgas 
attīstības kritērijiem. Tomēr, ņemot vērā to, ka 
Latvijā šādu vietu ir vairāk nekā 500, salīdzi-
noši nelielais dalībnieku skaits liecina, ka tū-
risma nozīme reģionālajā attīstībā nav novēr-
tēta, secina “EDEN Latvija” projekta vadītājs 
Armands Muižnieks.

Šogad EDEN konkursi tika izsludināti 18 
Eiropas valstīs, to uzvarētāji tiks apbalvoti 
Eiropas tūrisma forumā, kas septembra vidū 
notiks Francijas pilsētā Bordo. “Rēzeknes 
rajonam šī ir iespēja prezentēt sevi Eiropas 
sabiedrībai un popularizēt mūsu podniecības 
tradīcijas un izstrādājumus. Šajā nišā var at-
tīstīties interesants kultūras tūrisma veids, kas 
spētu piesaistīt gan vietējos, gan ārvalstu tū-
ristus”, teic A. Muižnieks.

EDEN projekta galvenais mērķis ir veicināt 
potenciālo tūristu galamērķu ilgspējīgu attīstī-
bu, kas balstīta uz vides, ekonomikas un sociālo 
aspektu līdzsvarotu attīstību tūrisma nozarē. 

Pērn par EDEN uzvarētāju Latvijā tika atzī-
ta Kuldīgas pilsēta. o

www.europeandestinationsofexcellence.com

Uzņem filmu par 
“EDEN Latvija” 
uzvarētājiem

Ārvalstu mediju interese par Latviju joprojām 
ir augsta. Šovasar Latviju apmeklējuši žur-
nālisti no Lielbritānijas, Krievijas, Somijas, 
Zviedrijas, Vācijas, Francijas, Ukrainas, Aus-
trālijas, ASV un Itālijas.

Sadarbībā ar TAVA un Latvijas Institūtu 
vairāk nekā mēnesi šeit uzturējās populārā 
ceļveža “Lonely Planet” žurnālists ar mērķi 
atjaunot ceļveža sadaļas par Latviju. 

Nolūkā atjaunot ceļvedi par Latviju mūsu 
zemi apceļoja arī zviedru žurnālists un grā-
matu nama “Baltic Books” īpašnieks Pērs 
Lindstrēms. Septembra beigās grāmata tiks 
prezentēta Zviedrijas lielākajā grāmatu izstā-
dē Gēteborgā, un tā būs īpaši nozīmīga, jo šā 

gada izstādē Latvija ir fokusa valsts.
Sadarbībā ar “airBaltic” TAVA organizē-

ja Itālijas filmēšanas grupas vizīti Latvijā. 
Sižetā iekļauts Rīgas, Jūrmalas un Siguldas 
tūrisma piedāvājums, un filma jau parādīta 
“Vivalitalia – SKY 380” raidījumā, kā arī sa-
telītkanālos Eiropā, ASV, Kanādā, Ziemeļāf-
rikā (Blu – Sky 926, Free Channel – Sky 855, 
Carpe Diem – Sky 932) un Itālijā (Canale 9 
Sicilia, Telestar Siracusa, Videosicilia, Tele-
universo Frosinone, Rete 8 – Bologna, Pro-
movideo RC).

Žurnālistu pieprasījumu ziņā ir vērojama 
jauna tendence rakstīt par ģimenes tūrisma 
iespējām Latvijā. o

Ārvalstu žurnālisti atjauno ceļvežus 
un filmē tūrisma piedāvājumu
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TAVAŽurnāls tūrisma profesionāļiem

Šā gada 14. jūlijā stājās spēkā Ministru ka-
bineta “Noteikumi par darbības programmas 
“Infrastruktūra un pakalpojumi” papildināju-
ma 3.4.2.2. aktivitāti “Tūrisma informācijas 
sistēmas attīstība””, kas nosaka kārtību, kādā 
tiek īstenotas šīs programmas aktivitātes. 

Viena no aktivitātēm ir paaugstināt tūrisma 
informācijas centru (TIC) un tūrisma infor-
mācijas biroju (TIB) kapacitāti. Aktivitātes 
ietvaros plānots TIB un TIC iegādāties biroja 
tehniku (datoru, programmatūru, projektoru, 
printeri, kopētāju, skeneri, faksa aparātu, di-
gitālo fotoaparātu, globālās pozicionēšanas 
sistēmas mērītāju un apmeklētāju skaitītāju). 

TAVA gatavo projekta iesniegumu un ne-
pieciešamo papildu dokumentāciju.

Tūrisma nozarei augot, ir palielinājies TIC 
un TIB skaits, tāpēc, lai nodrošinātu visus 
TIC un TIB ar nepieciešamo biroja tehniku, 
TAVA lūgusi precizēt informāciju par nepie-
ciešamo biroja tehniku, kas tiks izvērtēta. 

Biroja tehnikas iegāde tiks veikta, pamato-
joties uz savstarpēji noslēgto sadarbības līgu-
mu ar TIC, kā arī TIC un TIB iesniegto pieli-
kumu “TIC vai TIB kapacitātes celšana”. o

Papildu informācija: 
Ilgvars Putāns, TAVA projektu nodaļas 

vadītājs, tel. 67358141

TAVA plāno palielināt TIB un TIC kapacitāti

TAVA ZIŅAS

Elektroniska reģistrācija datu bāzē 
Drīzumā portālā www.latvija.lv tūrisma 

pakalpojumu sniedzēji (TPS) varēs elektro-
niski reģistrēties TPS datu bāzē, izmantojot 
elektronisko parakstu. Šis pakalpojums, kas 
radies TAVA sadarbojoties ar Īpašo uzdevu-
mu ministra elektroniskās pārvaldes lietās 
sekretariātu, ļaus būtiski ietaupīt TPS laiku 
un padarīt ērtāku reģistrācijas procesu. 

Booking.com interesējas par 
Latviju

Jūlija beigās Latviju apmeklēja Eiropas 
lielākās tūristu naktsmītņu rezervēšanas 
aģentūras Booking.com reģionālais mene-
džeris Bass Periks. Vizītes mērķis bija veici-
nāt Latvijas viesu izmitināšanas uzņēmumu, 
īpaši reģionos situēto, iesaistīšanos sistēmā, 
kas tūrisma mītnei dotu iespēju piesaistīt ār-
valstu viesus. Par portāla popularitāti liecina 
fakts, ka katru mēnesi to apmeklē 20 miljoni 
apmeklētāju gan darījumu, gan atpūtas tū-
risma meklējumos.

Portāls  www.booking.com izveidots 1996. 
gadā, tas piedāvā sadarbību kā budžeta, 
tā luksusa viesnīcām, kā mazām, tā lielām, 
tādējādi atvieglojot darbu viesu piesaistē. 
Datu bāzē ir pieejama informācija 18 valodās 
par vairāk nekā 52 000 viesnīcu 69 pasaules 
valstīs. 

Japāņi uzzinās par Latviju
Pēc TAVA ielūguma no 24. līdz 28. augus-

tam Latviju apmeklēja lielākās japāņu nacio-
nālās aviokompānijas “Japan Airlines” (JAL) 
izdevuma “Skyward” žurnālisti, kuri veidos 
12 lappušu garu reportāžu par Latviju, kam 
prognozē 4,5 miljonus lielu biznesa audito-
rijas lasītāju loku. Jau pirmās apmeklējuma 
dienas ir mainījušas japāņu žurnālistu priekš-
status par Latviju. 

“Līdz šim bijām dzirdējuši, ka Latvija ir 
slavena ar savu dzintaru, linu un tautas daiļ-
rades izstrādājumiem, arī to, ka Rīga ir mul-
tikulturāla. Tas arī viss. Atrodoties šeit, esam 
pārsteigti redzēt tik modernu un eiropeisku 
pilsētu ar fantastisku vecpilsētas arhitektūru, 
interesantu gastronomisko piedāvājumu. Tas 
mums ir liels pārsteigums,” stāsta “Skyward” 
Akemi Bonkobara. 

Japāņu tūristi, ņemot vērā viņu pieklājību 
un kārtīgumu, daudzu valstu veiktajās tūris-
ma aptaujās viennozīmīgi tiek atzīti par vis-
vēlamākajiem un gaidītākajiem viesiem. 

“Tradicionāli japāņu tūristu galamērķi ir 
Parīze, Roma, Londona un citas Rietumeiro-
pas metropoles, pēdējā laikā arī Budapešta 
un Prāga. Ar laiku tām varētu pievienoties arī 
Baltijas valstis,” domā A. Bonkobara.

“Japāna Latvijas tūrismam ir ļoti perspek-
tīvs mērķtirgus, kurā mēs redzam milzīgu 
potenciālu nākotnē, tāpēc jau otro gadu ar 
daudzām prezentācijām piedalīsimies lielā-
kajā šīs valsts tūrisma izstādē – JATA,” stāsta 
TAVA direktors Uldis Vītoliņš.

Lai efektivizētu sadarbību ar dažādiem ār-
valstu tūristu virzītājiem uz Latviju, TAVA 
nopietni pētī mums prioritāro valstu tūrisma 
tirgu. 

Jūnijā TAVA apaļā galda sanāksmē ar in-
formāciju par Latvijas tūrisma galvenajiem 
mērķtirgiem iepazīstināja arī vadošos tūrisma 
nozares ekspertus. Daudzo prezentāciju laikā 
notika aktīvas diskusijas, kurās tūrisma ek-
sperti par katru mērķtirgu izteica savus vērtē-
jumus un ieteikumus. 

Iniciatīva tuvāk izpētīt Latvijai svarīgāko 
valstu tūrisma tirgu radās pēc šā gada tūris-
ma profesionāļu semināra “Buy Latvia. Buy 
the Baltics”, kad, analizējot tā sagatavošanas 
fāzi, atklājās daudzi robi uzaicināmo viesu 
datu bāzē, aktualizējās jautājumi, kādas te-
matikas ekskursijas piedāvāt noteiktu valstu 
pārstāvjiem. 

Kopš marta TAVA speciālisti, sadalīti pa 
dažādiem mērķtirgiem, pastiprināti veica at-
tiecīgo valstu izejošā tūrisma nozares izpēti 
un analīzi, kā rezultātā turpmāk precīzāk un 
efektīvāk tiks plānotas mārketinga aktivitātes 
šajās valstīs.

Apaļā galda sanāksmē tās dalībnieki disku-
tēja par vairāk nekā 20 svarīgākajiem Latvijas 
tūrisma mērķtirgiem. TAVA speciālistu saga-
tavotā informācija ietvēra vispārīgu šā tirgus 
raksturojumu, mērķgrupas, uz kurām Latvijas 
ienākošā tūrisma nozarei būtu jāorientējas, 
mērķgrupu pieprasītākos produktus, transpor-
ta iespējas, mūsu potenciālos ekonomiskos ie-
guvumus, efektīgākos mārketinga kanālus un 
ceļošanas ieradumus. 

Bez sagatavotā pētījuma, TAVA speciālisti 
bija veikuši arī tiešās mārketinga aktivitātes 
attiecīgajos mērķtirgos – apzinājuši uzņēmē-
jus, kuri piedāvā vai varētu piedāvāt Latvijas 
un Baltijas tūrisma produktus, izveidojuši 
kontaktu datu bāzes, tikušies ar potenciālajiem 
sadarbības partneriem, analizējuši viņu piedā-
vājumus, pētījuši publikācijas viņu presē. 

Arī turpmāk TAVA papildinās savu datu 
bāzi ar jaunu informāciju, kurā dalīsies ar no-
zares pārstāvjiem.

“Tūrisma” lapās TAVA popularizēs galve-
nās pētījumu atziņas un secinājumus. Šajā 
numurā varēsim lasīt par mūsu valstij augsti 
prioritāro tirgu – Lielbritāniju. o

TAVA pastiprina mērķtirgu izpēti

2007. gada 5. novembrī starp Latvijas valdību 
un Valonijas reģionu Beļģijā tika noslēgts sa-
darbības līgums, viena no tā sadaļām attiecas 
arī uz tūrismu. 

Lai tālāk attīstītu sadarbību, jūlijā TAVA 
padomnieks Armands Muižnieks apmeklēja 
Valonijas reģionu un tikās ar tā ārējo saka-
ru un tūrisma speciālistiem. Vizītes laikā 
A. Muižnieks un Latvijas vēstnieks Beļģijā 
R. Jansons tikās ar Namīras un Lježas re-
ģionu tūrisma organizāciju pārstāvjiem, ap-
meklēja īpašu profesionālās izglītības mā-
cībiestādi IFAPME, kurā sagatavo tūrisma 
un viesmīlības nozares speciālistus, tostarp 

SPA centru vadītājus.
Spa pilsētas modernajā termālā ūdens cen-

trā un Šofontēnas (Chaudfontain) SPA vies-
nīcā sarunā ar tās direktoriem J. P. Oger un 
M. Lukaszewski apspriesta veselības tūrisma 
nozīme mūsdienu sabiedrībā un iespējas tā at-
tīstīšanai. Valonijai ir laba pieredze ES fondu 
piesaistē, privātās un publiskās partnerības 
projektu organizēšanā, un tā varētu būt node-
rīga arī Latvijai.

Latvijas tūrisma uzņēmēji, kurus intere-
sē pieredzes apmaiņa, tiek aicināti caur sava 
reģiona tūrisma asociācijām iesniegt priekšli-
kums iespējamai sadarbībai. o

Aktivizē pieredzes apmaiņu 
ar Valonijas reģionu Beļģijā
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EM Žurnāls tūrisma profesionāļiem

Atbalstīts Tūrisma 
attīstības rīcības plāns 

2008. gada 8. jūlijā Ministru kabinets at-
balstīja EM sagatavoto Latvijas Tūrisma 
attīstības rīcības plānu 2008. gadam un ie-
pazinās ar informatīvo ziņojumu “Pārskats 
par tūrisma attīstību Latvijā 2007.gadā”.

Latvijas Tūrisma attīstības rīcības plānā 
ir ietverti pasākumi, lai panāktu tūrisma 
īpatsvara palielināšanos Latvijas iekšze-
mes kopproduktā, lai pozicionētu Latviju 
kā drošu un atpazīstamu tūrisma galamēr-
ķi, attīstītu ienākošo un vietējo tūrismu, 
kā arī veicinātu sadarbību starp Latvijas 
tūrisma industrijas pārstāvjiem, ārvalstu 
partneriem.

Plānā paredzēts īstenot virkni mārke-
tinga pasākumu, izdot informatīvus ma-
teriālus, piedalīties starptautiskās tūrisma 
izstādēs. Plānots turpināt veidot kvalitatī-
vu tūrisma infrastruktūru, veicināt tūrisma 
produktu un pakalpojumu daudzveidību, 
veikt dažādus pētījumus un apsekojumus, 
organizēt Latvijas tūrisma forumu, starp-
valstu tūrisma komiteju sēdes. Tiks no-
drošināta arī Latvijas dalība starptautisko 
tūrisma organizāciju pasākumos.

Tā kā iecerētie tūrisma attīstības veicinā-
šanas pasākumi pārsniedz vienas nozares 
ietvarus, plānā iekļauti dažādu valsts insti-
tūciju pasākumi, kuru īstenošanai kopumā 
paredzēti 4 912 978 lati no valsts budžeta, 
kā arī 11 548 481,64 lati no Eiropas reģio-
nālās attīstības fonda (t. sk. 2 246 992 lati 
– valsts finansējums).

Izvērtējot tūrisma nozares attīstību 
Latvijā 2007. gadā, secināts, ka kopumā 
turpinājusies pozitīva tūrisma nozares iz-
augsme: 2007.gadā tūrisma pakalpojumu 
eksports salīdzinājumā ar 2006. gadu ir 
palielinājies par 23,3%. Tūrisma nozares 
īpatsvars IKP 2007. gadā bija 1,6 % – kri-
tums par 0,1% salīdzinājumā ar 2006. gadu 
ir skaidrojams ar ļoti straujo kopējo IKP 
kāpumu. 

Tūrisma nozares pieaugumu 2007. gadā 
veicināja galvenokārt īstenotie mārketinga 
pasākumi, Latvijas kā jauna tūristu gala-
mērķa nostiprināšanās, ES finanšu resursu 
pieejamība, ekonomiskās klases viesnīcu 
skaita pieaugums, tiešo avioreisu skaita 
pieaugums, kā arī zemo izmaksu aviolīniju 
pakalpojumu skaita un apjoma paplašinā-
šanās.

Tomēr tūrisma maksājumu bilances rā-
dītāji joprojām ir negatīvi – Latvijas iedzī-
votāju izdevumi ārvalstīs 2007. gadā par 
146,8 miljoniem latu pārsniedz ārvalstu 
ceļotāju izdevumus Latvijā. Ārvalstu ceļo-
tāju vidējais uzturēšanās ilgums Latvijā ir 
samazinājies: 2006. gadā – 1,5 diennaktis, 
bet 2007. gadā – 1,4 diennaktis. Tiesa, at-
sevišķās tūrisma pakalpojuma jomās mak-
sājumu bilance ir saglabājusies pozitīva 
– piemēram, veselības un rekreācijas pa-
kalpojumu eksports veido pozitīvu tirdz-
niecības bilanci.

Tūrisma attīstības rīcības plāns elektro-
niski pieejams MK mājaslapā http://www.
mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=30333851&mode
=mk&date=2008-07-08

Ministru kabinets apstiprinājis Ekonomikas 
ministrijas (EM) izstrādāto rīkojuma projek-
tu, saskaņā ar kuru EM 2008. gadā papildus 
piešķirti 294 000 lati Latvijas konferenču un 
korporatīvo pasākumu tūrisma produktu at-
pazīstamības veicināšanai. Tas nepieciešams, 
lai Latvija varētu veiksmīgi konkurēt ar citām 
Baltijas un Eiropas valstīm kongresu piesaistē. 

Šo finansējumu paredzēts izlietot Rīgas 
Kongresu biroja mārketinga aktivitātēm: dalī-
bai konferenču izstādēs, Latvijas konferenču 
produktu pārdošanu veicinošām vizītēm, semi-
nāru organizēšanai, ārzemju konferenču rīko-
tāju iepazīšanās un inspekcijas braucieniem uz 
Latviju, konferenču tūrisma produktu lobēšanai 
starptautiskajās organizācijās, publikācijām, 
reklamēšanas un veicināšanas pasākumiem. 

Konferenču un korporatīvo pasākumu tū-
risms ir finansiāli viens no ienesīgākajiem, kā 

arī konkurētspējīgākajiem tūrisma produktu 
veidiem. Līdzās ekonomiskajiem ieguvumiem 
ir jāuzsver tā ievērojamā nozīme pozitīva Lat-
vijas tēla veidošanā un investīciju piesaistē, 
tāpat tiek risināta tūrisma sezonalitātes prob-
lēma. Tā kā lēmumi par konferenču un korpo-
ratīvo pasākumu norises vietu un laiku bieži 
tiek pieņemti pat vairākus gadus iepriekš, ir 
svarīgi jau tagad ieguldīt līdzekļus starptautis-
kās mārketinga aktivitātēs, – šādi pieprasījumu 
pamatojusi EM. Pamatojoties uz jau realizēto 
mārketinga aktivitāšu radīto pievienoto vēr-
tību,  2006. un 2007. gadā katrs Rīgas Kon-
gresu biroja darbībā ieguldītais lats Latvijas 
ekonomikai ir devis vidēji 8,2 latu atdevi. 
Pašreiz tiek intensīvi strādāts pie vairāku lielu 
kongresu piesaistes projektiem, kas Latvijas 
ekonomikā jau tuvākajos gados varētu ienest 
papildus vismaz 4,4 miljonus latu. o

Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007.–
2013. gadam 3. darbības programmas “Infra-
struktūra un pakalpojumi” 3.4.2. pasākuma 
“Tūrisms” realizēšanai ir paredzēts publis-
kais atbalsts (ES fondi un nacionālais finan-
sējums) vairāk nekā 30 miljonu latu apmērā, 
kas tiks izlietots tūrisma nozares attīstības 
atbalstam. 

Pasākuma mērķis ir veicināt Latvijas kā 
tūristu galamērķa nostiprināšanos un konku-
rētspējas palielināšanos, radot labvēlīgus aps-
tākļus nacionālās nozīmes tūrisma produktu 
kompleksai attīstībai. 

Plānotās aktivitātes un to uzsākšana 
3.4.2.1. aktivitāte “Nacionālās nozīmes 

tūrisma produkta attīstība”:
3.4.2.1.1. apakšaktivitāte “Valsts nozīmes 

pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, 
atjaunošana un infrastruktūras pielāgoša-
na tūrisma produkta attīstībai” (projektu 
iesniegumu iesniegšana notiek divās kārtās: 
pirmā kārta noslēdzās 2008. gada 18. jūlijā, 
otro projektu iesniegšanas kārtu plānots uz-
sākt 2008. gada rudenī):

• mērķis: veicināt nacionālās nozīmes kul-
tūras tūrisma produktu attīstību, nodrošinot 
starptautiski atzītu Latvijas kultūrvēsturisko 
vērtību tūrisma infrastruktūras uzlabošanu;

• ERAF finansējuma apjoms: Ls 10 542 060;
• ieviešanas veids: atklāta projektu iesnie-

gumu atlase;
• potenciālās investīciju vietas: valsts no-

zīmes pilsētbūvniecības pieminekļi atbilstoši 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības in-
spekcijas sarakstam uz 2007. gada 1. janvāri;

• finansējuma saņēmēji: pašvaldības.
3.4.2.1.2. apakšaktivitāte “Nacionālās 

nozīmes velotūrisma produkta attīstība”:
• mērķis: veicināt velotūrisma produkta at-

tīstību, izveidojot veloceliņu infrastruktūru, 
ievērojot tūristu drošības un tūrisma resursu 
ilgtspējības nodrošināšanas prasības; 

• ERAF finansējuma apjoms: Ls 4 919 628;
• ieviešanas veids: atklāta projektu iesnie-

gumu atlase;
• finansējuma saņēmēji: pašvaldības.
3.4.2.1.3. apakšaktivitāte “Nacionālās 

nozīmes kultūras, aktīvā, veselības un rek-
reatīvā tūrisma produkta attīstība”:

• mērķis: veicināt starptautiski konkurēt-
spējīgu un atpazīstamu tūrisma produktu at-
tīstību Latvijā, investējot jaunu tūrisma pro-
duktu radīšanā vai esošo kvalitātes būtiskā 
uzlabošanā;

• ERAF finansējuma apjoms: Ls 13 528 098;
• ieviešanas veids – atklāta projektu iesnie-

gumu atlase;
• finansējuma saņēmēji – komersanti un 

pašvaldības.
3.4.2.2. aktivitāte “Tūrisma informācijas 

sistēmas attīstība”:
• mērķis: izveidot kompleksu tūrisma in-

formācijas nesēju sistēmu, kas ceļotājiem 
nodrošinātu ērtu tūrisma objektu atrašanu un 
informācijas iegūšanu;

• ERAF finansējuma apjoms: Ls 790 499,88; 
• ieviešanas veids: ierobežota projektu ie-

sniegumu atlase;
• finansējuma saņēmējs: Tūrisma attīstības 

valsts aģentūra. 

Papildu informācija Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras mājaslapā www.liaa.gov.
lv sadaļā ES struktūrfondi / 2007.–2013. g. 
programmas. o

294 tūkstoši latu konferenču 
tūrisma veicināšanai 

ERAF līdzekļi tūrismam, 2007–2013 
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EMŽurnāls tūrisma profesionāļiem

Pēc Īrijas apmeklējuma un iepazīšanās ar 
ES fondu apguves pieredzi premjers Ivars 
Godmanis rosinājis atcelt Latvijas uzliktos 
papildu ierobežojumus un atstāt spēkā ti-
kai ES prasības. Tādējādi pārliekās birokrā-
tijas dēļ netiktu kavēta projektu realizācija 
un tiktu vienkāršota finansējuma apguve.

Valdības darba kārtībā regulāri tiekot 
iekļauti jautājumi saistībā ar ES līdzekļu 
apguves nosacījumiem, pieļaujamajām 
attiecināmajām izmaksām un maiņām. 
Pastāvošā finansējuma apguves sistēma 
tiekot pārāk sarežģīta, jo ierēdņi bieži vien 
nevēloties uzņemties konkrētu atbildību 
par projekta īstenošanu. Premjers aicinājis 
īpašo uzdevumu ministru ES līdzekļu lietās 
Normundu Broku izdot attiecīgu rīkojumu 
par prasību labošanu. 

Arī Ekonomikas ministrija (EM) atbalsta 
tādus struktūrfondu apgūšanas nosacīju-
mus, kas nevis apgrūtina un ierobežo ko-
mersantu iespējas apgūt Eiropas naudu, 
bet tieši otrādi – nodrošina atbalstu jaunu, 
konkurētspējīgu produktu, pakalpojumu, 
kā arī infrastruktūras izveidei dažādās taut-
saimniecības nozarēs, komentēja EM Ārējo 
ekonomisko attiecību un tirdzniecības po-
litikas departamenta direktora vietniece 
Marina Paņkova. Arī EM darbības stratēģijā 
2007.–2009. gadam noteiktā prioritāte ir 
nodrošināt pievilcīgu uzņēmējdarbības 
vidi un MVU attīstību, īstenojot labāku re-
gulējumu ES un nacionālajā līmenī un no-
vēršot uzņēmējdarbības šķēršļus. EM ak-
tīvi strādā pie uzņēmējdarbībai labvēlīgu 
apstākļu veidošanas un uzņēmējdarbības 
normatīvā regulējuma slogu samazināša-
nas, piemēram, nodokļu administrēšanas 
uzlabošanas, pārskata formu un grāmatve-
dības vienkāršošanas, kā arī pie tā, lai uzla-
botu MVU piekļuvi finansējumam.

Pēc sūdzībām, kas saņemtas no vairākiem 
asociācijas “Lauku ceļotājs” un lauku tūris-
ma komersantiem, EM aicinājusi atsevišķas 
institūcijas iesaistīties problēmas risināšanā, 
kas saistīta ar noteikumu par ārzemnieka dek-
larāciju aizpildīšanas un nodošanas kārtības 
izpildi.

Noteikumi paredz, ka deklarāciju par tū-
ristu mītnē izmitinātajiem ārzemniekiem 
komersants vai saimnieciskās darbības vei-
cējs 24 stundu laikā elektroniski vai rakstiski 
nodod Valsts policijas teritoriālajai iestādei. 
Iecirkņu uzskaitījums atrodams Valsts po-
licijas mājaslapā  www.vp.gov.lv. Elektro-
niskā dokumentu iesniegšana tiek realizēta 

caur Ārvalstnieku tūristu deklarāciju reģis-
trēšanas un apstrādes informācijas sistēmu 
(ATDRAIS), savukārt rakstisko dokumentu 
saņemšanu nodrošina konkrēts Valsts poli-
cijas teritoriālo iecirkņu skaits, kas nav pie-
tiekams. Vairākiem lauku uzņēmējiem līdz 
tuvākajam iecirknim jāmēro pat 100 km, lai 
dažkārt nogādātu tikai vienu vienīgu deklarā-
ciju. Problēmas rada arī deklarāciju nogāde 
sestdienās un svētdienās.

Tādējādi vienīgais risinājums šiem komer-
santiem ir nosūtīt deklarācijas elektroniskā 
formā. Taču atsevišķās teritorijās interneta 
sakariem ir salīdzinoši slikta kvalitāte vai arī 
tie nav pieejami vispār, tāpēc ir grūti dekla-

rācijas nogādāt prasītajā laikā. 
EM ir lūgusi Satiksmes ministriju skaidrot 

situāciju par interneta pieejamību lauku reģio-
nos un kopīgi ar asociāciju “Lauku ceļotājs” 
meklēt iespēju panākt drīzāku e-vides pieeja-
mību. Elektronisku dokumentu iesniegšanu 
kavē arī elektroniskā paraksta pieejamības 
sarežģījumi. Tādēļ EM lūdz Īpašo uzdevu-
mu ministra elektroniskās pārvaldes lietās 
sekretariātu skaidrot situāciju par e-paraksta 
izmantošanas iespējām lauku reģionos, kā arī 
radušos situāciju, ka atsevišķai tūrisma no-
zares komercdarbības grupai tiek paātrināti 
uzlikta elektroniskā paraksta pakalpojuma 
obligāta lietošana. o

Vēlas atvieglot 
prasības ES fondu 
izmantošanai

Lūdz skaidrot ārvalstnieku deklarēšanas iespējas 

Ministrija noraida tūrfirmu 
licencēšanas ideju

Ekonomikas ministrija (EM) neatbal-
sta komplekso tūrisma pakalpojuma 
sniedzēju (tūrisma operatoru, aģentū-

ru) licencēšanu, taču domā, kā stingrāk uz-
raudzīt šo pakalpojumu sniegšanu. Kā viens 
no variantiem tiek izskatīta iespēja noteikt 
uzraudzības institūciju tūrisma pakalpojuma 
sniedzējiem, kas veiktu pastāvīgu komersantu 
kontroli. 

Licencēšana būtu galējais līdzeklis
2008. gada jūlijā EM izskatīja Iekšlietu 

ministrijas (IeM) ieteikumu ieviest tūrisma 
pakalpojuma sniedzēju licencēšanu, tādējādi 
novēršot krāpnieciskas tūrfirmu darbības ie-
spējas. 

Eiropas Kopienu tiesa (EKT) ir atzinusi, 
ka licencēšana ierobežo Eiropas Kopienu di-
bināšanas līgumā noteiktās tiesības veikt uz-
ņēmējdarbību, savukārt Eiropas Parlamenta 
un Eiropas Padomes direktīvas par pakalpo-
jumiem iekšējā tirgū (Pakalpojumu direktīva) 
licencēšanu atzīst par atļauju sistēmas ele-
mentu piekļuvei pakalpojumu sniegšanai.

Saskaņā ar EKT praksi un Pakalpojumu 
direktīvu atļauju piešķiršanas sistēmas var 
ieviest vai saglabāt tikai tādā gadījumā, ja 
vienlaikus tiek ievēroti nediskriminēšanas, 
nepieciešamības un samērīguma principi. 
Gadījumā, ja mērķi – sabiedrības interešu 
aizsardzību – iespējams sasniegt ar citiem, 
mazāk ierobežojošiem līdzekļiem, piemēram, 
pakalpojumu sniedzēja darbības uzraudzību, 
licencēšana uzskatāma par nesamērīgu iero-
bežojošo pasākumu un nav pieļaujama. Tāpat 
jāpārbauda, vai šī sistēma nav diskriminējo-
ša, vai tā neparedz atšķirīgu attieksmi pret 
pakalpojumu sniedzējiem no savas un citām 
dalībvalstīm. 

Ņemot vērā šos apsvērumus, kā arī spēkā 
esošo tūrisma operatoru un tūrisma aģentūru 
darbību regulējošo normatīvo aktu bāzi, EM 
uzskata, ka kompleksu tūrisma pakalpoju-
mu sniedzēju licencēšana nebūtu objektīvi 
pamatojama. 

Citi kontroles instrumenti 
Vēloties uzlabot tūrisma nozares pakal-

pojumu kontroli, EM akceptējusi grozīju-
mus noteikumos par kompleksa tūrisma 
pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas 
kārtību, klientam sniedzamo informāciju un 
kompleksā tūrisma pakalpojuma sniedzēju 
un klientu tiesībām un pienākumiem. Gro-
zījumi izstrādāti sadarbībā ar Patērētāju tie-
sību aizsardzības centru (PTAC) un Latvijas 
Tūrisma aģentu asociāciju (ALTA). Saska-
ņā ar noteikumiem komersanti, kuri pārdod 
pakalpojumu, nodrošina klienta iemaksātās 
naudas drošības garantiju par laika posmu, 
kas nav mazāks par gadu, un par summu 
8% apmērā no nākamajam gadam plānotā 
pakalpojumu apgrozījuma, bet ne mazāku 
par 20 000 latu. Līdz ar šiem grozījumiem 
komersantiem ir jāiesniedz informācija par 
gada plānoto apgrozījumu, kā arī naudas 
drošības garantiju apliecinošu dokumentu 
kopijas. 

Kvalitātes nodrošināšanu EM ir definējusi 
par tūrisma nozares prioritāti – šobrīd tiek 
strādāts pie Latvijas tūrisma servisa kvalitātes 
sistēmas un zīmola izstrādes, kas nodrošinās 
kvalitatīvu un konkurētspējīgu pakalpojumu 
sniegšanu ilgtermiņā. 

Tiek apsvērta arī iespēja veidot speciālu 
uzraudzības institūciju tūrisma pakalpojuma 
sniedzējiem, kas veiktu pastāvīgu komersantu 
kontroli. o
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Tūrisma nozares uzņēmumi, piedzīvojot 
vienu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) 
pārbaudi pēc otras, satraukti secina, 

ka, valsts, nespējot citādi piepildīt budžetu, to 
nolēmusi izdarīt uz tūrisma firmu un tūristu 
rēķina, un tas sarežģī nozares uzņēmumu dar-
bu. VID gan noliedz, ka tūrisma nozare šogad 
būtu izvirzīta par kontrolēšanas prioritāti, un 
biežās pārbaudes skaidro ar uzņēmumu dar-
bības pārklāšanos ar kādu no sfērām, kas VID 
patiesi ir prioritāra. Tajā pašā laikā auditos un 
soda naudās tūrisma nozares uzņēmumiem šā 
gada pirmajā pusē vien uzrēķināts vairāk nekā 
pusmiljons latu. 

VID “uzlido” vairākkārt 
Kāds tūrisma nozares pārstāvis, kas, baidī-

damies no iespējamām sankcijām, nevēlējās 
publiskot savu vārdu, “Tūrismam” stāstīja, 
ka īsā laikā VID viņa uzņēmumā veicis vai-
rākas pastiprinātas pārbaudes. Tas ievērojami 
sarežģījis uzņēmuma darbību. Vienā no pār-
baudēm VID atklājis salīdzinoši nelielu atkāpi 
no noteikumiem un iesaldējis uzņēmuma kon-
tus, tādējādi faktiski nostādot firmu bankrota 
priekšā. Toreiz kļūdu izdevās novērst, un uz-
ņēmums darbu turpina. Taču kādas valsts ies-
tādes amatpersonas sacītais, ka biežie “uzlido-
jumi” tūrisma nozares uzņēmumiem – viesu 
namiem, viesnīcām, restorāniem – esot sais-
tāmi ar augstākā līmeņa norādījumiem, stip-
rina uzņēmēja aizdomas, ka valsts, nespējot 
piepildīt budžeta ieņēmuma plānu, to cenšas 
kompensēt uz tūristu rēķina. Proti, pašmāju 
iedzīvotājiem maksātspēja krītas, bet tūrisms 
Latvijā joprojām ir ienesīgs  un salīdzinoši la-
bāk klājas arī tūrisma uzņēmumiem. Ne bez 
problēmām, bet visus valsts iestāžu “uzlidoju-
mus” uzņēmējs esot izturējis un turpina darbu, 
vienlaikus ar bažām tiekot gaidītas nākamās 
vizītes, jo, ja vien kāds ļoti vēlas kaut ko at-

rast, viņš noteikti to arī atradīs, tādēļ stabilā 
un lielā uzņēmuma pastāvēšana esot apdrau-
dēta. Uzņēmējs ir pārliecināts, ka līdzīgi klā-
jas arī citiem nozares pārstāvjiem, un bažījas, 
ka, šādi turpinot, daudzi var ātri bankrotēt. 

Arī daudzi citi nozares pārstāvji bilst, ka 
viņu pastāvēšanu sarežģītāku vērš nebeidza-
mais cenu kāpums precēm un pakalpojumiem, 
kas ietekmē arī produkta cenu. Kopējā situā-
cija, plus vēl pastiprinātās kontroles no valsts 
iestāžu puses daudziem draudot beigties ar 
bankrotu. Tādēļ šobrīd komersanti no valsts 
gaida pretimnākšanu un atvieglojumus, nevis 
skrupulozu piekasīšanos.

VID: tūrisms nav mūsu prioritāte
VID biežās pārbaudes skaidro ar citām ak-

tivitātēm. “Piemēram, šogad viena no valsts 
noteiktajām prioritātēm bija cīņa ar aplokšņu 
algām. Protams, ir pamatots uzskats, ka viesu 
namos, kafejnīcās, bāros vai restorānos, tāpat 
kā daudzu citu nozaru uzņēmumos, tā ir ak-
tuāla problēma. Tādēļ, pārbaudot, piemēram, 
celtniecības firmas, pārbaudījām arī viesu 
namus. Līdzīgas akcijas un pastiprinātas pār-
baudes ir bijušas arī saistībā ar PVN un citiem 
noteikumiem vai normām. Protams, uzņēmu-
mi, kur notiek skaidras naudas norēķini, – un 
kafejnīcas, bāri, viesu nami ir vieni no tādiem 
– ir pakļauti biežākām pārbaudēm. Tādēļ ne-
var izslēgt iespēju, ka kāds uzņēmums īsā 
laikā piedzīvo vairākas nopietnas pārbaudes. 
Taču tas nenozīmē, ka tūrisms būtu viena no 
VID prioritātēm,” komentē VID komunikāci-
ju daļas galvenā speciāliste Ieva Spriņģe.

Soda naudas nav mazas
Pirmajā pusgadā VID esot veicis tikai trīs 

nodokļu auditus un tematiskās pārbaudes 
uzņēmumiem, kuru pamatdarbība saistīta ar 
viesnīcām un viesu izmitināšanu. Auditos pa-

pildus aprēķināti 38,8 tūkstoši latu. Savukārt 
uzņēmumos, kuru pamatdarbība ir restorāni 
un cita veida sabiedriskā ēdināšana, veikti 
13 nodokļu auditi, papildus aprēķinot 491,8 
tūkstošus latu. Nodokļu maksātājiem, kuru 
pamatdarbības veids ir tūrisma pakalpojumu 
sniegšana, veikts tikai viens nodokļu audits, 
kurā papildus aprēķināti 3,4 tūkstoši latu. 
I. Spriņģe uzsver, ka šis pārbaužu skaits uz 
kopējā fona ir niecīgs un nevar būt par iemes-
lu uzskatam, ka VID šīs nozares uzņēmumiem 
pievērsis pastiprinātu uzmanību. 

Tiesa, paralēli notikušas arī tematiskās pār-
baudes, kuru skaits bijis ievērojami lielāks arī 
tūrisma nozares uzņēmumos. Tā uzņēmumos, 
kuru pamatdarbības veids saistīts ar viesnīcām 
un viesu izmitināšanām, veiktas 142 tematis-
kās pārbaudes, no tām 92 pārbaudēs jeb 65% 
gadījumu konstatēti pārkāpumi, naudas sods 
piemērots 21 gadījumā kopumā par 2,7 tūk-
stošiem latu. Restorānos un citos sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumos veiktas 429 tematis-
kās pārbaudes, pārkāpumi konstatēti 335 gadī-
jumos (78%), bet naudas sods piemērots 122 
gadījumos kopumā par 16,6 tūkstošiem latu. 

Tūrisma pakalpojumu sniedzējiem VID 
pirmajā pusgadā veicis 26 tematiskās pārbau-
des un 17 gadījumos (65%) konstatējis pārkā-
pumus. Naudas sods piemērots 5 gadījumos 
kopsummā par 400 latu. 

“Šajā nozarē izplatīti ir jau pieminētie 
skaidras naudas norēķini, tāpat tā ir arī riska 
nozare, kurā nereti sastopama nelegālā nodar-
binātība, tādēļ jārēķinās, ka pārbaudes notiks. 
Taču ja uzņēmums darbojas saskaņā ar liku-
miem un normatīvajiem dokumentiem, tam 
par šīm pārbaudēm nevajadzētu satraukties – 
mūsu mērķis ir gādāt par to, lai likumi tiktu 
ievēroti, nevis par katru cenu panākt kāda uz-
ņēmuma bankrotu,” uzsver VID pārstāve. o

 Zane Auziņa 

Satraukti par VID hiperaktivitāti 

Neslinko arī Darba inspekcija 

Valsts Darba inspekcija (VDI), neuz-
klausījusi nekādus paskaidrojumus, 
par dokumentēta darba drošības riska 

novērtējuma trūkumu piemērojusi 250 latu 
sodu kempingam “Sniedzes”, mazam uzņē-
mumam ar diviem pastāvīgajiem darbinie-
kiem – ģimenes locekļiem.

Kempinga īpašniece Nelda Sniedze šādu 
rīcību uzskata par piekasīšanos nolūkā visiem 
līdzekļiem panākt naudas iekasēšanu valsts 
budžetā. Viņasprāt, sods ir ļoti bargs un tas 
nepamatoti uzlikts juridiskai personai, nevis 
viņas vīram kā uzņēmuma amatpersonai: ju-
ridiskai personai sods ir lielāks – 250–1000 
latu, bet fiziskai personai – tikai 50–250 latu. 
Uzliekot šādu sodu fiziskai personai, būtu 
grūti pamatot, kāpēc par nebūtisku pārkāpu-

mu jāpiemēro maksimālais sods. Kāpēc sodīts 
tieši uzņēmums, VDI inspektore nav varējusi 
paskaidrot. 

“Mums pašiem sev jāraksta riska novērtē-
jums, pieaicinot ekspertus, neitrālo personu. 
Vasarā piestrādā četri skolēni, kuriem tad jā-
apraksta, ka lapas jāgrābj no labās puses uz 
kreiso, ka kaut kur var paslīdēt kāja un ko 
tad es darīšu, ka jāģērbjas atbilstoši tempe-
ratūrai, lai nedabūtu saules dūrienu. Mums, 
mazajiem lauku uzņēmumiem, nav laika no-
darboties ar šādām muļķībām. Tas ir klajā 
pretrunā ar valdības un partiju nostāju par bi-
rokrātijas mazināšanu,” kempinga saimniece 
ir sašutusi.

Pēc N. Sniedzes domām, VID nepamatoti 
nav izmantojis tiesības brīdināt saimniekus un 

likt novērst riskus. Inspektore arī nav izman-
tojusi tiesības uzklausīt darbiniekus, bērnus, 
kas bijuši uz vietas. Tas būtu bijis svarīgi tad, 
ja VDI patiesi rūpētu darba drošība, nevis ti-
kai soda nauda, ko inspektors uzliek absolūti 
vienpersoniski. 

“Domāju, ka speciāli ir izvēlēti mazie lauku 
uzņēmumi, kam vasarā nav laika nodarboties 
ar birokrātiju. Laikam tiek cerēts, ka laukos 
visi ir muļķīši, kas nu tik maksās. Man un 
vīram ir maģistra izglītība, likumus spējam 
lasīt, gan jau izkarosim savu taisnību,” teic 
N. Sniedze. Soda naudu saimnieki nemaksās 
un lēmumu pārsūdzēs administratīvajā tiesā.

Trīs dienu laikā “Tūrismam” neizdevās sa-
zināties ar VDI atbildīgo personu. o

 Baiba Lulle, NRA
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Restorāna “Esplanāde” šefpavārs Ģirts 
Lejiņš un restorāna “Palm Garden” 
šefpavārs Māris Rubanovičs tūristiem 

kā nacionālo ēdienu piedāvātu cūkgaļu ar kar-
tupeļiem un štovētiem kāpostiem. Restorānā 
“Stender’s Osta” ieteiktu pupiņu zupu, savu-
kārt “Raibais balodis” kā nacionālo ēdienu 
celtu galdā savu vasaras piedāvājumu – asins-
desu ar ceptiem kartupeļiem. 

Noskaidrojot aptaujāto viedokli, līderpo-
zīcijās samērā vienprātīgi tika iecelti pelēkie 
zirņi ar speķi un rūgušpienu vai kefīru, tomēr, 
kā izrādās, šis ēdiens kā pastāvīgais piedāvā-
jums ir reti kur sastopams, tādēļ šī iemesla 
dēļ tas neatbilst pārliecinoša Latvijas zīmola 
ēdiena statusam.

Viesnīcas “Gūtenbergs” restorāna šefpavārs 
Rolands Rudzāts atzīst, ka tāda izteikta latvie-
šu nacionālā ēdiena nav, it īpaši, ja pieņemam, 
ka tam vajadzētu būt arī iecienītam un populā-
ram. Viņš arī piebilst, ka lielākā daļa latviešu 
populāro recepšu ir pārņemta no citām tau-
tām. Bet varbūt mūsu nacionālais ēdiens ir jā-
saista ar mūsu unikālajiem produktiem? Šādu 
iespēju nenoliedz restorāna “B” direktors un 
īpašnieks Armands Mednieks, viņš plāno iz-
veidot īpašu recepti, kurā tiktu izmantoti tikai 
Latvijai raksturīgie unikālie produkti.

Problēmas ar pieprasījumu vai 
piedāvājumu?

Lielākā daļa Rīgas restorānu savas ēdien-
kartes veido internacionālā noskaņā, jo šāda 
stratēģija – vismaz viesnīcām piesaistītajos 
restorānos – ir visdrošākā. “Viesi vēlas ēst 
to, pie kā viņi ir pieraduši,” neslēpj Māris 
Rubanovičs. Viņš plāno restorānā “Palm 
Garden” izveidot vairāku tropisko ēdienu 
receptes, kā arī atzīst, ka latviešu tradicio-
nālā virtuve ir pliekana, tajā tiek izmantots 
ļoti maz garšvielu. Viņš arī uzskata, ka tradi-
cionālajai latviešu virtuvei būtu pārāk mazs 
pieprasījums. 

Arī viesnīcas “Gūtenbergs” restorāna un 
viesnīcas “Reval Hotel Latvija” restorāna 
“Esplanāde” ēdienkartē sastapsim pārsvarā 
franču un itāļu virtuves interpretācijas ar in-
ternacionālu noskaņu, jo šāds piedāvājums ir 
stabils un pārbaudīts. 

Latviešu nacionālā virtuve
Ja godīgi uzskaitām ēdienus, ko ikdienā 

esam pieraduši baudīt un esam iecienījuši, tad 
nākas secināt, ka tie visai maz atbilst latviešu 
tradicionālajai virtuvei, kuras pamatvērtības 
ir skābputra, grūbu un miežu putras, kā arī tie 
paši pelēkie zirņi ar speķi un rūgušpienu. Kā 
izlasām Nacionālā vēstures muzeja izdotajā 
rakstu krājumā “Latviešu tradicionālā virtu-

ve”, šodien pierastie ēdieni Latvijā ir ienā-
kuši apmēram 18. gadsimtā, kad še dzīvojo-
šie muižnieki vēlējās ne tikai rietumnieciski 
ģērbties, bet arī ēst. Diezgan ātri šīs receptes 
no muižas pavāriem latviski tulkotajām pa-
vārgrāmatām nonāca arī pie vienkāršās tau-
tas. No Eiropas Latvijā ir ienākušas franču 
karbonādes, kotletes, uz restēm cepta gaļa, 
arī itāļu salātu gatavošanas tradīcija – vien 
olīveļļu aizstājot ar skābo krējumu, Latvijā 
gatavotajiem salātiem veidojies savs indivi-
duālais raksturs. Dažādas receptes ienākušas 
no Polijas, Zviedrijas un Krievijas, un gad-
simtu gaitā šie ēdieni latviešu galdā ir tik ļoti 
“iedzīvojušies”, ka to sveštautiskā izcelsme 
šķiet neiedomājama. 

Rīgu visvairāk ietekmējušas vācu gastro-
nomiskās tendences – dažādas desas un de-
siņas, aukstās gaļas jeb galerti, un pat mūsu 
bagātīgais deserta klāsts, sākot no vienkārša 
ogu ķīseļa līdz pat bubertam, tik ļoti iecienī-
to uzpūteni jeb debesmannu ieskaitot, ir vācu 
tendenču pārņemšanas un 19. gadsimta cuku-
ra rūpniecības attīstības nopelns. Tomēr, kā 
atzīst pavāri, desertu klāstā mums ir arī savi 
dārgumi – rupjmaizes kārtojums un maizes 
zupa, jo kur gan citur vēl ir tāda rudzu maize 
kā pie mums!! 

Tomēr par savu eklektisko virtuvi, mums 
nemaz nevajadzētu skumt un zūdīties, šāda 
parādība vērojama arī citur – gan Austrijā, 
gan Itālijā, tāpat Vācijā un Lietuvā, tomēr šīs 
valstis spēj saviem viesiem veiksmīgi piedā-
vāt arī savu nacionālo ēdienu. Iespējams, šīs 
spējas noslēpums slēpjas pārliecībā, ar kādu 
šis ēdiens tiek piedāvāts, un uzmanībā, ko tam 
velta pati nācija. 

Vai pēc nacionālā ēdiena būtu 
pieprasījums?

Uz jautājumu, vai pēc nacionālā ēdiena, ja 
mums tāds būtu – tāds viens konkrēts, ne tikai 
teorētisks, bet arī reāls, – būtu pieprasījums, 
atbilde ir neviennozīmīga. Piedāvājuma as-
pektā atbilde ir lielākoties tāds pasīvs “nē”, it 
īpaši, ja runa ir par pelēkajiem zirņiem. Kādam 
citam ēdienam varbūt būtu lielākas izredzes 
iekarot vietu uz restorānu galda – vaļsirdīgi 
saka vairāku restorānu pavāri un vadītāji. 

Kā būtu ar nacionālo desertu?
Austrijas nacionālais ēdiens ir strūdele – 

īpašs ābolu deserts. Kādēļ gan mums par savu 
nacionālo ēdienu nenosaukt rupjmaizes kārto-
jumu? Ņemot vērā faktu, ka šī ēdiena paga-
tavošana patiešām iespējama, izmantojot tikai 
Latvijas produktus. “Rupjmaizes kārtojuma 
pagatavošanai vislabākais ir tieši Latvijas 
saldais krējums, nemaz nerunājot par Latvi-
jas rudzu maizi,” atklāj restorāna “Aparjods” 

šefpavāre Ineta Šķestere. Šo ēdienu var paga-
tavot samērā lielos apjomos un arī kādu laici-
ņu uzglabāt, no kā garša tikai iegūstot. Tomēr 
restorānā “Aparjods” rupjmaizes kārtojums 
tiek gatavots katram klientam individuāli, kā 
jau tas piederas labam restorānam. Kaut arī 
šis ēdiens ārzemniekiem šķiet visai neparasts, 
pieprasījums pēc tā šajā restorānā, ja vērtē 
visu desertu klāstu, ir aptuveni 
70%. Arī Ģirts Lejiņš sava 
restorāna ēdienkartē šo 
desertu viesiem iesa-
ka kā vislabāko no 
latviešu virtuves 
gardumiem.

Turp re t im 
daļa nelie-
lo kafejnīcu 
un bistro šo 
ēdienu no 
sava piedā-
vājuma ir iz-
ņēmusi zemā 
pieprasījuma 
dēļ. Šo iestāžu 
klientūra lielā-
koties gan ir mūsu 
pašu pastāvīgie ie-
dzīvotāji, kas šo ēdienu 
vai nu nav iecienījuši, vai 
arī, Latvijas ekonomisko situāci-
ju izjūtot savā maciņā, no desertu baudīša-
nas ir atsacījušies vispār.

Nacionālajam desertam nepieciešama 
reklāma

Tūristi nepazīst rupjmaizes kārtojumu, to-
mēr, ja kāds šo ēdienu iesaka kā latviešiem 
īpaši raksturīgu, viņi nekavējas to nogaršot, 
bet nogaršojuši atzīst par labu esam un arī 
secina, ka kaut ko tādu savā mūžā nekad vēl 
nav ēduši. Pieprasījumu no tūristu puses pa-
tiešām spētu palielināt kaut neliela šī ēdiena 
reklāma. Kā apgalvo bārmenis Elvis Kin-
dzuls: “Nepieciešams popularizēt nacionālos 
ēdienus, jo no tiem nav jākaunas. Tāpat kā 
latviešiem ir savi Dziesmu svētki, tā mums 
ir arī savi ēdieni.” Patiešām, tikai šāda op-
timistiska pieeja un aktīva darbība var nest 
rezultātus: tūristiem apmierinājumu, mums 
pašiem – ieņēmumus. 

Kamēr daļa kafejnīcu un bistro ir visai kūt-
ri noskaņoti attiecībā uz šī ēdiena piedāvā-
šanu, cerēsim, ka netrūks arī mazu omulīgu 
kafejnīcu, mājīgu bistro un smalku restorānu, 
kur labas garšas baudītājiem vienmēr būs ie-
spēja pārliecināties par šo desertu kā nemai-
nīgu latvisku vērtību. o

Rūta Dzene

Nav vienprātības nacionālā 
ēdiena piedāvājumā

AKTUALITĀTEŽurnāls tūrisma profesionāļiem
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Trīs nakšu vietā prasa maksāt par 17
Preses konferencē festivāla orgkomitejas 

vadītājs Aleksandrs Šenkmans sūrojās, ka 
“Baltic Beach Hotel” paaugstinājis cenas par 
35%, turklāt prasījis par katru cilvēku maksāt 
par 17 dienām neatkarīgi no tā, cik ilgi viņš 
hotelī uzturas – arī tad, ja paliek tikai trīs dien-
naktis. 1200 festivāla cilvēku izmitināšana 
prasījusi ap pusmiljonu latu. 

Patērētāju tiesību aizsardzības 
centrs Ekonomikas ministrijas uz-
devumā solījies pārbaudīt “Baltic 
Beach Hotel” rīcību. Ministrija norā-
dījusi, ka, šādi rīkojoties, “Baltic Be-
ach Hotel” negatīvi ietekmē Latvijas 
tēlu un rāda neētiskas biznesa prakses 
piemēru. Viesnīcai, pēc ministrijas 
domām, vajadzētu būt elastīgākai un 
pielāgoties konkursa “Jaunais vilnis” 
vēlamajiem datumiem, citādi šādas 
attieksmes dēļ varot zaudēt stabilus 
klientus.

Jūrmalas tūrisma informācijas 
centra sniegtā informācija apliecina, 
ka Jūrmalas mītnēm konkursa laikā ir īpaša 
cenu politika. To apliecina arī Jūrmalas vies-
nīcu mājaslapas, kurās publicētas nesezonas 
cenas, sezonas cenas un cenas uz datumiem, 
kad notiek “Jaunais vilnis”. Tas neesot arī 
“nekas īpašs”, ja katrai viesu mītnei pasāku-
mu laikā “ir savs īpašais piedāvājums, kas 
ietekmē arī cenu”. Piemēram, kūrortviesnīcas 
piedāvājot izmantot naktsmītnes kompleksā 
ar atveseļošanas un skaistumkopšanas proce-
dūrām un nereti arī ar biļetēm uz noteiktiem 
pasākumiem. 

Krievi ar naudu nesvaidās
To, ka bagātie JV viesi būtu gatavi svaidī-

ties ar naudu, laikrakstam “Telegraf” noliegu-
si “Slāvu restorāna” restorāna līdzīpašniece. 
Restorāns esot paņēmis komisijā ļoti dārgus 

un smalkus dzērienus, kurus pēc konkursa ne-
atvērtus nācies atdot piegādātājiem.

Arī vairāki citi ēdināšanas uzņēmumi “Tū-
rismam” bilda, ka nav bijis pamata JV laikā 
mainīt ēdienkartes cenas. Festivāls gan radījis 
zināmas pārmaiņas uzņēmumu ikdienas dar-
bā – vairāk bijis iepriekš rezervētu galdiņu, 
kā arī iepriekš pieteiktu speciālu pasūtījumu, 

taču tas neesot ietekmējis restorāna cenu poli-
tiku. Tomēr novērojumi liecināja, ka kafejnī-
cās, restorānos, līdzīgi kā vairākās viesnīcās, 
pakalpojumu cenu kāpums bijis pat līdz 30%. 
Cenas neesot paaugstinājuši suvenīru tirgotā-
ji, kuriem arī bijis labs noiets konkursa laikā. 

Jārīko citā laikā un vietā
Aptaujātie Jūrmalas uzņēmēji, kas nav sais-

tīti ar viesnīcu biznesu, spriež: ja Krievijas 
māksliniekus neapmierina Jūrmalas viesnīcu 
piedāvājums, ir taču iespēja meklēt atbilstī-
ga līmeņa naktsmītnes netālajā Rīgā – tad arī 
Jūrmalas viesu mītnes, konkurences spiestas, 
varbūt pārskatītu savu cenu politiku.

Savulaik konkursa “Jaunais vilnis” organi-
zatoriem piedāvāts rīkot festivālu citā laikā – 
sezonas sākumā vai beigās, nevis pašā vidū, 

kad kūrortpilsētā atpūtnieku tāpat netrūkst. Tad 
izmitināšanas cenas varētu būt draudzīgākas, 
jo arī viesnīcu īpašnieki nav ieinteresēti pašā 
sezonas karstumā piedāvāt apjoma atlaides vai 
numuriņu pārdošanu tikai uz dažām dienām, ja 
citkārt “vienkāršie” atpūtnieki tos rezervē uz 
minētajām 17 dienām vai pat ilgāk. 

Augsta līmeņa starptautisku kultūras pasā-
kumu sezonas laikā netrūkst – pie-
mēram, šovasar Dzintaru koncertzālē 
notikuši starptautiskie opermūzikas 
svētki, starptautiskais festivāls “Ba-
leta zvaigznes Jūrmalā”, starptautis-
kais mūzikas festivāls “Summertime 
– aicina Inese Galante”, vairāku pie-
prasītu pašmāju un ārvalstu māksli-
nieku koncerti. 

Domā par savu viesnīcu 
Cenu uzskrūvēšana, kā arī fakts, 

ka esošās viesnīcas nevar piedāvāt 
JL viesiem pietiekamu skaitu luksu-
sa numuru, licis konkursa organiza-
toriem apsvērt domu pašiem Jūrmalā 

būvēt jaunu viesnīcu. Šāda iespēja jau pārru-
nāta ar Jūrmalas mēru Raimondu Munkevicu. 
Viņš gan atzinis, ka neesot tāda zemes gabala 
pie jūras, ko piedāvāt jaunas viesnīcas būvei. 

Pat ja šāda ideja izsviesta publiskajā telpā 
tikai tādēļ, lai pabiedētu Jūrmalas izmitinā-
tājus, signāls ir pietiekami nopietns, ņemot 
vērā arī pastāvīgi virmojošās runas par inte-
resi pārvilināt festivālu uz Sočiem vai citviet. 
Bet solīdās peļņas dēļ festivālu nevēlas zaudēt 
nedz Jūrmalas viesmīlības uzņēmumi, nedz 
dome, kuras pārstāvji kā lielāko ieguvumu 
no festivāla min milzīgu publicitāti Jūrma-
lai. Konkursa kopējā TV skatītāju auditorija 
bijusi gandrīz 300 miljoni, ne tikai bijušajās 
padomju republikās, bet arī ASV, Kanādā, Iz-
raēlā, Skandināvijā un citviet. o

Vineta Vizule 

“Jaunais vilnis” izraisa diskusijas 
par uzskrūvētām viesnīcu cenām

Vasarā, kad notiek Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss “Jaunais vilnis” (JV), Jūrmalas tūrisma 
pakalpojumu sniedzējiem ir ražas laiks. Pērn Latvijas uzņēmēju ieguvumi uz konkursa rēķina 
tika lēsti četru miljonu latu apmērā, no kuriem lauvas tiesu guva viesnīcas un restorāni. Bet vai 
uzņēmēji šogad nav pāršāvuši pār strīpu, mēģinot pārlieku izpurināt “bagāto krievu” maciņus?
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Latvijas Tūrisma aģentu asociācijas (ALTA) 
prezidente Kitija Gitendorfa bija ļoti pārsteigta 
par redzēto lidostā “Rīga” maija sākumā pulk-
sten 7 no rīta. ”Lidosta bija cilvēku pārpildīta 
tiktāl, ka tajā vienkārši nebija iespējams ieiet – 
lidostai ir četras ieejas, un ne pa vienu no tām 
nebija iespējams pat iespraukties. No daudza-
jiem reģistrācijas vārtiem strādāja tikai daži, 
un cilvēki gaidīja neizstāvamās rindās. Turklāt 
informācijas trūkuma dēļ bija izveidojusies si-
tuācija, ka kāds no pasažieriem, izstāvējis mil-
zīgo rindu, bija spiests uzklausīt paziņojumu, 
ka visu šo laiku stāvējis nepareizā rindā un 
viņam stāvēšana jāsāk no jauna citā rindā. Te 
vairs nav runa par to, ka cilvēkam, lai reģistrē-
tos lidojumam, lidostā jāierodas stundu pirms 
izlidošanas – viņš varēja pagūt reģistrēties, ja 
uz lidostu atbrauca vismaz divas stundas ie-
priekš,” pieredzēto atstāsta K. Gitendorfa un 
atzīst – lai arī šobrīd situācija ir nedaudz uzla-
bojusies, tā joprojām ir sarežģīta. 

“Protams, var sacīt, ka lidostas kapacitāte 
vienkārši ir izsmelta un jāsāk gaidīt nez cik 
gadus, līdz tiks īstenots tās paplašināšanas 
projekts. Taču kaut ko tik tālu un nekonkrētu 
gaidīt mums vienkārši nav laika, turklāt situā-
ciju ir iespējams uzlabot, vienkārši optimizē-
jot darbu. “Ja palielinātu darbinieku skaitu un 
atvērtu vairāk reģistrācijas vārtu, rindas būtu 
mazākas. Tāpat lidostas teritorijā milzīgas 
platības aizņem drošības ejas, bet līdz ar Lat-
vijas iestāšanos Eiropas Savienībā tik plašas 
tās nav nepieciešamas un arī netiek izmanto-

tas. Arī pārveidojot šīs ejas, tiktu iegūta papil-
du telpa, kas paātrinātu cilvēku apkalpošanas 
iespējas,” tā K. Gitendorfa. 

Lidosta cenšas laboties
Pēc notikušajām pārrunām ar lidostas admi-

nistrāciju šīs problēmas daļēji ir atrisinātas, taču 
ne pilnībā, un rindas ir joprojām. Ir redzams, ka 
jau pieminētās drošības ejas ir pārveidotas tā, lai 
paplašinātu cilvēku plūsmu, arī strādājošu reģis-
trācijas vārtu ir vairāk, taču joprojām darbojas 
ne visi. Lidostā joprojām pamatīgi klibo iekšējās 
informācijas sistēma. “Piekrītu – daudzviet lid-
ostas teritorijā angļu valodā kaut kādas norādes 
ir izvietotas, taču fakts ir arī tas, ka ceļošanas 
iespējas paplašinās, un tagad to dara arī vecāka 
gadagājuma cilvēki, bet daudzi no viņiem an-
gļu valodu vienkārši neprot. Tad nu šie cilvēki 
maldās no vienas rindas uz otru cerībā, ka pa-
spēs piereģistrēties lidojumam, kaut nenojauš, 
ka stāv nepareizajā rindā. Ja lidostā strādātu 
cilvēki, kas klientiem norādītu pareizo virzienu, 
izstāstītu procedūru secību, rindas noteikti būtu 
mazākas, bet šis pakalpojums pagaidām vēl nav 
ieviests,” stāsta K. Gitendorfa.

Lidosta “Rīga”, uzklausot ALTA pārmetu-
mus, atzīst: tie nav gluži bez pamata, taču vien-
laikus ir darīts gana daudz, lai situāciju uzlabo-
tu. “Pirmkārt, augusta sākumā tika ieviesta t.s. 
vakara reģistrācija, ko iespējams veikt uz visiem 
nākamās dienas aviokompānijas “airBaltic” rei-
siem pie reģistrācijas galda ar attiecīgu norādi. 
Proti, ja cilvēkam jālido ar kādu no agrajiem rīta 

reisiem, kad lidostā patiesi izveidojas garas rin-
das, viņš no tām var izvairīties, reģistrējoties jau 
iepriekšējās dienas vakarā no pulksten 19 līdz 
22, kad iespējams nodot arī bagāžu. Tad no rīta 
stāvēšana garajā rindā vairs nebūs nepiecieša-
ma, un ar jau vakarā saņemto iekāpšanas karti 
pasažieris varēs doties uz drošības kontroli un 
tālāk – uz savu izlidošanas sektoru. Tāpat lidsa-
biedrības ir ieviesušas reģistrāciju internetā, kas 
arī cilvēkam aiztaupa stāvēšanu rindā,” komen-
tējot situāciju stāsta lidostas preses sekretārs 
Mārtiņš Langrāts.

Savukārt tūrisma asociācijas ierosinājumu 
palielināt lidostas informācijas centra darbi-
nieku skaitu, kuri tad palīdzētu apmeklētājiem 
noorientēties lidostas teritorijā, Mārtiņš Lan-
grāts vērtē kā nevajadzīgu. “Lidostā darbojas 
informācijas centrs kur ikviens latviešu, krievu 
vai angļu valodā var saņemt sev nepieciešamo 
informāciju par reģistrēšanās kārtību un vietu. 
Arī cilvēki, kas lidostā nonākuši pirmo reizi un 
nespēj tik labi orientēties, var viegli pamanīt 
informācijas punktu un tur arī noskaidrot visu 
nepieciešamo. Šī iemesla dēļ papildu darbi-
nieku algošana nebūtu lietderīga,” tā Mārtiņš 
Langrāts. Viņš atgādina, ka no 1. jūlija darbu 
sākusi jauna, uzlabota ātrā drošības kontrole 
(Fast track), kas paredzēta aviokompāniju zelta 
karšu īpašniekiem, biznesa klases pasažieriem, 
iekšzemes lidojumu pasažieriem un ārkārtas ga-
dījumos arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un 
arī tas saīsina kopējo rindu. o

Zane Auziņa

Lidosta nespēj nodrošināt pakalpojumu klientiem

Piedāvājums tūrisma nozarei

Šobrīd cilvēkiem, kas no rīta dodas uz kādu no reisiem lidostā “Rīga”, ir jārēķinās, ka jāierodas vismaz divas stundas 
pirms lidojuma, lai pagūtu reģistrēties un nodotu mantas. Latvijas Tūrisma aģentu asociācija, novērtējot to, 
ka lidosta jau ir veikusi virkni uzlabojumu, uzskata, ka tai jāīsteno vēl vairāki pasākumi, lai tomēr spētu apkalpot 
maksimāli daudz pasažieru. 
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Par kādā Rīgas striptīzklubā britu tūristiem iz-
spiestām 3000 angļu mārciņām un piekaušanu 
pēc tam ir ziņojis “BBC”. Informācija par lī-
dzīgiem krāpšanas mēģinājumiem Rīgā izska-
nējusi jau vairākkārt. Tūristi interneta vidē arī 
dalās šajā negatīvajā pieredzē, tādējādi veido-
jot negatīvu priekšstatu par visu pilsētu. 

ASV vēstniecība Latvijā publiski brīdi-
nājusi par iespējamu krāpšanu, milzu rēķinu 
pieprasīšanu vai piespiešanu izņemt naudu no 
bankomātiem un fizisku izrēķināšanos atse-
višķās Rīgas atpūtas iestādēs. Arī Somija brī-
dinājusi savus tūristus par regulāriem naudas 
izkrāpšanas gadījumiem Rīgas naktsklubos. 
Pēc izmeklētāju aprēķiniem, somu tūristiem 
izkrāptā nauda pārsniedz 100 000 eiro. 

Par nepamatoti augstiem rēķiniem visvai-
rāk sūdzību policija saņēmusi par nesen aiz-
vērto klubu “Groks”, bet par citiem klubiem 
sūdzību skaits esot no vienas līdz piecām. 

Arī uz TAVA karsto tālruni zvanījuši ārvalstu 
tūristi, sūdzoties par pārspīlēti lielu rēķinu uzrā-
dīšanu un piespiešanu maksāt. Jūnijā un pirms 
tam bijušas 4–5 šāda veida sūdzības mēnesī. Tā-

dos gadījumos TAVA pārstāvji palīdz noformēt 
pieteikumu policijai, lai tiktu ierosināta lieta. 

Naktsklubu asociācijas vadītājs Normunds 
Barinovs atzīst, ka situācija nav patīkama un 
tiek plānota aktivitātes, lai dažu negodīgo klu-
bu dēļ neciestu pārējie. Latvijas Viesnīcu un 
restorānu asociācijas vadītājs Juris Zudovs bil-
da, ka tie, par kuriem sūdzas ārzemnieki, nav 
viņu biedri. Viņaprāt, aktīvāk būtu jārīkojas 
tiesībsargājošajām iestādēm, nepieciešamības 
gadījumā arī labojot likuma normas, lai pie 
atbildības varētu saukt klubu īpašniekus, nevis 
tikai darbiniekus. 

TAVA vadītājs Uldis Vītoliņš jau ticies ar 
vairāku klubu īpašniekiem, ar kuriem vieno-
jušies: lai izvairītos no šmaukšanās, rēķins ār-
zemniekiem tiek izsniegts pēc katra dzēriena, 
lai tādējādi viņi varētu kontrolēt tā cenu, nevis 
beigās izsniegt rēķinu par izdzertām pāris pu-
delēm šampanieša, no kurām katra, kā izrā-
dās, maksā pārsimt latu. 

Lai no savas puses līdzētu tūristiem, TAVA 
sadarbībā ar Valsts policiju gatavo izdošanai 
informatīvu bukletu “We care” ar ieteikumiem 

tūristiem četrās valodās. Bukletā ir iekļauta 
tūristiem noderīgākā informācija un brīdināju-
mi, tas būs pieejams lidostā “Rīga”, viesnīcās, 
tūrisma informācijas centros, vēstniecībās un 
citās ārvalstu tūristu pulcēšanās vietās. “air-
Baltic”  lidmašīnās jau tiek izplatītas karstā 
tālruņa kartītes ar papildinātu informāciju.

TAVA iecerējusi izveidot arī tā saucamo 
Balto sarakstu ar uzņēmumiem, par ku-
riem nav sūdzību un kuri nodrošina labu  
apkalpošanu. o

Baiba Lulle, NRA

Spītīgi turoties pie sava, Rīgas dome 
liedz uzņēmējam attīstīt tūristus 
pievilinoši izklaidi – kuģošanu 
Rīgas kanālā. 

Domes rīcība, ņemot vērā Rīgas tūrisma attīs-
tības pamatnostādnēs 2008.–2012. gadam se-
cināto, ka Rīgas līča piekraste, iekšējie ūdeņi, 
Daugava, kanāls kā resursi netiek pietiekami 
izmantoti, ir, maigi sakot, nesaprotama. Arī 
vairāki “Tūrisma” aptaujātie eksperti jau pērn 
kritizēja šā resursa neizmantošanu. Domes 
opozīcijas deputāti savukārt norādījuši, ka 
sākotnējā iecere kanālu izmantot kā tūrisma 
resursu ir izkropļota, jo saskaņā ar domes no-
teikumiem kanālā varēs braukt daudzi citi, bet 
ne tieši tūristiem būvētie kuģīši.

Atgādinām, ka pērn rudenī Rīgas domes 
Attīstības komiteja deva konceptuālu piekri-
šanu uzņēmējam Ainim Čaunānam ar divām 
laivām organizēt braucienus pa kanālu, no-
drošinot pasažieriem audiogidu vairākās va-
lodās. Uzņēmējs ASV pasūtīja divas Latvijas 
koka flotes vecākā kuģīša “Darling” kopijas – 
katru par apmēram 100 000 latu. Savukārt šā 

gada maijā, īsi pirms tūrisma sezonas sāku-
ma, dome jauko iniciatīvu apturēja, pieņemot 
noteikumus par kuģošanu kanālā, kas ļauj 
pa to pārvietoties tikai mazizmēra kuģoša-
nas līdzekļiem un ūdens velosipēdiem, kuru 
garums nav lielāks par astoņiem metriem 
(“Darling” garums ir 12 m). Vēlāk gan dome 
noteikumus mainīja, nosakot, ka par 8 m ga-
rākiem kuģiem, lai tie varētu kuģot kanālā, 
būs jāpierāda, ka transporta manevrētspēja 
garantē drošu satiksmi kanālā, un tikai tad 
tiem izsniedzama pašvaldības speciāla atļau-
ju. Taču kuģošanu atļāva tikai pa straumei, lai 
gan jūrniecības speciālisti, tāpat kā A. Čau-
nāns, tieši kuģošanu pret straumi uzskatīja 
par drošāku. 

Atbildot uz A. Čaunāna iesniegto sūdzību, 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu mi-
nistrija augusta sākumā atzina, ka Rīgas do-
mei nebija tiesību regulēt kuģošanas līdzekļu 
satiksmi pilsētas kanālā, līdz ar to tās notei-
kumi ir atceļami. Taču Rīgas dome nolēmusi 
apzināti vilcināt laiku: gaidīs no ministrijas 
oficiālu vēstuli, tad dos to izvērtēt juristiem, 
tad vēlreiz lems par turpmāko. o

Paula Bērziņa, Corp Media

Nespēj izskaust ārzemnieku izspiešanu klubos

Liek šķēršļus tūristu 
vizināšanai Rīgas kanālā 

Šā gada sešos mēnešos policija no ārzemniekiem saņēmusi 35 iesniegumus par konfliktiem Rīgas klubos, no 
tiem desmit gadījumos ir uzsākti kriminālprocesi. Pēdējais – par naudas izspiešanu no diviem Vācijas pilsoņiem 
kādā Vecrīgas klubā, kur tūristiem izsniegts 150 latu liels rēķins par nelielu pirkumu. Ārzemniekiem atsakoties to 
apmaksāt, kluba darbinieki kļuvuši vardarbīgi. 

Rīgas centra zālieni 
atpūtniekiem aizliegti

Rīgas domnieki tomēr nolēmuši aizliegt sē-
dēt zālienos Esplanādē, kanālmalā, Rīgas pils 
skvērā, Kronvalda parkā, Vērmanes dārzā, 
pie Brīvības pieminekļa, kā arī citos apstā-
dījumos. Lielākā daļa rīdzinieku neatbalstīja 
aizliegumu, un pat Rīgas mērs iepriekš iztei-
cās, ka šovasar īstenotajā eksperimentā, ļau-
jot sēdēt atsevišķos zālienos, “zālājs vairāk 
vai mazāk izturēja”. Rīgas domes Vides komi-
teja tomēr nolēma neatcelt noteikumus par 
sēdēšanas aizliegumu zālienos. 

Tiek solīts centrā pretim Latvijas Universi-
tātei un Bastejkalnā izvietot papildu soliņus 
un atkritumu urnas, kā arī uzstādīt sēdēša-
nas aizlieguma zīmes, kuras līdz šim daudz-
viet trūka. Domnieki uzsver, ka liegums 
attiecas tikai uz 1% visa pilsētas zāliena, 
citviet, piemēram, Ziedoņdārzā, Viesturdār-
zā, ārpus Rīgas centra esošos parkos, sēdēt 
ir atļauts.

Speciāli organizēti novērojumi liecināja, 
ka vēlme sēdēt pilsētas centra zālienos bija 
liela, un pretēji domnieku prognozēm lielā-
kajai daļai sēdētāju nebija problēmu ar kul-
tūras un tīrības ievērošanu. Zāliena kvalitāte 
sausā laikā tomēr pasliktinājās, bet speciālis-
ti teic, ka ir iespējams sēt cita veida zālienu, 
kas ir izturīgāks pret izsēdēšanu. Protams, arī 
zāliena kopējiem ir vairāk darba. 

Daudzās citās Eiropas pilsētās parku zālie-
nos sēdoši vietējie cilvēki un arī tūristi ir ie-
rasta aina, kas pilsētai piešķir noteiktu auru.
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Vissvētākās Jaunavas 
Marijas Debesīs 
uzņemšanas svētkos 
Aglonā šogad kopumā 
bijuši apmēram 100 000 
cilvēku, lēš Aglonas 
Tūrisma informācijas 
centrs (TIC). Lai arī liela 
daļa svētceļnieku nakšņo 
Aglonas katoļu ģimnāzijā, 
kur par vienu nakti jāmaksā 
lats, vēl daļa – telšu 
pilsētiņā, arī baznīcā, tomēr 
netrūkst pieprasījuma arī 
apkārtnes viesu namiem. 

“Reģistrētās viesu mājas Aglonā un tās apkai-
mē tiek rezervētas vismaz pusgadu iepriekš. 
Tie, kas brauc katru gadu, sarunā ar saimnie-
kiem vietas jau uz nākamo gadu, turklāt nā-
kamajā gadā viņiem līdzi ir vēl vismaz divi 
citi cilvēki. Mums, centrā, ir grūti izskaidrot 
tiem, kas zvana augusta sākumā, ka Aglonā 
brīvu izmitināšanas vietu svētku laikā nav. 
Naktsmītnes aizpildītas vismaz 20 km rādiusā 
ap Aglonu,” teic Aglonas TIC vadītājs Jānis 
Rutka. Nākamās tuvākās naktsmītnes ir Prei-

ļos, Krāslavā, Sauleskalnā, bet uz svētkiem 
braukušie nakšņojuši pat 60 km attālajā Rē-
zeknē, Daugavpilī. Latgales reģiona tūrisma 
asociācijai un Aglonas TIC izveidojusies laba 
sadarbība ar “Park Hotel Latgale” Daugavpilī, 
kas šo svētku laikā piedāvā atlaides. Apsvērta 
arī iespēja organizēt autobusu no Aglonas uz 
šo viesnīcu, bet idejas realizāciju noslāpējušas 
šaubas par pieprasījumu. 

Ēdināšanu nodrošina viena vietējā kafejnī-
ca, kas svētkos strādā visu diennakti, “Lido” 

un dažas citas izbraukuma 
kafejnīcas. Apgrozījums 
ievērojami pieaug arī pār-
tikas veikaliem. Aglonā 
neesot novērota tendence 
ēdinātājiem un tirgotājiem 
pārmērīgi uzskrūvēt cenas. 

Toties augstu maksu par 
tirdzniecības vietu bazilika 
noteikusi tirgotājiem. Tie 
žēlojās, ka nevarot atpelnīt 
samaksātos vidēji 200 latus. 

Kaut kā īpaši izmantot 
lielo ļaužu masu pieplūdu-
mu tūrisma piedāvājuma 
popularizēšanai Latgalē 
Aglonas TIC līdz šim nav 
mēģinājis, lai gan par to ir 
spriests. Pašā TIC šajā lai-

kā iegriežas pat mazāk cilvēku nekā citkārt. 
J. Rutka šaubās, vai no tā, ka Aglonas svētkos 
izdalīs tūkstošiem bukletu, būs lielāka atdeve 
nekā no to izplatīšanas specializētajās tūris-
ma izstādēs, piemēram, “Balttour”. Viņaprāt, 
pietiek ar centrā esošajiem diviem TAVA sten-
diem, kur izvietota informācija par populārā-
kajiem tūrisma objektiem Latgalē, bet uz ga-
lapatērētāju tūrisma veicinātāji vairāk strādā 
caur mājaslapu www.visitaglona.lv. o 

Baiba Lulle, NRA

REĢIONIŽurnāls tūrisma profesionāļiem

LDF rīkotajos semināros Natura 2000 vietās 
jau iepriekš uzsvērts, ka īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijās tūrisms var būt atbalstāms 
saimniekošanas veids, taču tam jābalstās uz 
ilgtspējības principiem, radot un veicinot saim-
nieku ieinteresētību dabas aizsardzībā. Tāpēc 
abu organizāciju kopīgi uzsāktais projekts 
vērsts uz to, lai rastu risinājumu gan tūrisma, 
gan dabas aizsardzības mērķu apvienošanai.

Šobrīd lauku tūrisma uzņēmēji bieži dar-
bojas izolēti. Trūkst labiekārtotu skatu vietu, 
gudri veidotu pastaigu taku, omulīgu krodzi-
ņu, atraktīvu ekspozīciju vai citu pakalpoju-
mu, kas spētu piesaistīt apmeklētājus, palie-
linot arī naktsmītņu noslogojumu. Latvijas 
tūrisma nozare laukos ir sadrumstalota – tai 
trūkst vienmērīga un kvalitatīva vides un pa-
kalpojumu tīkla. Ja ir definēts kopīgs mērķis 
un rīcība tā sasniegšanai, tīklu iespējams iz-
veidot, iesaistot spēlētājus visos līmeņos – no 
lauku naktsmītnes saimnieka līdz tūrisma po-
litikas veidotājiem, ko arī paredzēts darīt šā 
projekta ietvaros.

Trīs gadu laikā ir paredzēts izveidot: 

• Tūrisma attīstības plānus četrām dabas 
teritorijām: Abavas senlejas dabas parkam, 
Dvietes palienes dabas parkam, Rāznas na-
cionālajam parkam, Vidzemes jūrmalai un 
Randu pļavu dabas liegumam, kas atrodas 
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. Plānu 
pamatā būs ilgtspējības princips, kas balstīts 
uz dabas daudzveidības saglabāšanu, novēr-
šot nekoordinētu un dabu postoša tūrisma at-
tīstību, vienlaikus veicinot vietai atbilstošu un 

kvalitatīvu tūrisma piedāvājumu. 
• Vadlīnijas ilgtspējīga tūrisma attīstībai 

Natura 2000 teritorijās, kas tiks izstrādātas, 
balstoties uz tūrisma un vides speciālistu veik-
tajiem apsekojumiem dabā. Joprojām dau-
dziem uzņēmējiem un organizatoriem, kuru 
īpašumos vai darbības vietā atrodas nozīmī-
gas dabas vērtības, trūkst izpratnes un zinā-
šanu, ko ar tām darīt, jo pastāv ierobežojumi 
saimnieciskajai darbībai. Vadlīnijas piedāvās 
konkrētus, praktiskus risinājumus.

• Vairākus ilgtspējīga tūrisma ceļvežus: 
kājniekiem, ūdens un velo tūristiem ar infor-
māciju par skaistākajām dabas tūrisma vietām 
Latvijā un Baltijā, maršrutiem, objektiem un 
pakalpojumiem dabas aizsargājamās teritori-
jās. Ceļveži kalpos ne tikai vietu popularizē-
šanai, bet arī kā instruments tūristu plūsmas 
virzīšanai un izglītošanai. Tajos tiks uzsvērtas 
un skaidrotas dabas vērtības un apkopoti ie-
teikumi, kā rīkoties, lai ceļotu atbildīgi. Kā 
pirmais tiks izdots upju ceļvedis, un šobrīd 
intensīvi tiek apsekotas ūdens tūrismam pie-
mērotās upes. o

Tūrisms un dabas aizsardzība

Vidzemes jūrmala un Randu
 pļavu dabas liegums
Ziemeļvidzemes biosfēras 
rezervātā

Rāznas 
nacionālais parks

Dabas parks 
“Dvietes paliene”

Abavas ielejas 
dabas parks

Asociācija “Lauku ceļotājs” kopā ar Latvijas Dabas fondu (LDF) uzsākusi projektu “Ilgtspējīga dabas resursu 
izmantošana un apsaimniekošana Natura 2000 teritorijās – populāros un potenciālos tūrisma galamērķos”. Projekts 
finansēts ar EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu granta palīdzību no Īslandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas.

Īpaši aizsargājamās dabas un 
Natura 2000 teritorijas, kurām tiks 
izstrādāti tūrisma attīstības plāni

Svētki Aglonā – ienākumi tūrisma nozarei
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Liepājā

Suvenīri Liepājas mājaslapā
Liepājas pilsētas mājaslapā www.liepaja.

lv sadaļā “Tūrisms” izveidota sadaļa, kurā var 
apskatīt Liepājas  suvenīrus. Liepājas reģiona 
Tūrisma informācijas birojs 2007. gadā uzsāka 
aktīvu darbību pie Liepājas suvenīru dažādo-
šanas, kā rezultātā šobrīd birojā pieejami ap 
100 dažādu suvenīru. 

Tūrisma klubiņš nozares attīstībai 
Liepājas reģiona Tūrisma informācijas bi-

rojs iedibinājis tradīciju rīkot regulāras Lie-
pājas tūrisma uzņēmēju klubiņa sēdes, kurās 
tiek apspriestas tūrisma nozares aktualitātes, 
problēmas, to iespējamie risinājumi. Klubiņā 
piedalās gan aktīvākie nozares uzņēmēji, gan 
Liepājas domes pārstāvji. Klubiņa mērķis ir 
efektīvāk un plašāk risināt dažādus ar tūris-
mu saistītus jautājumus, kā arī prezentēt un 
apspriest jaunās idejas un projektus. Tikšanās 
notiek apmēram reizi divos mēnešos un pul-
cē arvien lielāku skaitu interesentu. Tās galve-
nokārt notiek jaunatvērtās tūrisma iestādēs, 
tādējādi dodot iespēju jaunajiem uzņēmē-
jiem izrādīt un iepazīstināt klātesošos ar savu 
uzņēmumu un jauno piedāvājumu.

Viss par skaistumkopšanu Liepājā
Liepājas reģiona Tūrisma informācijas bi-

rojs izdevis Liepājas skaistumkopšanas buk-
letu, kurā apkopota informācija par kvalitatī-
vākajām skaistumkopšanas iestādēm pilsētā. 
Buklets ir angļu valodā, jo galvenā mērķaudi-
torija ir ārvalstu tūristi. Daudzi Liepājas viesi 
ir atzinuši, ka apkalpošanas un sniegto pakal-
pojumu līmenis pilsētas salonos, frizētavās 
un citās skaistumkopšanas iestādēs ir augsts, 
tāpēc viņi šos pakalpojumus labprāt izmanto. 
Arī cenas daudziem pakalpojumiem ir pievil-
cīgākas nekā viņu valstī.

Noplēšamas Liepājas centra kartes 
Liepājas reģiona Tūrisma informācijas bi-

rojs (LRTIB) izdevis noplēšamas pilsētas cen-
tra kartes latviešu, krievu, angļu un vācu valo-
dā. A4 formāta kartes ir ērti lietojamas: vienā 
pusē ir detalizēta pilsētas centra karte, otrā 
pusē – maršruts “Liepāja kā pa notīm!”. Kartes 
nodrukātas uz parasta biroja papīra, lai LRTIB 
darbiniekiem, viesnīcu administratoriem un 
citiem lietotājiem būtu ērti uz tām atzīmēt 
tūristu interesējošās vietas. 

Jaunās kartes pieejamas LRTIB, kā arī Lie-
pājas naktsmītnēs.

Pasākumu laikā trūkst naktsmītņu 
Lai arī naktsmītņu piedāvājums Liepājā un 

tās tuvākā apkārtnē ir visai plašs, tomēr at-
sevišķu lielo pasākumu – Tele2 “Baltic Beach 
Party”, “Fontaine Festival”, Kurzemes rallijs 
u.c. – laikā ir jūtams naktsmītņu trūkums, se-
cinājis Liepājas reģiona Tūrisma informācijas 
birojs (LRTIB). Lai palīdzētu uzlabot situāciju, 
LRTIB atjaunojis to dzīvojamo platību saraks-
tu, kuras būtu piemērotas viesu uzņemšanai, 
īpaši vasaras sezonā. LRTIB aicinājis intere-
sentus, kuriem ir brīva dzīvojamā platība, ko 
varētu izmantot viesu izmitināšanai, pieteik-
ties LRTIB.

Pagarina pastaigu maršrutu

Ārvalstu tūristu Ventspilī 
šogad vairāk 

Aktīvi apceļo Kurzemi

Kuldīgā labiekārto peldvietas

Tūristu atzinību ieguvušais maršruts “Liepāja 
kā pa notīm!” tiek pagarināts, tajā iekļaujot 
vēl četrus pieturas punktus: Jūrmalas parku un 
bijušās sanatorijas teritoriju, kā arī Kūrmājas 
prospekta jūgendstila apbūvi. Jaunie pieturas 
punkti uz ielas seguma atzīmēti ar mūzikas 
instrumentiem: bungām, saksofonu, vijoli un 
trompeti, savukārt jaunās notis ielas segumā 
būs iestrādātas zaļos klucīšos, lai tādējādi iz-
celtu jauno maršruta loku. 

Pastaigu maršruts “Liepāja kā pa notīm!” 

tika atklāts 2007. gada vasarā. 
Ielas segumā iestrādātas 800 mazās notis, 

un maršruta desmit lielie pieturas punkti ved 
garām Liepājas populārākajiem un intere-
santākajiem tūrisma apskates objektiem. 
Ņemot talkā speciālu bukletu, kas izdots 
latviešu, angļu, krievu un vācu valodā, un 
sekojot notīm, tūristiem ir iespējams uz savu 
roku izstaigāt Liepājas interesantākas tūris-
ma apskates vietas un detalizēti iepazīties ar 
objektiem. o

Ventspilī nakšņojušo ārvalstu viesu 
skaits 2008. gada 1. pusgadā, salīdzi-
not ar 2007. gada 1. pusgadu, pieau-

dzis par 25% jeb par 2601 cilvēku. Savukārt 
nakšņotāju skaits samazinājies par 8% jeb 2404 
cilvēkiem. Kopumā Ventspilī šā gada 1.pusē 
nakšņojuši 31 708 cilvēki, no tiem 18 870 
(59,5%) pašmāju ceļotāji, 12838 (40,5%) – ār-
valstu. Visvairāk nakšņojušo ārvalstnieku bija 
no Lietuvas (39%), Vācijas (14%), Igaunijas 
(8%), Krievijas (8%), Slovākijas (5%), Zvied-
rijas (4%) un Nīderlandes (3%). 

Tūrisma informācijas centra vadītājs Gun-
tars Seilis pašmāju nakšņotāju skaita sama-
zināšanos skaidro ar iedzīvotāju maksāt-
spējas pazemināšanos inflācijas apstākļos. 
Savukārt vidējā nakšņošanas ilguma palieli-
nāšanās, pārsniedzot divu diennakšu robežu, 
esot tūrisma uzņēmēju veiksmīgās darbības 
rezultāts.

Ventspilī nakšņošanas iespējas piedāvā 61 
naktsmītne ar apmēram 1448 gultasvietām. 

6 no naktsmītnēm ir viesnīcas, 9 – viesu mā-
jas, 5 – brīvdienu mājas, 19 – naktsmītnes pri-
vātmājā, 3 – jauniešu mītnes, viens kempings 
un 18 dzīvokļi. Populārākā apmešanās vieta 
joprojām ir Ventspils Piejūras kempings un 
Olimpiskā centra “Ventspils” viesnīca.

Ventspils TIC gada pirmajā pusē apkalpo-
jis 13 020 apmeklētājus. 58 grupas nodrošinā-
tas ar gida pakalpojumiem. 

Ventspils lidosta, kas kopš 2008. gada 11. 
aprīļa apkalpo arī regulāros lidojumus Vents-
pils – Rīga – Ventspils, 2008.gada 1.pusgadā 
apkalpojusi 3219 cilvēkus un 159 lidojumus.

Jahtu osta apkalpojusi 385 pasažierus un 
159 jahtas.

Prāmju līnijā Ventspils – Nīneshamna 
– Ventspils, kas kursē piecas reizes nedēļā, 
apkalpoti 5 658 pasažieri, prāmju līnijā Vents-
pils – Rostoka – Ventspils, kas kursē sešas rei-
zes nedēļā – 3 962 pasažieri. Prāmi Ventspils 
– Mintu – Ventspils, kas kursēt sāka maijā, 
izmantojis 3 051 ceļotājs. o

Jau apmēram mēnesi pēc Kurzemes ceļoju-
mu maratona “Apceļo Kurzemi” uzsākšanas 
pirmie ceļotāji jau paspējuši pabūt visos 18 
objektos, apskatīt tos un saņemt zīmogu da-
lībnieku kartē.

Akciju īsteno Kurzemes tūrisma asociācija 
ar mērķi popularizēt jaunus tūrisma produktus 

Kurzemē un veicināt reģiona tūrisma attīstību.
Ikviens maratona dalībnieks, kas akcijas 

objektos būs savācis noteiktu skaitu zīmogu, 
piedalīsies balvu izlozē. Tā notiks 29. novem-
brī Ventspilī, tūrisma nozares pasākumā “Lie-
lais Jēkabs”. Kurzemes ceļojumu maratons 
turpināsies līdz 30. septembrim. o

Pēc Kuldīgas domes pasūtījuma labiekārtota 
viena no populārākajām kuldīdznieku un tū-
ristu atpūtas vietām – Mārtiņsala. Tajā uzstā-
dītas informācijas norādes un stendi, veikts 
dolomīta kāpņu remonts, labiekārtots skatu 
laukums pie Ventas rumbas, rekonstruētas 
koka laipas no Ventas rumbas līdz peldvietai, 
uzstādītas jaunas koka kāpnes uz glābšanas 

staciju, veikta peldvietas sakārtošana atbilsto-
ši Nacionālās kvalitātes sertifikāta prasībām. 
Peldvietā ierīkota arī aktīvās atpūtas zona ar 
pludmales volejbola laukumu, bērnu rotaļu 
laukumu, atpūtas zona ar galdiem, soliem un 
ugunskura vietu. 

Nākotnē Mārtiņsalā plānots izveidot Zilā 
karoga pludmali. o



Žurnāls tūrisma profesionāļiem ZEMGALE

Zemgales plānošanas reģions sadar-
bībā ar piecu rajonu tūrisma infor-
mācijas centriem un informācijas 

punktiem sezonas sākumā uzsācis ceļotāju 
aptauju, lai noteiktu teritorijā iecienītākos 
tūrisma objektus un iegūtu informāciju par 
tūrisma pakalpojumu kvalitāti. Akcija ilgs 
līdz 1. septembrim. 

Pie tūrisma informācijas sniedzējiem Aucē, 
Atašienē, Bauskā, Dobelē, Gārsenē, Jelgavā, 
Jēkabpilī, Koknesē, Skrīveros, Viesītē, Vilcē 
un Tērvetē pieejamas aptaujas anketas, elek-
troniski tās pieejamas internetā www.zemgale.
lv sadaļā “Tūrisms”. 

Aptaujā iegūtos rezultātus Zemgales plā-
nošanas reģiona speciālisti analizēs, lai ar 
tiem gadskārtējā tūrisma konferencē rudenī 
iepazīstinātu reģiona tūrisma speciālistus, 
amatpersonas un tūrisma objektu īpašniekus. 
Ceļotāju visaugstāk novērtēto tūrisma objektu 

īpašnieki saņems pārsteiguma balvas un cita 
veida atzinību.

Aptaujā iegūtos rezultātus plānots izman-
tot arī konkrētu reģionālu tūrisma maršrutu 
un projektu izstrādē un plašāka tūrisma pa-
kalpojumu sniedzēju konkursa organizēšanā 
nākotnē. 

Zemgalieši ar minētās akcijas palīdzību vē-
las mainīt sabiedrībā iesīkstējušo stereotipu, 
ka viņu teritorija salīdzinājumā ar Vidzemes 
pakalniem un Kurzemes piekrasti Latvijas un 
ārvalstu tūristiem plašā līdzenuma dēļ šķiet 
vienmuļa un neinteresanta. Te esot viss, kas 
tūristam un atpūtniekam vajadzīgs, – unikāli 
dabas aizsardzības liegumi un parki, vēja un 
ūdens dzirnavas, iecienītas ogošanas, sēņoša-
nas un makšķerēšanas vietas, senatnīgas un 
mūsdienīgas viesu mājas, ekoloģiski audzēti 
lauku produkti, neskaitāmi teātra un mūzikas 
festivāli, bagātīgi gadatirgi. o

Noteiks populārākos tūrisma objektus

Mežotnes pagastā atvērta kvadraciklu trase un 
noma “Norma-trans”, savukārt Bauskas rajo-
na Codes pagastā atvērta kvadraciklu trase 
“Aurora”.

“Norma-trans” piedāvā visu braukšanai ar 
kvadraciklu nepieciešamo ekipējums, arī aiz-

sargķiveres, aizsargbrilles, cimdus un lietus-
tērpus. Darba laiks no 12:00 līdz 21:00 katru 
dienu, izņemot pirmdienas. Ar nepieciešamo 
ekipējumu aprīkota kvadracikla noma uz 5 mi-
nūtēm maksā Ls 4, bet trim stundām  Ls 60. o

Sīkāka informācija www.q4klubs.lv

Tērvetē top 
informācijas un 
mācību centrs

Tērvetes dabas parka teritorijā plānots 
uzbūvēt informācijas un mācību centru, 
kas veicinās atpūtas un vides izglītības 
iespējas vienā no apmeklētākajiem da-
bas parkiem Latvijā visa gada garumā.  

Jaunā ēka ar labiekārtotu stāvlauku-
mu nodrošinās vismaz 100 000 cilvēku 
apkalpošanu gadā. Ieplānotajā informā-
cijas un mācību centrā atradīsies mūs-
dienu prasībām atbilstošs tūrisma infor-
mācijas centrs, kases, suvenīru veikaliņi, 
semināru telpas, kafejnīca, tualetes. 

Pērn Tērvetes dabas parku apciemo-
ja gandrīz 70 tūkstoši viesu, no kuriem 
Tērvetes TIC apmeklēja 5556 interesen-
ti jeb par 57% vairāk nekā 2006. gadā. 
No visiem TIC apmeklētājiem 26% bija 
ārzemnieki. 

No ārvalstu tūristiem Tērvetes dabas 
parks visvairāk ir ieinteresējis lietuvie-
šus (60% no visiem ārvalstu apmeklē-
tājiem). Daudz tūristu bija no Igaunijas, 
Vācijas, Austrijas, Nīderlandes, Polijas, 
Krievijas, bija apmeklētāji arī no Turci-
jas, ASV un Taizemes. o

Kvadraciklu trases Zemgalē



22 2008 Nr. 2 & 3, Septembris i

VIDZEME Žurnāls tūrisma profesionāļiem

“Jaungrēveles” Alūksnes rajonā ar slapjo 
pirti, sportošanas iespējām, bērnu laukumiņu 
u.c. 

“Jaunzīlalkšņi” Alūksnes rajona Virešu 
pagastā ar ziemas dārzu, bērnu rotaļu lauku-
mu u.c. 

“Pūliņi” Cēsu rajonā ar banketu zāli līdz 
30 personām, pirti, peldvietu u.c. 

“Liel-Kaibēni” Cēsu rajonā ar pirti, pret-
straumes baseinu, viesību iespējām līdz 70 
personām u.c. 

“Grīvāji” Gulbenes rajona Litenes pagas-
tā; cita starpā piedāvā arī atpūtu pie ūdens un 
izbraukumus ar kvadracikliem u.c. 

“Aļņi” Ogres rajona Tīnūžos ar pirti un 
viesību telpu u.c. 

“Saulītes” Ogres rajona Birzgales pagastā 
ar lauku pirti, dūmu pirti, peldvietu, makšķe-
rēšanu, savvaļas dzīvnieku apskati u.c. 

“Kaibaliņas” Ogres rajona Lielvārdē ar 
pirti, apsildāmu āra kublu, peintbolu, peldvie-
tu, velo nomu. u.c.

“Sprīdīši” Ogresgalā ar svinību telpu, pirti, 
dīķi u.c.

“Copes” Ogres rajona Suntažu pagastā ar 
pirti, pretstraumes baseinu ar kaskādi, dīķi, 
makšķerēšanu u.c.

“Jauncaunes” Ogres rajona Taurupes pa-
gastā ar apsildāmu āra kublu, peldvietu, telpām 
konferencēm un semināriem, telšu vietu u.c.  

“Naktsvijoles” Madonas rajona Kalsnavas 
pagastā ar pirti, baseinu ar zemūdens strau-
mēm, tvaika pirti, telpu svinībām un seminā-
riem līdz 90 vietām, peldvietu u.c. 

“Linkas dīķi” Madonas rajona Liezēres 
pagastā ar komercmakšķerēšanu dīķos (kar-
pas, līņi, karūsas), kempinga mājiņu u.c.

“Kalnozols” Madonas rajona Bērzaunes 
pagastā ar dīķi, laivām, makšķerēšanu, bagi-
jiem, sniega motocikliem, bērnu kvadracik-
liem, bērnu motociklu, pastaigu takām, kāp-
šanu kalnā, velo nomu u.c.

“Jānis” Madonā – koka nams ar pirti, inter-
neta pieslēgumu u.c.

“Divi spilveni” Cesvainē, Madonas rajonā 
ar pirti, dīķi makšķerēšanai, peldvietu u.c.

“Upes Sausītes” Madonas rajona Sausnējas 
pagastā – ģimenes mājiņa, nūjošana pa pļavas 
un meža takām, katamarāns, laiva, batuts, 4 
dīķi, velosipēdu noma, savvaļas zirdziņi (tar-
pāni) un savvaļas govis (tauri), skatu tornis.

“Lubāna mitrāja TIC” – Madonas rajona 
Ošupes pagastā, piedāvā apkārtnes vērošanu 
ar teleskopu, laivu nomu, makšķerēšanu u.c. 

“Putniņi” – atpūtas bāze Madonas rajona 
Liezēres pagastā pie Dziļūkstes ezera, piedā-
vā laivu nomu, telts paviljonus, makšķerēša-
nu, piknika vietas ar nojumēm.

Brīvdienu mājas Rīgas rajonā
“VinDen” Saulkrastos.
“Saulrieti” Saulkrastos.
“Aizvēji” Zvejniekciemā.

Telšu vietas un aktīvās atpūtas vieta 
Saulkrastos, Krasta ielā 10 (velosipēdi, bad-
mintons, novuss, galda teniss, krikets, šautri-
ņas, bumbas). o

Siguldā, Mālpils ielā 4b maijā atvērta bizne-
sa klases četrzvaigžņu viesnīca “Hotel Sege-
vold”. Tajā ir 43 dažāda līmeņa numuri: stan-
darta divvietīgie un trīsvietīgie, pusluksusa, 
luksusa numuri, trīsistabu apartaments, kā 
arī numuri cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
Viesnīcā ir semināru un konferenču telpas līdz 
60 personām, plašs atpūtas komplekss, kurā 

atrodas arī baseins ar kaskādēm un pretstrau-
mi, SPA baseins ar gaisa un ūdens masāžu, 
tvaika pirts, sauna. Restorāns vienlaikus var 
uzņemt 50 viesus. o 

Īsumā

Dabas – meža mācību taka 
“Mūžīgais mežs”

Ar Pasaules Dabas fonda teorētisku atbal-
stu Skujenes pagasta Kalna Gaujiešos tapusi 
dabas – meža mācību taka, kas ir viena no 
retajām – tikai četras! – šāda veida takām 
Latvijā. Tajā tiek mācīts, kā bez rūpnieciskās 
iejaukšanās pareizi uzturēt un kopt mežu 
ilgtspējīgai attīstībai. Galvenā ideja: meža 
dabiskums ir vērtība, un mežs sniedz estētis-
ku baudījumu. Takas izveides idejas autors ir 
Tālis Kalnārs, kas savulaik ir bijis Lielbritānijas 
karalienes mežsargs, bet taku apsaimnieko 
un ciemiņus uzņem Ziedonis Vilciņš. 

Kalna Gaujieši piedāvā arī telpu mācību se-
mināriem līdz 25 cilvēkiem. 

Taurenes pagasta muzejs 
Nēķena muižas bijušajā alus darītavas 

(brūža) ēkā izveidots Taurenes pagasta vēs-
tures muzejs, kura ekspozīcijas stāsta gan par 
senvēsturi, gan arī par kolhozu un padomju 
laikiem. Šajā sezonā apskatāma jauna naudas 
ekspozīcija un ekspozīcija “Latvijas brīvvalsts 
pirmie 20 gadi”. Tā kā sena teika stāsta, ka te 
reiz dzīvojis velns, iepriekš piesakot ekskursi-
ju, var tikties arī ar viņu. 

Saulkrastos ģenerāļa Jāņa Baloža 
piemiņas vieta

Saulkrastos, Krasta ielā 10 (netālu no jūras, 
Ķīšupītes krastā) apskatei atvērta Latvijas ar-
mijas virspavēlnieka, kara ministra ģenerāļa 
Jāņa Baloža māja, kurā pēc atgriešanās no iz-
sūtījuma viņš kopā ar ģimeni pavadīja dzīves 
pēdējās vasaras un piedzīvoja arī savu nāves 
stundu 1965. gada 8. augustā. 

Jauns apmeklētāju centrs un TIC 
telpas Cēsīs 

Augustā pēc rekonstrukcijas atvērta Cēsu 
Jaunā pils, uz kurieni pārvietosies arī Cēsu 
TIC. Līdzās klasiskajām funkcijām TIC tirgos 
arī ieejas biļetes Cēsu pils kompleksā. Veidots 
tiek arī jauns Pils kompleksa apmeklētāju 
centrs – tas būs pirmais mūsdienīgais šāda 
veida objekts Latvijā. Sakarā ar būvdarbu 
aizkavēšanos jaunā TIC un apmeklētāju cen-
tra atvēršana nenotika augustā, kā plānots, 
bet tā paredzēta rudenī. Jaunās pils telpās 
varēs aplūkot arī jaunas izstāžu ekspozīcijas, 
kas šeit būs pieejamas līdz Cēsu Vēstures un 
mākslas muzeja pilnīgai atvēršanai. 

Bezmaksas interneta punkts 
Valmierā 

Valmieras TIC iz-
veidots bezmaksas 
interneta pieejas 
punkts, ko TIC ap-
meklētāji var izman-
tot centra darba lai-
kā.  Interneta punkts 
izveidots Valmieras 
rajona padomes 
īstenotā ERAF līdzfi-
nansētā projekta “Publisko interneta pieejas 
punktu attīstība Valmieras rajonā” ietvaros. 

Šogad Vidzemē atvērtas 
vairākas jaunas viesu mājas 

“Hotel Segevold” Siguldā biznesam

Jauna zemo cenu viesnīca 
“Baltic Inn” Saulkrastos
Augustā darbu uzsākusi jaunā “Baltic Inn” 
viesnīca un hostelis Saulkrastos, Smilšu ielā 7 
/ Noliktavas 10 – netālu no Via Baltica šose-
jas, pludmales un Baltās kāpas, stacijas un 
starppilsētu autobusu pieturas. 

Cena vienai personai 4–8-vietīgās istabiņās 
– tikai 5 lati (ja rezervē vismaz uz trim die-
nām) vai 10 latu (ja rezervē uz 1–2 dienām); 
divvietīgās istabiņās – 10 latu.  o
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Latgales viesmīlības uzņēmēji atšķirīgi 
vērtē šā gada tūrisma sezonu, “Tūris-
mam” pauda Latgales reģiona tūrisma 

asociācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Rutka. 
Citi tūrisma nozares ņēmēji bilduši, ka klien-
tu šogad kļuvis mazāk, citi teic, ka to ir ļoti 
daudz. 

Piemēram, viens no lielākajiem un piere-
dzējušākajiem Aglonas uzņēmējiem, kem-
pinga “Aglonas Alpi” saimnieks Juris Cakuls 
teicis, ka šovasar bijis tik daudz viesu kā ne-
kad. Ja citus gadus pirmdiena, otrdiena bijusi 

brīvāka, tad šovasar viņš neesot nevienu dar-
ba dienu bijis brīvs. Citiem lielāku uzņēmu-
miem saimniekiem, viesnīcām klientu skaits 
esot mazliet sarucis. “Tūrists ir kļuvis prasī-
gāks, tikai gulēšana vien viņam vairs nav va-
jadzīga. Viņš grib kaut ko aktīvu darīt, redzēt, 
uzzināt, meklē, kas interesants atrodas netālu 
no naktsmītnes. Iegūst tas objekts, kurš spēj 
vairāk piedāvāt, protams, arī cena ir svarīga, 
jo konkurence ir pieaugusi, viesu māju kļūst 
vairāk, Latgalē gan varbūt to skaits aug lēnāk 
nekā citos reģionos,” vērtē J. Rutka. o

Jūnijā Aglonā atvērts jauns muzejs, kurā iz-
stādīti muzeja īpašnieka Valda Tumova gadu 
gaitā savāktie eksponāti – apmēram tūkstots 
dažādu II pasaules kara priekšmetu un liecību, 
kas iegūti Vācijā, Krievijā, Igaunijā, Kurze-
mes katlā Latvijā un citviet. 

Starp eksponātiem ir, piemēram, netālu no 
Olaines notriektas vācu lidmašīnas “Messer-
schmitt 11G” atlūzas (šādas lidmašīnas paras-
ti Latvijā netika izmantotas, tāpēc ir dažādi 
minējumi par tās atrašanās iemesliem), moto-

cikls ar blakusvāģi un ložmetēju, dažādi ieroči, 
formas tērpi, sadzīves priekšmeti, dokumenti, 
tostarp kāda vācu leitnanta un viņa mīļotās 
latvietes romantiska sarakste piecu gadu ga-
rumā. Eksponāti atspoguļo gan padomju, gan 
vācu armijas ikdienu un bruņojumu, vadoņus, 
izvairoties no vienas vai otras karojošās pu-
ses nosodīšanas vai heroizēšanas. Eksponātus 
V.Tumovs lielākoties pircis vai mainījis, bet 
pēc muzeja atvēršanas daudzi cilvēki piedāvā 
dažādus priekšmetus atdāvināt. o

“Preiļu karaļvalsts” teritorijā šosezon atvērts 
Leļļu muzejs, kurā noteiktos galma sižetos 
izvietotas 150 unikālas, oriģinālas, rokām da-
rinātas lelles. Tās daudzu gadu gaitā radījusi 
Preiļu māksliniece Jeļena Mihailova, kura arī 
ir muzeja īpašniece un veidotāja. 

Muzejs atrodas Preiļos, Daugavpils ielā 21, 
vietā, kur atradās videonoma. Miniatūrā ka-
raļvalsts, pasaku valstība ir viens no iecienītā-
kajiem tūrisma objektiem Latgalē. o

Par sezonu Latgalē dažādas 
atsauksmes

Privāts kara eksponātu muzejs Aglonā

Rokām darinātu leļļu muzejs Preiļos 

• Viesu māja
• Banketi

• Telpas svinībām u.c.
• Krievu pirts (lauku pirts)

• Laivu noma
• Peldvieta

• Makšķerēšana
Andrupene, Andrupenes pagasts

Kraslavas rajons, LV-5687
Tālr./fakss 65659217 • Mob. tālr. 29423246

Viesu māja
Lejas Ezersētas

Aktīvā atpūta laukos

i
Reklāmas un sadarbības iespējas Latgalē

Tālr./fakss	64521138	•	Mob.	26309262
e-pasts: latgale@turpro.lv
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Ezeriem bagātākais novads
Krāslavas rajonu dēvē par “ezeraināko” Lat-
vijā. Esam bagāti ar aptuveni 300 ezeriem

Lepojamies ar četriem dabas parkiem: 
“Daugavas loki”, “Salāja ezera dabas parks”, 
“Cārmana ezera dabas parks”, “Dridža ezera 
dabas parks”.

Aktīvās atpūtas mīļotāji var doties laivu 
braucienos pa mūsu rajona ezeriem, neliela-
jām upītēm un, protams, pa majestātisko Dau-
gavu. Ar plostiem var ceļot pa Daugavu un 
Latvijas dziļāko ezeru – Dridzi. 

Rajonā ir izstrādāti septiņi velomaršruti.
Latvijas–Baltkrievijas pierobežu var iepa-

zīt 2–7 dienu pārgājienos ar zirgiem, kā arī 
doties izjādēs dabas parkā “Daugavas loki”. 
Priedaines skatu tornī (32 m) ir sajūtas kā 
putnam virs Daugavas lokiem. Pie mums var 
izbaudīt ūdenspriekus vasarā un kalnu slēpo-
šanu ziemā.

Bet var arī baudīt (div)vientulību kādā jau-
kā namiņā, klausoties koku čukstus, putnu 
dziesmas un viļņu veldzējošo skalošanos.

Daugava savu spēku un ticību labajam dāvā 
arī cilvēkiem, meži un pļavas glabā gudrības, 
kuras neatrast nevienā grāmatā. Esot tik tuvu 
dabai, cilvēks kļūst līdzīgs zvaigznei debesīs 
un puķei pļavā, un var tikai mirdzēt, ziedēt un 
justies laimīgs.

Latgales SPA – melnās (dūmu) pirtis, lau-
ku pirtis, lauku labumi, latgaliešu viesmīlība 
un sirsnība neatstās Jūs vienaldzīgus!

Brauc nesteidzoties, izbaudi un atklāj savu 
Krāslavu un Krāslavas rajonu! o

Krāslavas rajona TIC
Adrese: Brīvības iela 13, Krāslava, LV 5601

Tālr: 65622201; 26395176; 26487763
Fakss: 65622266

  e-pasts: tic@kraslava.lv

Dagdas TIP
Daugavpils iela 8, Dagda

Tālr.: 656 81420; 29193397
Fakss: 656 81421  

e-pasts: dagdas.fenikss@inbox.lv; 
fenikss@dagda.lv

Informācija, ekskursiju pieteikšana un 
maršrutu izstrādāšana

i

Keramiķa V.Pauliņa darbi

Skats 
no augstākā koka 
skatu torņa Latvijā

Skats uz Baltkrievijas baznīcu Drujā

Ūdenstūrisma marsruts pa Tartakas upi
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Ja esi nonācis vietā, kur jūlijā smaržo lilijas, 
kur septembrī paukšķēdami krīt kastaņi, kur 
janvārī cietokšņa mūros gaudo 
vēji, bet aprīlī Daugava salauž 
ledus vāku, ja esi nonācis pil-
sētā, kuras vārtos vienmēr kāds 
tevi sauc atpakaļ, tad zini – tu esi 
Daugavpilī…

 Daugavpils asociējas kā otra 
lielākā Latvijas pilsēta. Tā ir pilsē-
ta, kas atrodas Daugavas krastos līdzās dabas 
parkam “Daugavas loki”. Pilsēta, kurā atrodas 
vēl viena “pilsēta” – vienīgais nepārveidotais 

19. gs. pirmās puses cietoksnis Austrumeiropā. 
Pilsēta, kas lepojas ar pasaulslavenā māksli-

nieka ekspresionista Marka Rotko 
vārdu, ar Baznīckalnu – vietu, kur 
atrodas četru konfesiju dievnami, 
un ar multikulturālu sabiedrību.

Daugavpils ir pilsēta, kur pava-
dīt jaukas un mierīgas brīvdienas 
ģimenes vai draugu lokā, pilsēta, 
kas ik gadu pārsteidz ar kaut ko 

jaunu un neparastu. Pilsēta, kas mainās un 
attīstās. Pilsēta tās daudzveidībā un savā dina-
miskajā ritmā un attīstībā. o

Labiekārtotu Zilā karoga pludmali ar plud-
males krēsliem un saulessargiem, katamarā-
niem, ūdensslēpēm un riņķiem, kuteriem un 
laivām, labiekārtotu bērnu rotaļu laukumu ar 
karuseļiem, šūpolēm un peldbaseinu – to visu 
piedāvā atpūtas zona “Stropu vilnis”, kas iz-
vietojusies Lielā Stropu ezera krastā. Pagāju-
šajā gadā Tūrisma attīstības valsts aģentūras 
konkursā “Stropu viļņa” peldošā trīsklāju māja 
uz ūdens tika atzīta par veiksmīgāko jauno tū-
risma produktu. Šīs sezonas “nagla” ir restau-
rētais kuģītis “Veiksme”, kas ikvienu ceļotāju 
izvizina pa Lielo Stropu ezeru. Šī ir ideāla vie-
ta arī dažādām sporta spēlēm un atpūtai kem-
pinga mājiņās. o  www.stropuvilnis.lv

Mākslīgajos džungļos laiski gozējas 
plankumaini pitoni, krastā sauļojas 
krokodili kaimani, dīķī peld sarkanas 
karpas koi, liānās lēkā jautri makaki 
un somaiņi cukura posumi, peld, svil-
po, ložņā, lēkā un lido daudzi citi tropu 
dzīvnieki. 

Mazie ceļotāji var paglaudīt pūkaino 
trusīti, paspēlēties ar aizkustinošām jū-
ras cūciņām un pabarot zivtiņas džungļu 
dīķī. o www.latgaleszoo.eu

Daugavpils multikulturālo vidi vislabāk var 
iepazīt, apmeklējot nacionālo kultūras bied-
rību centrus. Ir vērts iegriezties Varšavas ielā 
30, kur izvietojies Poļu kultūras centrs – te tiek 
rīkotas dažādas tematiskas izstādes, darbojas 
jauktais koris “Promeņ”, folkloras kolektīvs 
“Kukuļečka”, bērnu teātra pulciņš, vokāli ins-
trumentālais ansamblis u.c. Zīmīgi, ka “Kuku-
ļečka” saņēmusi Polijas televīzijas “Polonija” 
apbalvojumu “Par poliskuma popularizēšanu 
aiz Polijas robežām”, kas ir ļoti prestiža bal-
va, kuru saņēmuši arī tādi izcili poļu kultūras 
un mākslas darbinieki kā kinorežisors Andžejs 
Vajda un komponists Kšištofs Pendereckis.  o

Lai uz Daugavpili nolūkotos no putna lido-
juma, jādodas uz viesnīcas “Park Hotel Lat-
gola” desmito stāvu, kur izvietojies jaunat-
vērtais restorāns “Plaza”. Mājīgā atmosfērā 
baudot izsmalcinātus ēdienus un klausoties 
grupas “Lardo” mūziku, var nesteidzīgi no-
lūkoties uz māju jumtu korēm un baznīcu 
torņiem. o  www.hotellatgola.lv

Daugavpils – pilsēta, 
kas mainās un attīstās

Zilā karoga pludmale

Latgales Zoodārzs

Multikulturāla vide

No putna lidojuma

Relaksācija speleokamerā 
Možs gars un patīkama labsajūta rodama 

sporta kompleksā un viesnīcā “Olimpija”, 
kas piedāvā relaksējošu un veselīgu atpūtu 

vienā no trim Latvi-
jas speleokamerām 
(sāls istabām), vieglu 
garu saunā un turku 
pirtī, infrasarkano 
staru kabīni, kā arī 
atveldzi džakuzi vai 
25 m garā baseinā. 

Atpūtas un sporta kompleksa “paspārnē” 
atrodas arī viesnīca, kafejnīca un trenažieru 
zāles. www.hotel-olimpijap-sk.lv

SPA piedāvājums
Daugavpils viesnīcā “Dinaburga***” ir Lat-

galē vienīgais SPA piedāvājums: baseins ar 
hidromasāžu, sauna 
ar aromaterapiju, 
turku pirts un pret-
straumes baseins, 
kā arī banketu zāle 
ar ietilpību līdz 35 
cilvēkiem. Viesnīcas 
restorāna mierīgajā 
gaisotnē var nobaudīt gardu maltīti, bet zie-
mas dārzā – sarīkot kādu pasākumu vai svi-
nības. Darījumu ļaudīm tiek piedāvātas trīs 
konferenču zāles.  www.hoteldinaburg.lv

Slāvu kultūra, sadzīve un tradīcijas
Daugavpilī arvien lielāku popularitāti 

iegūst Slāvu kultūras dienas, bet ikdienā ar 
slāvu kultūru iepazīstina Krievu nams, kas 
interesentiem piedāvā saistošas ekskursi-

jas un vairākas eks-
pozīcijas par slāvu 
kultūru, sadzīvi un 
tradīcijām (Gžeļas 
keramika, Hohlomas 
izstrādājumi, pareiz-
ticība Latvijā, vecti-
cībnieki Latvijā u.c.). 

Krievu nams ir kolorīts slāvu etniskais centrs, 
kurā ierīkots pat skulptūru dārzs “Pasaku 
sēta”, kurā ceļotājus sagaida dažādu pasaku 
varoņi.   www.rusdom.lv

Ukraiņu sēta
Apmeklējot ka-

fejnīcu “Ukrainska 
hatka” (Cietokšņa 
ielā 25), apmeklētāji 
nonāk īstā ukraiņu 
sētā, kurā viesmīlīgi 
tiek pasniegti garšīgie ukraiņu ēdieni. 

Daugavpils novada tūrisma 
informācijas centrs

Rīgas ielā 22a (Vienības namā)
Tel./fakss: 654-22818

e-pasts: info@visitdaugavpils.lv
www.visitdaugavpils.lv
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Lai aprēķinātu velosipēdistu skaita di-
namiku un prognozētu velosatiksmes 
attīstības tendences Rīgā, velosipē-

distu vortāls Veloriga.lv un veikalu tīkls “Bu-
rusports” šā gada vasaras un rudens mēnešos 
veic Vanšu tiltu šķērsojošo velosipēdistu 
skaita mērījumus. Mērījumi turpināsies arī 
nākamgad. 

Jūlijā un augustā notikušie mērījumi lie-
cina, ka pār tiltu brauc vidēji divi velosipē-
disti minūtē. Lielākā daļa braucēju izmanto 
velosipēdu kā alternatīvu transporta līdzekli, 
daudz braucēju ir tūristi. Dienas pirmajā pusē 
velosipēdistu plūsma pamatā virzās uz centru, 
dienas otrajā pusē izteiktāka ir plūsma Pār-
daugavas virzienā. 

“Apzinot izmaiņu dinamiku, būs iespējams 
formulēt pieprasījuma pieaugumu pēc velosa-
tiksmes infrastruktūras objektiem,” komentē 
Veloriga.lv veidotājs Romāns Meļņiks, pozi-
tīvi novērtējot faktu, ka šogad Ķīpsalā izbū-
vēta plaša velostāvvieta un pie vairāku augst-
skolu fakultāšu un kopmītņu ēkām uzstādīti 
velostatīvi.

Savukārt Vecrīgā plānots uzbūvēt tieši Rīgas 
vēsturiskajam centram un Vecrīgai atbilstošas 
velonovietnes, kuru etalonmodeļa izstrādei un 
projekta konkursa rīkošanai Rīgas dome pie-
šķīrusi 11 660 latu. Esošās velonovietnes ne-
esot kvalitatīvas un neatbilst Rīgas vēsturiskā 
centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 
nosacījumiem. 

Velosipēdistiem gan vairāk par velostatīvu 
dizainu rūp to drošība. R. Meļņiks atzīst, ka 
velostatīvu skaits pilsētā ar katru gadu pieaug, 
tomēr lielai daļai statīvu konstrukcija ir nepil-
nīga, un tas liedz droši pieslēgt velosipēdu. 
Lielākā daļa ir zemā tipa statīvi – tajos var 
pieslēgt tikai vienu velosipēda riteni, kas ne-
reti arī ir tā detaļa, kas īpašniekam paliek pāri 
no velosipēda. 

R. Meļņiks uzskata, ka šādus pret zagļiem 
nedrošus statīvus labāk neuzstādīt vispār, jo 
tie tikai maldina riteņbraucēju. Turklāt daudzi 
zemā tipa statīvi nav piemēroti kā velosipē-
diem ar platākām riepām, tā arī ar šaurākām 
riepām. 

Pasaulē populārākie ir apgriezta U burta 
veida statīvi, kura augstums vismaz nedaudz 
pārsniedz pilsētas velosipēda rāmja augšējo 
daļu, kā arī stabveida konstrukcijas ar speciā-
lu atveri velosipēda slēdzenes stiprināšanai. 

Veloriga.lv izpētījis, ka visvairāk velosta-
tīvi nepieciešami pie braucienu galamērķiem 
– tirdzniecības centriem, kafejnīcām, uzņē-
mumiem un iestādēm. Tāpēc paralēli pašval-
dības darbam pie velostatīvu uzstādīšanas ielu 
krustojumu tuvumā pilsētas centrā ir svarīgi, 
lai velostatīvi būtu ērti pieejami arī privāto 
uzņēmumu, veikalu un sabiedrisko iestāžu 

tuvumā. Tādēļ Rīgas domes Satiksmes depar-
taments sadarbībā ar Veloriga.lv kopš 2006.
gada uzņēmumiem un iestādēm, kas savā 
pārraudzībā esošajās teritorijās ierīkojušas 
augstā tipa velostatīvus, piešķir atzinības zīmi 
“Draudzīgs velosipēdistam”.

Zīme tiek piestiprināta pie uzņēmuma, ies-
tādes vai veikala ieejas durvīm. 2006. gadā 
pirmās uzlīmes “Draudzīgs velosipēdistam” 
tika pasniegtas TC “Olympia”, TC “Imanta”, 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai, 
A/s “Diena”, VIC “Velokurjers”, projek-
tam “Metropolia”, Rīgas pilsētas Vidzemes 
priekšpilsētai, Rīgas domes Vides departa-
mentam. Šogad zīmi pirmais saņēma Latvijas 
Nacionālais mākslas muzejs. o

Rīgā uzsāk velosipēdistu 
skaita mērījumus
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Veloriga.lv ir apkopojusi virkni fotogrāfiju ar 
Rīgā uzstādītiem nekvalitatīviem velostatīviem – 
velosipēda pieslēgšanai pie tiem ir vien simboliska 
nozīme

Velosipēdisti un eksperti atzinīgi novērtē Ķīpsalā 
izveidoto jauno velonovietni

Birks: Jāveicina sabiedriskā 
transporta izmantošana

Rīgas mērs Jānis Birks pēc iepazīšanās ar 
paveikto elektroniskās biļetes projekta ievie-
šanā, uzdevis Rīgas domes Satiksmes depar-
tamentam izstrādāt sabiedriskā transporta 
pakalpojumu izmantošanas veicināšanas 
stratēģiju. “Elektroniskās biļetes kontekstā ir 
būtiski jau laikus padomāt par to, kā veicināt 
sabiedriskā transporta lietošanu. Svarīgi ir 
pārdomāt elastīgas cenu politikas ieviešanu, 
kura darbojas jau virknē pasaules valstu, kad, 
piemēram, pērkot lielāku skaitu biļešu uz-
reiz, cilvēks maksā mazāk. Vienlaikus jādomā 
arī par sabiedriskā transporta pakalpojumu 
kvalitātes paaugstināšanu. Veidojas zināms 
pasākumu komplekss – jādomā, kā to apvie-
not,” spriedis J. Birks. 

Rīdzinieki vēlas jaunus tramvajus
Vairums rīdzinieku atbalsta jaunu tram-

vaju ieviešanu Rīgā, noskaidrots SKDS iedzī-
votāju aptaujā. 80,7 % rīdzinieku šādu ieceri 
atbalsta, no tiem 30,2% norāda, ka tas ir jā-
dara “pēc iespējas ātrāk”, bet 50,5% teic, ka 
tas jādara “pakāpeniski”. 11,1%  respondentu 
uzskata, ka jauni tramvaji nav nepieciešami. 
Jauno tramvaju iegādi biežāk atbalsta jaunā-
ki cilvēki, to nepieciešamību noliedz vairāk 
gados vecāki un valsts sektorā strādājošie. 

Paredzēts pārcelt trolejbusu 
galapunktu no Strēlnieku laukuma

8. un 9. trolejbusa galapunktu no Latviešu 
strēlnieku laukuma Vecrīgā plānots pārcelt 
citviet, lai izvairītos no avārijām 11. novem-
bra krastmalā pie Akmens tilta. Tuvākā pietu-
ra abiem trolejbusiem būs Grēcinieku iela 11. 
Novembra krastmalā. Trolejbusu galapunkta 
pārcelšanas rezultātā plānots izveidot 4. un 
8. trolejbusa apvienoto maršrutu, kas kursēs 
no Ābolu ielas uz Šmerli un atpakaļ, un 9. un 
13. trolejbusa apvienoto maršrutu, kas kur-
sēs no Ieriķu ielas uz Iļģuciemu un atpakaļ. 

Rāmavas Depkina muiža 
— atvērts nams!

19. gs koka muiža ar plašu parku.
Rīgas pievārtē, tikai 20 minūšu 

brauciena attālumā no Rīgas centra. 
• Kāzas • Semināri • Svinības

• Viesu izmitināšana
• Grupu uzņemsana

Rāmavas Depkina muiža
Rāmavas iela 9, Rāmava

Tel. 67913202 ; 26133833
info@ramavasmuiza.lv
www.ramavasmuiza.lv
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Žurnāls tūrisma profesionāļiem RĪGA

Vairāk nekā pieciem tūkstošiem Balti-
jas un Skandināvijas tūristu piedalo-
ties aptaujā, īpaši atzinīgi novērtēta 

Rīgas kultūrvēsture, atmosfēra, arhitektūra, 
vēsturiskie objekti.

No 2007. gada februāra līdz 2008. gada 
jūnijam Rīgas Tūrisma koordinācijas un in-
formācijas centrs (RTKIC) kopīgi ar Tallinas, 
Helsinku, Tamperes, Turku, Stokholmas, Up-
salas, Oslo, Bergenas, Reikjavīkas, Orhūsas, 
Kopenhāgenas, Malmes un Viļņas pilsētām 
iesaistījās Ziemeļu inovācijas centra finansētā 
pieredzes projektā pilsētu tūrismā (“Experien-
ce Design in City Tourism”).

Projekta ietvaros tika veikta 5000 respon-
dentu aptauja, kas deva iespēju izvērtēt pilsētu 
apmeklējumu no tūristu viedokļa. Aptauja tika 
veikta divos posmos – tūristiem ierodoties pil-
sētā (5040 respondenti) un pēc apmeklējuma 
(2516 respondenti). Salīdzinot atbildes, kas 
sniegtas pirms un pēc apmeklējuma, secināts, 
ka atgriežotie mājās, vērtējums par pilsētu ir 
pozitīvāks. 

Pētījuma dati liecina: Rīga ierindojās 1. vie-
tā pilsētas dizaina un arhitektūras vērtējumā; 
priekšgalā esam arī citos rāītājos: rīgas ir vieta, 
kur tūristi ierodas, lai tuvāk iepazītos ar pilsē-
tas bagātīgo vēsturi; Rīgā tūristi vēlas apskatīt 

atpazīstamās vietas (84,3% atbilžu), skvērus, 
ielas (75,9%), vēsturiskos objektus (55,8%). 

Par romantiskāko tika atzīta Tallina, atstājot 
Rīgu 2. vietā. 2. vietu Rīga ieņem arī pēc tūris-
tu vēlmes apmeklēt vēstures muzejus, īpašos 
restorānus, kā arī doties pilsētu ekskursijās. 

Tūristi uz Rīgu nedodas kā uz pilsētu, kura 
būtu moderna, bet dodas uz to kā uz kultūrvēs-
turisku pilsētu. Tūristu vērtējumā modernas ir 
Helsinki, Kopenhāgena un Malme. Tūristu 
atzinumā Rīgā ir samērā trūcīgs nakts dzīves 
piedāvājums un neliela iespēja komunicēties 
ar vietējiem iedzīvotājiem.

Populārākās vietas, dodas tūristi, ieradušies 
Rīgā ir Melngalvju nams, Doma katedrāle, 
Brīvības piemineklis.

Šobrīd īpaši aktīvi ir gados jauni ceļotāji 
(18–25 gadi), kā arī trīsdesmitadnieki un četr-
desmitgadnieki. Vēl aizvien dominē to tūristu 
skaits, kuri pilsētā ierodas pirmo reizi, taču 
18% ir tādi, kas pilsētu apmeklējuši piecas rei-
zes un vairāk. 30% no tūristiem pilsētā uzturas 
četras un vairāk naktis, 22% divas naktis, 18% 
trīs naktis, 16% ir vienas dienas viesi, bet pā-
rējie uzturas diennakti.

Pētījuma rezultāti tiks izmantoti tūrisma in-
dustrijas speciālistu profesionālās kapacitātes 
palielināšanai, informēja RTKIC. o

“Par to, kādus tūristus gribam redzēt pie se-
vis, mums vēl ir ļoti nopietni jādomā,” “Tūris-
mam” atzina Rīgas mērs Jānis Birks. 

“Tie tūristi, kas tiek atvesti uz vecpuišu bal-
lītēm, nebūt nav tas dārgākais un kārotākais 
gals, turklāt tik daudz viņi Rīgā nemaz neat-
stāj, turklāt viņi atstāj zināmu nospiedumu arī 
uz pilsētu. Biznesa tūrisms ir virziens, kurā 
jāiet soli pa solim, bet, lai to veicinātu, ļoti 
nopietni jādomā par infrastruktūras attīstīša-
nu. Nepieciešamas lielas konferenču zāles, 
auditorijas, kur organizēt kongresus ar 5000 
un vairāk dalībniekiem – te jau ir iestrādes 

lidostā “Rīga”,” sprieda J. Birks. 
Lai arī kruīzu kuģu tūrisms nav pietiekami 

veicināts un kruīzu tūrisma bizness pakārtots 
tam, lai visu naudu tūristi atstātu tikai uz ku-
ģiem, tas nenozīmē, ka šo virzienu nevajag at-
tīstīt. “Varbūt, guvuši tikai mirkļa iespaidu par 
Rīgu, kruīza tūrists gribēs atbraukt nākamreiz 
un tuvāk iepazīties ar to.” Lai tas notiktu, ostai 
nopietni jādomā par infrastruktūras attīstību. 
Savas korekcijas šajā jomā varētu ienest Zie-
meļu šķērsojuma izbūve – šobrīd vēl neesot 
pieņemts lēmums, vai lielie kuģi ies aiz šī 
šķērsojuma. o

Vecrīgā ievieš 
mobilo gidu

SIA “Divinus” Vecrīgas viesiem piedāvā jau-
nu pakalpojumu – mobilo gidu, kas ir pirmais 
šāda veida pakalpojums Rīgā. 

Klientam nepieciešams mobilais telefons 
un pakalpojuma buklets. Pakalpojumu bukleti 
pieejami tūrisma informācijas centros un daļā 
Rīgas viesnīcu. Pakalpojuma cena ir 0,59 lati 
par vienu zvanu.

Piezvanot uz noteiktu telefona numuru un ie-
vadot pakalpojumu bukletā norādīto attiecīgās 
vietas kodu, tūrists varēs no-
klausīties apmēram trīs mi-
nūšu informāciju par celtnes 
vēsturi, arhitektūru vai kādu 
īpašu stāstu. Tādējādi tūrists varēs kļūt par gidu 
pats sev. Tas ir arī jauns un radošs risinājums 
tūristiem mūsdienās, kad tehnoloģijas tiek ļoti 
plaši izmantotas un ir ārkārtīgi populāras.

Informācija tiek piedāvāta par 21 Vecrīgas 
interesantāko objektu 4 valodās – latviešu, 
krievu, angļu un vācu. Četrās valodās ir izvei-
dots arī Mobile Guide pakalpojuma buklets, 
kurā ir iekļauta informācija par pašu pakalpo-
jumu un maršruta apskates vietu karte. o

Rīga iekļuvusi jaunajā 
«Monopola» pasaules versijā

Latvijas galvaspilsēta Rīga iekļauta populārās 
spēles «Monopols» jaunajā pasaules versijā. 
Rīgas pārstāvji uzskata, ka tas ietekmēs arī 
Rīgas popularitāti un tūristu interesi.

«Monopola» pasaules versijā iekļuvušas 
22 pasaules pilsētas, to skaitā arī Parīze, Je-
ruzaleme, Londona, Ņujorka, Roma, Belgra-
da, Kijeva un citas. Rīga ir vienīgā Baltijas 
pilsēta. Jaunā «Monopola» versija veikalos 
parādīsies jau rudens sākumā. To izdos 50 va-
lodās, to skaitā arī latviešu. o

Ārzemnieki novērtē Rīgas atmosfēru, 
kultūrvēsturi un arhitektūru

Birks: Jādomā, kurus tūristus gribam

Vieta Jūsu reklāmai!!!

F.Sadovņikova iela 39 – 7.stāvs, Rīga, LV-1003, Latvija
Tālr. 7359508; Fakss : 7359504

e-pasts: sales@co.inbox.lv
travel.inbox.lv

• Plašākais ceļojumu klāsts Internetā
• Vieglākā ceļojumu meklēšana
• 8 tūkstoši ceļotgribētāju nedēļā
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JŪRMALA Žurnāls tūrisma profesionāļiem

Lai veicinātu viesmīlīgu un pretimnākošu at-
tieksmi pret ikvienu Jūrmalas ciemiņu, pilsē-
tas dome no 8. augusta līdz 1. oktobrim rīko 
akciju “Uzsmaidi viesim”. 

Jūrmalas viesi un iedzīvotāji, uzturoties 
kādā no pilsētas uzņēmumiem (kafejnīcās, 
restorānos, viesnīcās, muzejos, dzelzceļa 
stacijās, sabiedriskajā transportā u.c.) un sa-
ņemot laipnu apkalpošanu vai gluži pretēji – 
nelaipnu un negatīvu attieksmi, varēs par to 
informēt ar speciālu anketu palīdzību. Anke-
tas izvietotas domes mājaslapā  www.jurmala.
lv, tās pieejamas un nododamas Jūrmalas TIC 

Majoros un tūrisma informācijas punktā Prie-
dainē, anketas var nosūtīt arī elektroniski uz 
e-pastu  info@jurmala.lv.

Pēc anketu apkopošanas tiks noteikti vies-
mīlīgākie Jūrmalas uzņēmumi, kas saņems 
īpašo viesmīlīga uzņēmuma identifikācijas 
zīmi. Šie uzņēmumi tiks norādīti arī tūrisma 
brošūrā. 

Savukārt visi anketu aizpildītāji piedalīsies 
loterijā, kurā izlozēs jaukas balvas – dzīvo-
šanu viesnīcā, SPA procedūras, restorāna 
apmeklējumu, ģimenes biļeti uz Līvu akva-
parku. o

Akcija “Uzsmaidi viesim”

Tūroperatori un žurnālisti apmeklē Jūrmalu 

Sadarbībā ar TAVA, “airBaltic” un tūrfir-
mu “Baltic Travel Group” (BTG) no šā 
gada marta līdz jūlija beigām Jūrmalā 

viesojās žurnālisti un tūroperatori no ASV, 
Francijas, Krievijas, Somijas, Ukrainas, Itāli-
jas un Polijas. Vizītes laikā viņi tika iepazīsti-
nāti ar Jūrmalas pilsētas vēsturi, aktualitātēm 
un attīstības tendencēm, apskatīja ievērojamā-
kos tūrisma objektus, kā arī izbaudīja kūrort-
ārstniecības un SPA procedūras.

Maskavas tūrfirmu pārstāvjus īpaši intere-
sēja konferenču tūrisma iespējas kūrortpilsē-
tā. Francijas televīzijas “France 2” program-
mas “C’est au programme” žurnālistu mērķis 
bija iepazīstināt Francijas potenciālos tūristus 
un interesentus ar Jūrmalu kā interesantu, 
tuvu un pievilcīgu tūrisma galamērķi. Tika 
veidota reportāža par Jūrmalas arhitektūru un 
atpūtas iespējām, kūrorta ārstniecības un SPA 
pakalpojumiem un dažādu tūrisma objektu 
piedāvājumu, uzsverot Jūrmalas kā kūrorta 
pievilcību. 

Somijas televīzijas kanāla “MTV3” filmē-
šanas grupu vairāk interesēja kultūrvēsturis-
kais mantojums un unikālās koka arhitektūras 
daudzveidība, pasākumi un kultūras dzīve. 
Plašs sižets jau demonstrēts populārajā rai-

dījumā “Labrīt Somija!”, kopā parādot trīs 
stundu (!) garu reportāžu par Latviju. Raidīju-
mam ir ļoti augsts reitings, parasti to noskatās 
800 000–1 000 000 skatītāju. 

Atsevišķas vizītes laikā vadošie Somijas 
vides žurnālisti apmeklēja Gaujas nacionā-
lo parku, Slīteres nacionālo parku, Jūrmalas 
pilsētu un Ķemeru nacionālo parku. Žurnālisti 
iepazinās ar augu un dzīvnieku dažādību Ķe-
meros, putnu vērošanas iespējām. Viesi tika 
iepazīstināti ar plāniem dabas tūrisma attīstī-
bā. Pēc vizītes raksti par Jūrmalu ir publicēti 
Somijas vadošajā dienas laikrakstā “Helsingin 
Sanomat” un laikrakstā “Savon Sanomat”, bi-
jusi arī radio reportāža.

Žurnālisti no ASV izdevumiem “The Wash-
ington Times” (metiens 150 000 eks.) un “The 
News-Press” (450 000) gatavoja materiālus 
par Latviju arī radio pārraidei “Travel 10”, kas 
sasniedz 300 000 klausītāju. Šo divu ASV žur-
nālistu mērķis bija veidot rakstu par Latviju kā 
jaunu tūrisma galamērķi ASV ceļotājiem, at-
zīmējot populārākās apskates vietas un brīvā 
laika pavadīšanas iespējas mūsu valstī. 

Informācija par Jūrmalu ievietota arī Sankt-
pēterburgas žurnālā “Собака.ru”, Krievijas 
avīzē “Tурбизнес”, Somijas vadošajā tūris-

ma žurnālā “Matka Opas”. Sižeti par Jūrmalu 
rādīti arī Odesas televīzijā un publicēti dažos 
Odesas izdevumos. 

Pašā vasaras vidū – jūlija mēnesī Jūrmalu 
apmeklēja vairāki dažādu mediju pārstāvji. 
Mēneša sākumā bija ieradusies Itālijas pro-
ducentu kompānijas “Ciak TV Production” 
filmēšanas grupa ar mērķi veidot video ma-
teriālu par Latviju, iekļaujot savā materiālā 
arī Jūrmalu – pludmali un galvenās apskates 
vietas. Materiāls tiks raidīts Itālijā un satelīta 
kanālos Eiropā, ASV, Kanādā, Ziemeļāfrikā.

Pasaules lielākā tūrisma ceļveža “Lonely 
Planet” autors Brendans Pressers viesojās 
Jūrmalā, lai jaunākajā “Lonely Planet” ceļ-
vedī pa Baltijas valstīm būtu informācija arī 
par Baltijas jūras skaistāko kūrortu – Jūrma-
lu. Ceļveža rediģēto variantu paredzēts izdot 
nākošgad.

Polijas nacionālais radio “Polskie Radio 
Euro” vadīja tiešraidi no Dzintaru pludmales, 
sniedzot poļu klausītājiem atraktīvu informā-
ciju par Jūrmalu. Nelielās ekspresintervijās 
piedalījās arī Ķemeru nacionālā parka darbi-
nieki, tostarp kāds brīvprātīgais no Polijas, 
kas Ķemeros strādā programmas “Eiropas 
Brīvprātīgais darbs” ietvaros. o

Konkursa “Jūrmalas labākais ēdināšanas uz-
ņēmums 2008” restorānu konkurencē pirmo 
vietu ieguvis restorāns “Preatore”, otrajā vie-
tā – “Aquarius”, trešajā – “Cristalbar”. Par 
labāko kafejnīcu eksperti atzina “Cafe 53”, 
otrajā vietā – “Lačus pica”, trešajā – “Zem 
burām”. Nacionālo virtuvju vidū labākās 
ēdināšanas iestādes ir “Pizza Pasta”, “Slāvu 
restorāns” un “Sue‘s Asia”. Grupā “Ēdnīcas, 
bistro” šogad pirmajā vietā ir bistro “Dukāts”, 
otrajā vietā – bistro kafejnīca “Kurši”, trešajā 
vietā – bistro “Fēnikss”.

Šogad pirmo reizi atsevišķi tika vērtēti 

viesnīcu restorāni. Šajā grupā eksperti par 
labāko atzina “Baltic Beach Hotel” restorānu 
“IL Sole, otrajā vietā – viesnīcas “MA MA” 
restorāns, trešajā vietā – “Hotel Jūrmala SPA” 
restorāns.

Naktsklubu, diskotēku un izklaides iestāžu 
konkurencē pirmo vietu ieguva klubs “Cotton 
Club”, otrajā vietā – motelis “Ķemeri”, trešajā 
vietā – klubs bārs “Seaside Lounge”.

Apmeklētāju simpātijas balvu ieguva 
“Cotton Club”. 

Konkursu rīkoja Jūrmalas dome sadarbībā 
ar Latvijas Tirgotāju asociāciju. o

Noteikti labākie Jūrmalas ēdinātāji Organizē akciju 
skolēniem

Jūrmalas pilsētas dome un Līvu Akvaparks 
sadarbībā ar Ķemeru nacionālo parku no 
17. septembra līdz 31. oktobrim organizē ak-
ciju skolēniem “Brauc ar klasi!”. 

Skolēnu grupas var izvēlēties veidot prog-
rammu no ekskursijām Jūrmalas pilsētā, Ķe-
meru nacionālajā parkā un Ragakāpas dabas 
parkā, lai skolēni ne tikai gūtu prieku atpū-
šoties un baudot pusdienas Līvu Akvaparkā, 
bet arī iegūtu zināšanas par Jūrmalas nozīmī-
gākajām vēsturiskajām vietām, skaistajiem 
dabas parkiem un interesantajiem apskates 
objektiem. Šoruden akcija ir papildināta ar ie-
spēju atbraukt uz Jūrmalu ar upes kuģīti “New 
Way” vai arī pavizināties pa Lielupi.

Visām Latvijas skolām izsūtīta vēstule ar 
programmas aprakstu un izcenojumiem. o
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Kopš jūnija pēc Jūrmalas domes iniciatīvas 
sācis kursēt maršruta autobuss Jūrmala – lid-
osta “Rīga”, pieturot astoņās tūristu piepra-
sītākajās vietās. Pieturvieta lidostā “Rīga” 
atrodas blakus lidostas galvenajai ēkai, pie 
ielidošanas termināla Nr. 1, kur galapunkts 
ir arī maršruta mikroautobusam “airBaltic 
Express”. Pirmais autobuss no lidostas uz 
Jūrmalu atiet 10 no rīta, pēdējais – pusnaktī. 
No Jūrmalas uz lidostu pirmais autobuss at-
iet plkst. 9:00, pēdējais – 23:00. Maksa par 
vienvirziena braucienu – 2 lati. Visus ar au-
topārvadājumiem saistītos zaudējumus segs 
Jūrmalas pilsēta. o

Informācija dzelzceļa stacijās 
Lai atvieglotu viesu nokļūšanu un orien-

tēšanos Jūrmalā un sniegtu informāciju par 
atpūtas iespējām, uzsākta sadarbība ar uz-
ņēmumiem “Pasažieru vilciens” un “Latvijas 
dzelzceļš”. Pateicoties šai sadarbībai, turp-
māk Jūrmalas kartes ar maršrutiem, apskates 
objektiem un citu informāciju latviešu, krie-
vu, angļu un vācu valodā būs pieejamas visās 
Rīgas un Jūrmalas dzelzceļa biļešu kasēs. 

Majoru un Bulduru dzelzceļa stacijās, kur 
tūristu plūsma ir īpaši liela, būs stendi ar 
tūrisma informāciju par Jūrmalu, Jūrmalas 
pilsētas un Rīgas apkārtnes kartēm, pasāku-
mu kalendāru u.c. Visi minētie materiāli būs 
bezmaksas. Viens stends novietots arī pie 
policijas posteņa Vaivaros, kur atrodas  au-
tomašīnu iebrauktuve Jūrmalas maksas zonā 
no Vaivaru puses.

Palīgi Jūrmalas tūristiem
No 1. jūlija Jūrmalas TIC atsāk projektu 

“Jūrmalas palīgi”, kas tiek īstenots nu jau otro 
vasaru. Tā ietvaros vietējie jaunieši karstāka-
jā tūrisma sezonā palīdz viesiem orientēties 
Jūrmalā, informē par pilsētas pasākumiem, 
tādējādi izmēģinot savas spējas tūrisma, ko-
munikāciju un svešvalodu lietošanas jomā. 
Visi palīgi pārvalda krievu un angļu valodu. 
Pirms darba uzsākšanas viņi tika speciāli ap-
mācīti par jautājumiem, kas interesē tūristus. 
Palīgi ir ģērbti speciālās formās un nodroši-
nāti ar tūristiem noderīgiem informatīvajiem 
materiāliem par pilsētu un notikumiem. Jau-
nieši sastopami Majoros, Dzintaros un Buldu-
ros vietās, kur apgrozās vairākums tūristu. 

Projekta beigās ikviens “palīgs” saņems 
sertifikātu. Projekta pamatā ir veiksmīgi pār-
ņemta pieredze no Helsinku TIC. 

Rekonstruēs tenisa centru “Lielupe”
Izstrādāts skiču projekts tenisa centra  

“Lielupe” rekonstrukcijai. Pie esošajiem 13 te-
nisa laukumiem tiks piebūvēti vēl astoņi lau-
kumi un multifunkcionāls sporta centrs, kurā 
būs basketbola laukums un telpas citiem 
sporta veidiem. Kompleksā būs paredzētas 
telpas arī sporta medicīnas pakalpojumu 
sniegšanai. Rekonstrukcijas laikā esošie teni-
sa laukumi netiks slēgti. 

Tenisa centru rekonstruēs atbilstoši Starp-
tautiskās Tenisa federācijas prasībām, lai tajā 
varētu notikt augsta līmeņa sacensības. 

Kopējās projekta izmaksas – aptuveni 6,9 
miljoni latu. 
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Kā liecina CSP dati, Jūrmalas naktsmītnēs 
nakšņojošo skaits 2008. gada 1.ceturksnī sa-
sniedza 21 467, kas ir par 7% vairāk nekā 
2007. gada 1. ceturksnī. 53% apmeklētāju bija 
ārvalstu atpūtnieki, bet 43% – Latvijas iedzī-
votāji. Dati apkopoti no 41 naktsmītnes ar ko-
pējo vietu skaitu 3430. Lielākais noslogojums 
bija sanatorijās – 51%, savukārt vidējais vies-
nīcu un kūrortviesnīcu noslogojums bija 16%.

Lielākais pieaugums Vācijas viesiem 
(64%), Krievijas (39,8%), Zviedrijas (27%) 
un Ukrainas (21%) viesiem. Ziemas mēnešos 

viesi izvēlas atpūtu Jūrmalas kūrorta rehabili-
tācijas centros un kūrortviesnīcās, jo tiek pie-
dāvāts plašs kūrortārstniecības, atveseļošanās 
un SPA procedūru klāsts augstā kvalitātē, bet 
cenas šajā laikā ir zemākas. Viesi no Krievijas 
mēdz Jūrmalā pavadīt arī Ziemassvētku un 
Jaungada brīvdienas. 

Vidējais tūristu uzturēšanās ilgums – 3,4 
dienas – salīdzinājumā ar 2007. gada 1. ce-
turksni gandrīz nav mainījies. Visilgāk uzturē-
jās viesi no Baltkrievijas – vidēji 18 dienas, no 
Šveices (7 dienas) un Austrijas (4 dienas). o

No Jūrmalas uz lidostu – ar tiešo reisu

Kursēšanas grafiks darbdienās
Konkordijas iela 9:00 12:00 13:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 23:00

Tirgoņu iela 9:01 12:01 13:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01 23:01
Dubulti 9:09 12:09 13:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09 23:09

Majori 9:16 12:16 13:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16 21:16 23:16

J. Pliekšāna iela 9:21 12:21 13:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21 23:21

Sanatorija “Belorus ija” 9:29 12:29 13:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29 21:29 23:29

Viesnīca “Lielupe” 9:35 12:35 13:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35 23:35

Lielupe 9:40 12:40 13:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:40 23:40

Lidosta “Rīga” 10:00 12:00 13:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 22:00 24:00

Rimi “Lielupe” 10:15 12:15 13:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 22:15 0:15

Viesnīca “Lielupe” 10:20 12:20 13:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 22:20 0:20

Sanatorija “Belorusija” 10:32 12:32 13:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32 22:32 0:32

Konkordijas iela 10:34 12:34 13:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34 22:34 0:34

Tirgoņu iela 10:35 12:35 13:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 22:35 0:35

Dubulti 10:43 12:43 13:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43 22:43 0:43

Majori 10:50 12:50 13:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 22:50 0:50

Konkordijas iela 10:57 12:57 13:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57 22:57 0:57

Kursēšanas grafiks brīvdienās
Konkordijas iela 9:00 12:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00

Tirgoņu iela 9:01 12:01 15:01 17:01 19:01 21:01 23:01
Dubulti 9:09 12:09 15:09 17:09 19:09 21:09 23:09
Majori 9:16 12:16 15:16 17:16 19:16 21:16 23:16

J. Pliekšāna iela 9:21 12:21 15:21 17:21 19:21 21:21 23:21
Sanatorija “Belorusija” 9:29 12:29 15:29 17:29 19:29 21:29 23:29

Viesnīca “Lielupe” 9:35 12:35 15:35 17:35 19:35 21:35 23:35
Lielupe 9:40 12:40 15:40 17:40 19:40 21:40 23:40

Lidosta “Rīga” 10:00 13:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00
Rimi “Lielupe” 10:15 13:15 16:15 18:15 20:15 22:15 0:15

Viesnīca “Lielupe” 10:20 13:20 16:20 18:20 20:20 22:20 0:20
Sanatorija “Belorusija” 10:32 13:32 16:32 18:32 20:32 22:32 0:32

Konkordijas iela 10:34 13:34 16:34 18:34 20:34 22:34 0:34
Tirgoņu iela 10:35 13:35 16:35 18:35 20:35 22:35 0:35

Dubulti 10:43 13:43 16:43 18:43 20:43 22:43 0:43
Majori 10:50 13:50 16:50 18:50 20:50 22:50 0:50

Konkordijas iela 10:57 13:57 16:57 18:57 20:57 22:57 0:57

Ziemas sezonā Jūrmalas viesu skaits pieaudzis
Apmeklētāju sadalījums pa valstīm
Latvija 47% 10 039 viesi 
Igaunija 13% 2836 viesi
Krievija 11% 2325 viesi
Lietuva 8% 1718 viesi
Baltkrievija 5% 1108 viesi
Zviedrija 2,5% 560 viesi
Vācija 2% 487 viesi
Somija 1,4% 298 viesi
Lielbritānija 0,6% 145 viesi
Ukraina 0,5% 116 viesi
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Jūrmalas pilsētas dome sagatavojusi pieteiku-
ma projektu ES līdzfinansējuma saņemšanai 
valsts pilsētbūvniecības pieminekļa “Ķemeru 
kūrorts” Ķemeru parka ar parka arhitektū-
ru rekonstrukcijai un renovēšanai. Projekts 
pieteikts programmas “Infrastruktūra un pa-
kalpojumi” apakšaktivitātē “Valsts nozīmes 
pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, 
atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana 
tūrisma produktu attīstībai”.

Projekta ietvaros ieplānots rekonstruēt un 
renovēt tiltiņus, rotondu, kas atrodas uz “Mī-
lestības saliņas”, renovēt ūdenstorni un ierīkot 
tajā skatu torni, uzstādīt strūklaku, bērnu rota-
ļu laukumu, izbūvēt sabiedrisko tualeti u.c.

Kopējās projekta izmaksas ir vairāk nekā 
3,3 miljoni latu, no kuriem Jūrmalas domes 
līdzfinansējums – 2,6 miljoni latu (79,04%), 
paredzamais Eiropas reģionālās attīstības fon-
da līdzfinansējums – 700 000 latu. 

Viena no Jūrmalas pilsētas apstiprinātajām 
tūrisma prioritātēm turpmākajiem desmit ga-
diem ir kūrortu attīstība, tādēļ izstrādāta īpaša 
kūrorta attīstības programma 2007.–2011. ga-
dam, kuras ietvaros paredzēts atjaunot vēstu-
risko Ķemeru kūrorta parku.

Ķemeru kūrorts dibināts 1838. gadā, kad 
ar Baltijas ģenerālgubernatora fon Pālena rī-
kojumu tika izveidota Ķemeru pārvalde un 
Ķemeros atvērta pirmā peldu iestāde Latvijā 

ar 32 ozolkoka vannām. 1839. gadā uzsākta 
arī Ķemeru kūrorta parka iekārtošana. 1895. 
gadā izveidots parks ap Ķemeru peldu iestā-
di, iestādīti divi simti dažādu sugu koki un 
vairāk nekā divi tūkstoši krūmu. Pirmās Lat-
vijas brīvvalsts laikā turpinājās strauja Ķe-
meru ārstnieciskā kūrorta izaugsme, 1936. 
gadā atklāta tagadējā Ķemeru viesnīca. Ķe-
meru kūrorts kļuva par vienu no modernā-
kajām Eiropas dziednīcām. Padomju laikā 
Ķemeru kūrorta attīstība turpinājās, tika at-
klātas jaunas sanatorijas. 90. gadu sākumā 
Ķemeru kā ārstnieciskā kūrorta attīstība ap-
stājās, tika slēgtas visas kūrortā esošās ārst-
nieciskās iestādes. o

Plāno atjaunot Ķemeru kūrorta parku

KŪRORTI Žurnāls tūrisma profesionāļiem

Šogad aprit 130 gadu, kopš Ķemeros tika 
uzbūvēta pirmā valsts peldu iestāde, ko 
uzskata par Ķemeru kā kūrorta attīstī-

bas sākumu. Pirms gandrīz desmit gadiem uz-
sāktā bijušās Ķemeru sanatorijas ēkas atjau-
nošana gan vēl nav pabeigta, tomēr Jūrmala 
kā kūrortpilsēta saredz iespēju nākotnē iegūt 
tādu pašu starptautisku slavu, ar kādu savu-
laik lepojās kādreizējais Ķemeru kūrorts.

Ķemeros – bez rosības
Vēsturiskā Ķemeru viesnīcas ēka, kas laika 

gaitā pārtapa par sanatoriju “Ķemeri”, ir viens 
no nozīmīgākajiem kultūras un kurortoloģijas 
pieminekļiem Latvijā. 1998. gadā Privatizāci-
jas aģentūra (PA) sanatorijas ēku pārdeva Saū-
da Arābijas pilsoņa firmas meitas uzņēmumam 
SIA “Ominasis Latvia” ar nosacījumu, ka uz-
ņēmums ēkas atjaunošanā ieguldīs desmit mil-
jonus latu. Darbus vajadzēja pabeigt līdz 2004. 
gada beigām, taču tas nav noticis. Vēl nesen 
Jūrmalas dome bija gatava lūgt PA atcelt sana-
torijas pirkuma līgumu un nodot objektu paš-
valdībai. Pēc ieilgušiem strīdiem šopavasar ie-
stājies “pamiers”, ir atsākušies rekonstrukcijas 
darbi. Tiek solīts, ka līdz 2008. gada beigām 
viesnīcas izveide tiks pabeigta. Novērojumi 
darbadienā gan neliecināja par strādnieku ro-
sību. Būvniecības darbu veicējas firmas “NCC 
Konstrukcija” projekta vadītājs Ivo Kristov-
skis bilda vien to, ka atjaunošanas darbi turpi-
nās, lai arī strādāts tiek ne katru dienu.  

Kā noprotams no vienošanās, kas 2004. 
gadā noslēgta  ar starptautiskās viesnīcu ķē-
des “Kempinski” pārstāvjiem, atjaunojamajā 
sanatorijas ēkā tiks piedāvāti galvenokārt iz-
mitināšanas pakalpojumi. Tāpēc diezin vai tā 
spodrinās Ķemeru kā dziedniecības iestādes 
slavu, par ko joprojām liecina piemiņas ob-
jekti Ķemeru kūrorta parka teritorijā.

”Jaunķemerus” iecienījuši arī 
ārzemnieki 

Tomēr Ķemeru apkārtnē un arī citviet Jūr-
malā veselības tūrisms nav aizmirsts. 

Kā atzīst Kūrorta rehabilitācijas centra 
(KRC) “Jaunķemeri” mārketinga speciāliste 
Tatjana Dāboliņa, bijušajā slēgtā tipa sanatori-
jā, kas tagad ir privatizēta un sertificēta kā ārst-
niecības iestāde, dziedināšanas pakalpojumi ir 
pieprasīti gan pašmāju, gan ārvalstu iedzīvotāju 
vidū. Liela daļa klientu ir ārzemju tūristi, īpaši 
pieaudzis to klientu skaits, kuri ieradušies no 
Vācijas, Izraēlas, ASV. Pateicoties līdzdalībai 
dažādos tūrisma gadatirgos, uzņēmuma slava 
izskanējusi tālu aiz valsts robežām. T. Dābo-
liņa uzsver, ka “Jaunķemeri” ir orientēti uz 
ārstnieciskām procedūrām, kurpretī daudzi citi 
Jūrmalas uzņēmumi cenšas iekarot klientus ar 
modē nākušajām SPA procedūrām, kam vairāk 
saistība ar ķermeņa skaistumkopšanu, fiziskās 
un garīgās labsajūtas vairošanu, nevis ar ārst-
niecību tās klasiskajā izpratnē.

To, ka vairāk vai mazāk ar ārstnieciskām 
procedūrām saistītie pakalpojumi šovasar 
bijuši īpaši pieprasīti, atzīst arī citi Jūrmalas 
uzņēmumi. 

Jūrmalā kā ārstniecības pakalpojumu snie-
dzējas oficiāli reģistrētas 46 ārstniecības ies-
tādes, daļa no tām gan patlaban nedarbojas. 
Dažas apkalpo pārsvarā vietējos iedzīvotājus, 
taču ir arī tādas, kas pievērsušās pilsētas viesu 
apkalpošanai.

Veselības tūrisma ārstnieciskajam un re-
habilitācijas virzienam Jūrmalā pievērsušās 
10 reģistrētas ārstniecības iestādes un viena, 
kas nav reģistrēta. Sešām ēkas celtas padomju 
laikā, un tās nav būtiski rekonstruētas, pārējās 
četras ir jaunizveidotas vai būtiski rekonstruē-
tas, minēts Jūrmalas pilsētas Tūrisma attīstī-
bas stratēģijā 2007.– 2018. gadam.

Ārstnieciskās procedūras un SPA
Visvairāk tiek piedāvātas tradicionālās ārst-

niecības metodes: ārstu konsultācijas, dūņu 
un ūdens procedūras u.tml. Pieprasītas ir arī 
SPA un ārstnieciski estētiskās procedūras, kā 
arī rehabilitācijas procedūras. Īpaši iecienītas 
ir dažāda veida masāžas, vannas, pirtis, popu-
lāra ir arī stresa terapija.

“Jaunķemeri” klientiem piedāvā  47 pro-
cedūras. Vēl vairāk procedūru (62) piedāvā 
kūrortviesnīca “Baltic Beach Hotel”, nedaudz 
mazāk (44) – rehabilitācijas centrs “Belorusi-
ja”. Vidēji katrā Jūrmalas SPA centrā piedāvā 
ap 30 dažādu terapiju, kas tiek nodrošinātas 
atsevišķi vai kompleksā ar citām terapijām. 
Šādas kompleksās pakalpojumu programmas 
tiek gatavotas pārsvarā uz noteiktu laiku, pie-
mēram, nedēļas nogalei, svētku dienām, ne-
dēļai. Lielāks klientu pieplūdums vērojams 
tieši ārstniecības un rehabilitācijas centros, 
kur tiek nodrošināti hidroterapijas un dūņu te-
rapijas pakalpojumi, bet SPA centros klientu 
skaits ir mazāks. o

Vineta Vizule

Ķemeros klusums.  
Bet veselības tūrisms atdzimst

Fakti 
Dziednieciskās Ķemeru dūņas Slokas pur-
vā iegūst SIA “Eiropas minerāls”, kā arī KRC 
“Jaunķemeri”. Dūņu terapiju iespējams 
saņemt kūrortviesnīcās “Alve”, “Baltic Be-
ach Hotel”, “Belorusija”, “Daina”, “Jantarnij 
bereg”, wellness centrā “Amber Spa”, reha-
bilitācijas un atpūtas kompleksā “Dzintari”, 
“Jaunķemeri”, atpūtas centrā “Pegasa pils” 
un arī Sociālās integrācijas centrā. Nav gan 
precīzi zināms, kuri no nosauktajiem pakal-
pojumu sniedzējiem izmanto tieši Jūrma-
las pilsētā iegūtās dūņas un kuri – dūņas 
no citām ieguves vietām.

Vietējos minerālūdeņus ārstniecības pro-
cedūrām no saviem urbumiem iegūst 
“Jaunķemeri” un “Dzintarkrasts”. Vietējo mi-
nerālūdeni ārstnieciskām procedūrām iz-
manto arī Nacionālā rehabilitācijas centrā 
“Vaivari”, kūrotviesnīcās “Jantarnij bereg” 
un “Belorusija”.
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17. jūnijā Jūrmalā notika biedrības “Latvijas kū-
rortpilsētu asociācija” pirmā sēde, kurā sprieda 
par biedrības turpmāko darbību Latvijas vēstu-
risko kūrortu atdzimšanas veicināšanai.

Sēdē sprieda arī par rīcību, lai veicinātu 
valsts atbalstu Latvijas vēsturisko kūrortu 
atjaunošanai, par kopīgu kūrortattīstības pro-
jektu īstenošanu, piesaistot ES un ārvalstu 
fondus. Pārrunātas arī iespējas īstenot kopīgus 
projektus ar Lietuvas kūrortpilsētu asociāciju 
nolūkā veidot vienotu Baltijas kūrortu mārke-
tingu un veiktu kūrortpētniecisku darbību. 

Par Jūrmalas domes oficiālo pārstāvi Latvi-
jas kūrortpilsētu asociācijā ievēlēts Jūrmalas 
mēra pirmais vietnieks Aigars Tampe, viņš 

arī tika ievēlēts par biedrības valdes priekš-
sēdētāju. 

Nākamā Latvijas kūrortpilsētu asociācijas 
sēde notiks 22. augustā Siguldā, tajā paredzēts 
apstiprināt biedrības pasākumu gada plānu, 
biedrības logo un izskatīt citus jautājumus.

Asociācija pēc Jūrmalas pilsētas domes 
iniciatīvas tika izveidota 2. Latvijas kūrortu 
konferences laikā 2008. gada 28. aprīlī. To 
dibināja Jūrmalas pilsētas dome un Siguldas 
novada dome. Asociācijas mērķis ir veici-
nāt kūrortus reglamentējošo normatīvo aktu 
izstrādi un pieņemšanu, lai veidotu skaidru 
un sakārtotu vidi kūrortpilsētu ilgtspējīgai 
attīstībai. o

Jūnijā Jūrmalas pilsētas muzejā atklāta jauna 
pastāvīgā izstāde “Rīgas Jūrmalas un Ķemeru 
kūrortu vēsture”. 

Ekspozīcija ir vairāku gadu darba rezultāts. 
Tajā apskatāmas vēsturiskas fotogrāfijas, do-
kumenti, sadzīves lietas, peldkostīmi u.tml., 
īsi sakot, dažādi priekšmeti un liecības, kas 
raksturo kūrortus un to apmeklētājus. 

Būtiska tematiskās izstādes sastāvdaļa ir 
digitālā ekspozīcija, kas atspoguļo kūrorta 
attīstību Jūrmalā 19. un 20. gadsimtā. Digitā-
lajai ekspozīcijai ir trīs daļas. Pirmā iepazīs-
tina ar piejūras kūrortu pirmsākumiem, Rīgas 
Jūrmalas peldvietām un atpūtas komplek-
siem. Otrajā daļā vizuāli atdzīvināts laiks no 
19. gs. beigām līdz 20. gs. 30. gadiem. Video 
materiāls ļauj sajust tā laika gaisotni, iepazīt 
izklaides iespējas un koncertdzīvi Rīgas Jūr-
malā. Ekspozīcija piedāvā virtuālu pastaigu 
pa Rīgas Jūrmalas rajoniem, Ķemeru parku, 
noskatīties dokumentālus kadrus par peldēm 
dūņu vannās un citām ārstnieciskām proce-
dūrām Ķemeru sanatorijā 20. gadsimta pir-

majā pusē. Trešā daļa iepazīstina ar Jūrmalu 
padomju laikā. Šeit apskatāmi dokumentāli 
video materiāli par atpūtniekiem, kuri tolaik 
Jūrmalā ieradās no visas Padomju Savienības, 
uzkrāja spēkus un atguva veselību atpūtas na-
mos un sanatorijās. Skanot laika garam atbil-
stošai mūzikai, ikvienam ir iespējas virtuāli 
izstaigāt padomju Jūrmalas simbolu – resto-
rānu “Jūras pērle” un pa tā logiem nolūkoties 
saulrietā.

Lai arī digitālās ekspozīcijas ceļš pie ska-
tītājiem ir sācies pavisam nesen, tā jau ir ie-
guvusi speciālo balvu prestižajā starptautis-
kajā audiovizuālajā un multimediju festivālā 
FIAMP 2007 par bagātīgu dokumentālā ma-
teriāla izmantošanu un veiksmīgu montāžu 
digitālajā ekspozīcijā.

Ekspozīcija muzejā aplūkojama katru die-
nu, izņemot pirmdienas un otrdienas, kad 
muzejs ir slēgts. Muzejā var iepazīties ar vēl 
vienu pastāvīgu vēstures ekspozīciju “Kuģi 
dzelmē”, kā arī ar mākslas izstādēm, kuras 
tiek regulāri mainītas. o

Pasaulē

Pirmais sešzvaigžņu kūrorts Eiropā 
Starptautiskā attīstītāju grupa “Imocom” 

plāno 2009. gada beigās pabeigt Eiropā pir-
mā sešzvaigžņu kūrorta būvniecību Algar-
vē (Portugāle). Kūrorta komplekss “Conrad 
Palácio da Quinta Resort&Spa” atradīsies 
pazīstamajā golfa centrā “Quinta do Lago”, 
Atlantijas okeāna krastā. Viesnīcā būs 158 
numuri, to skaitā 23 luksusa numuri un 80 
apartamenti, kas iekārtoti modernā portu-
gāļu stilā, 1,4 tūkstoši kvadrātmetru telpas 
tiks atvēlēti pasākumu rīkošanai. Visu dien-
nakti strādās biznesa centrs. Ainavu terases, 
dārzi, baseini un nelieli ezeriņi, kā arī SPA un 
atveseļošanās komplekss, fitnesa zāle, tenisa 
klubs, kinoteātris un augstas klases restorāns 
aizņems 7 hektārus. 

Pirmais kūrorts alerģijas 
slimniekiem

Vācijā, Bābes kūrortpilsētā Rīgenes salā at-
vērts pasaulē pirmais kūrorts alerģijas slim-
niekiem, ko augstu novērtējuši arī Eiropas 
Alerģijas pētniecības centra eksperti.

Kūrortā ir īpaši gultas matrači ar speciālu 
pārklājumu, kas atpūtniekus pasargā no aler-
ģisko slimību izraisītājiem, pārtika, kuru ārsti 
iesaka tieši alerģijas slimniekiem. Kūrortā nav 
arī augu, kuru putekšņi varētu kaitēt atpūt-
niekiem. Arī skaistumkopšanas salonos tiek 
lietota tikai antialerģiska kosmētika. Telpas 
tiek uzkoptas ar speciāliem putekļsūcējiem. 

Jaltā top jauns kūrorts
Jaltā, kas atrodas Krimas pussalā Ukrainā, 

tagadējās sanatorijas “Zolotoj pļaž” vietā 
2010. gadā tiks atvērts jauns kūrorts ar tādu 
pašu nosaukumu. Kūrorta viesi varēs atpūs-
ties pieczvaigžņu SPA viesnīcā “Viktorija”, 
kurai būs 7 stāvi un 70 numuri, restorāni, 
bāri, konferenču zāles, sporta zāles un četri 
baseini. 

Ungārijā plāno piedāvāt unikālu 
vīna terapiju 

Ungārijas pilsētā Tarcalā, kas atroda pazīs-
tamajā vīnaudzētāju reģionā Tokajā, pavasa-
rī atklāts vīna kūrorts. Viesnīca ir savienota ar 
vīna darītavu 
“Andrássy”, kur 
ierīkota īpaša 
d e g u s t ā c i j u 
zāle gan profe-
sionāļiem, gan 
v i e n k ā r š i e m 
vīna cienītā-
jiem, kuri vēlas 
uzzināt, kā tiek darīts vīns, un nobaudīt to. 
Viesnīcas apmeklētājiem ir iespēja izbaudīt 
arī unikālas vīna terapijas procedūras, kurās 
kā skaistumkopšanas līdzekļi tiek izmantotas 
vīnogas un graudaugi; gremdēties vannā, 
kas bagātināta ar Tokajas vīna un eļļu ekstrak-
tiem, izbaudīt silto smilšu un dažādu ekstrak-
tu masāžas. Četrzvaigžņu viesnīcā “Andrássy 
Kúria Hotel Wine&Spa” ir 42 numuri.

Sākusi darboties Latvijas 
kūrortpilsētu asociācija

Kūrortpilsētas ekspozīcija Jūrmalas muzejā 
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Kempinga apgrozījums šogad audzis 
par apmēram 15%. Varētu paplašinā-
ties, bet šeit tas nav izdevīgi, jo apkārt 

esošā zeme ir ļoti dārga. Kempings aizņem te-
ritoriju, kurā apbūve ir liegta.

“Sezonas karstumā pie mums dienā ap-
grozās ap simt kemperu no visdažādākajām 
valstīm. Izteikti pirmajā vietā ir Vācija, tad 
Francija, Holande, daudz brauc arī no Somi-
jas, bet no jaunajām Eiropas valstīm kemperi 
iegriežas ļoti reti,” stāsta kempinga vadītājs 
Kaspars Cimermanis. Ar saviem kemperiem 
lielākoties brauc ģimenes un cilvēki gados, 
retāk jauniešu bariņš – viņi parasti kemperus 
nomā. Kemperi vairāk brauc uz tūrisma ob-
jektiem, mazāk uz pasākumiem. 

Kempingā dušas, elektropieslēgumi pare-
dzēti 100 kemperiem, lai gan dažkārt to bijis 
arī vairāk. 

Šosezon kempingā uzcelts jauns dušas 
centrs, izbruģēti celiņi, ierīkots apgaismo-
jums, drošības sensori. 

Kemperi ir ļoti mobili, redzēdami pārāk 
augstas cenas, ceļotāji vienkārši ņem un aiz-
brauc uz nākamo kempingu vai kādu bez-
maksas stāvlaukumu. Tāpēc, neraugoties uz 
inflāciju, nedrīkst pārlieku celt cenas, skaidro 
K. Cimermanis. Ārzemnieki lielākoties salī-
dzina, kāds ir servisa līmenis šeit un cik tas 
maksātu citās valstīs. Rīgas pilsētas kempingā 
cena ir salīdzinoši zema: ja, piemēram, labi 
kempingi Francijā, Vācijā maksā 40 eiro ma-

šīnai ar diviem cilvēkiem, tad Latvijā Ls 14 
vai Ls 20. Tā kā Rīgas kempings neatrodas 
pie skaista ezera, cena nav augsta. Priekšrocī-
ba, kādēļ to izvēlas, ir Vecrīgas tuvums. 

Šajā sezonā kempings cēlis cenas tikai par 
apmēram 5%. Nākamgad cenu kāpums būs 
neizbēgams, jo kempinga pakalpojumu iz-
maksas ļoti lielā mērā saistītas ar ūdens, siltu-
ma, elektrības tarifiem, kas auguši par vairāk 
nekā 30%. Tā kā sadārdzinās arī degviela, 
ko ceļotāji ļoti izjūt, kempinga biznesa plāni 
būs nopietni jāizvērtē, spriež K. Cimermanis, 
Tomēr viņš ir pārliecināts, ka bez klientiem 
nepaliks. Tie, kas šādu ceļošanas veidu reiz 
sākuši, no tā tik viegli neatsakās. o

Baiba Lulle, NRA

Šosezon pieprasījums pēc kemperiem ir au-
dzis, atzīst to firmu pārstāvji, kuras piedāvā 
iegādāties vai nomāt ceļošanai speciāli aprī-
kotos auto un piekabes. 

Ripomāja, ceļojumu māja, viesnīca uz ri-
teņiem – tā latviski varētu dēvēt kemperus, 
ceļotāju treilerus un dzīvošanai aprīkotās auto 
piekabes, kas tūrisma karstākajā sezonā arvien 
biežāk redzamas uz Latvijas ceļiem. Potenciā-
lie pircēji vai nomātāji parasti interesējas, vai 
šāds ceļošanas veids atmaksājas un cik lielas 
ir iespējas šo transportu izmantot ceļojumiem 
tepat Latvijā. 

Interneta vietnes www.kemperi.lv pārstā-
ve Aina Ozerska norāda, ka pārsvarā klienti 
ceļošanai ar kemperiem par galamērķi izvē-
las dienvidu zemes – Itāliju, Franciju, Hor-
vātiju, bet ceļojuma ilgums ir 1–2 nedēļas. 
Tomēr esot arī ģimenes, kas vispirms šādu 
ceļošanas veidu vēlas izmēģināt tepat Latvijā. 
A. Ozerska atzīst, ka šajā biznesa nišā Latvijā 
jau saradies pietiekami daudz konkurentu. Ne 
mazums ir tādu, kas sludinājumos sola zemas 
cenas, bet vēlāk izrādās, ka tās ir krietni augs-
tākas. Vidējā cena par kempera nomu dien-
naktī ir ap 60–70 latu, atkarībā no nomājamo 
dienu skaita.

A. Ozerska teic, ka pagaidām par lielu peļņu 
šajā biznesā runāt nevar, jo biznesu ietekmē 
sezonalitāte – kemperi pieprasīti galvenokārt 
vasaras sezonā, bet ziemā stāv dīkā. Tie, kuri 
ar kemperiem ieradušies slēpošanas kūrortos, 
stāstījuši, ka trašu īpašnieki šķībi raugās uz 
šādiem tūristiem, jo tie nevairo vietējo mītņu 
peļņu. Tāpēc daudzviet slēpošanas trašu tuvu-
mā kemperiem liegts apstāties, bet daudzas 
atpūtas vietas, kas piedāvā uzņemt kemperus, 
ziemā ir slēgtas.

Kemperu nomas pakalpojumi prasa arī 
lielus ieguldījumus, jo klienti vēlas izmantot 
galvenokārt jaunas un modernas automašīnas, 
nevis lietotas un savu laiku nokalpojušas.

Tomēr dinamika ir: pērn www.kemperi.lv 
piedāvāja nomāt vienu kemperi, bet šogad – 
jau trīs, turklāt tie aizrunāti uz visām sezonas 
dienām. 

To, ka šovasar pieprasījums pēc ceļošanai 
piemērotām automašīnām un piekabēm au-
dzis, apstiprina arī uzņēmumi “Amber Auto” 
un “iTransport”, kas arī piedāvā kemperu no-
mas pakalpojumus.

Otro sezonu kemperu nomu piedāvā arī 
Rīgas pilsētas kempings. Tā vadītājs Kaspars 
Cimermanis stāsta, ka apmēram 60–70% 

nomnieku ir vietējie, mazāk – ārzemnieki. 
Lielākoties tās ir ģimenes vai draugu kompā-
nijas, kas dodas uz Baltiju, Skandināviju, So-
miju. Iecienīta ir arī Norvēģija – citādi ceļojot 
tā ir ļoti dārga valsts, turklāt Norvēģijā tieši 
dabā ir daudz ko redzēt. Visi pieci iznomāja-
mie kemperi vasarā pārsvarā esot apritē. Citā 
laikā tie iecienīti skolēnu brīvdienās, kad tos 
iznomā pārsvarā ģimenes. 

K. Cimermanis stāsta, ka daudzi pieļauj 
kļūdu, iznomājot kemperu tikai uz nedēļu: ja 
trīs dienas aiziet turpceļā, trīs – atpakaļceļā, 
tad nekāda atpūta un lielais ceļojums nesanā-
kot. “Nomājot jārēķinās ar izmaksām 60–80 
latu dienā plus degviela, bet, šādi ceļojot, var 
redzēt ļoti daudz un brīvība ir neatsverama. Ar 
draugiem divās nedēļās izbraucām Franciju 
krustu šķērsu, vienam cilvēkam tas izmaksāja 
ap 400 latu,” par kemperu priekšrocībām stās-
ta K. Cimermanis. 

Rīgas pilsētas kempings iecerējis nākam-
gad sagatavot arī savus kemperu maršrutus, 
ko bez maksas piedāvās klientiem, lai vi-
ņiem rodas idejas un aplēses, cik daudz laika 
prasa viens vai otrs brauciens un ko tajā var 
redzēt.  o

Vineta Vizule

Rīgas kempingā ik dienu 100 kemperu

Kemperi kļūst populārāki 

Vienīgajam Rīgas pilsētas kempingam Ķīpsalā šī sezona bijusi tik “karsta”, 
ka dažkārt pat nācies kādam atteikt vietu trūkuma dēļ. 
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Kad Daugavā HES remontdarbu laikā tiek 
pazemināts ūdens līmenis, vienmēr cieš upes 
tuvumā strādājošie tūrisma uzņēmēji. Ūdens 
līmeņa pazemināšana Rīgas HES sākās 14. 
jūlijā un turpināsies līdz 28. augustam, bet 
Ķeguma un Pļaviņu HES tā plānota no 1. sep-
tembra līdz 30. septembrim. 

Uzņēmēji pie tā sāk jau pierast un sūdzas 
arvien mazāk, turklāt šogad “Latvenergo” 
savlaicīgi informējis Daugavas apkārtnes paš-
valdības par ūdens līmeņa pazemināšanu, ai-
cinot par to brīdināt arī uzņēmējus. Tomēr tas 
nenozīmē, ka uzņēmēju sāpe par radītajiem 
zaudējumiem būtu rimusi. 

“2006. gadā realizējām Eiropas struktūr-
fondu projektu peldvietas izveidei, taču pusi 
sezonas tā nav izmantojama, jo HES pazemi-
na ūdens līmeni. Un neviens valstiskā līmenī 
mani nevar informēt, cik gadus tas tā turpinā-
sies,” neapmierināta ir kempinga “Sniedzes” 
vadītāja Nelda Sniedze. Viņa jautā, vai tiešām 

šie darbi jāveic tieši tūrisma sezonas vidū un 
vai kādreiz nevarētu mainīt darbu grafikus un 
ūdeni Rīgas HES nolaist vienu gadu septem-
brī, bet Ķeguma un Pļaviņu HES – jūlijā un 
nākamo gadu atkal otrādi. 

TAVA direktors Uldis Vītoliņš teic, ka 
aģentūra uz uzņēmēju sūdzību pamata varētu 
par šo tēmu runāt ar “Latvenergo”, bet šādas 
sūdzības TAVA neesot saņēmusi. 

“Latvenergo” komunikāciju daļas vadītājs 
Andris Siksnis skaidro, ka nav iespējams vi-
sas HES remontēt vienlaikus, bet tieši vasarā 
tas notiek tāpēc, ka šajā gadalaikā ir divreiz 
mazāks elektropatēriņš un kādu HES var ne-
darbināt. “Latvenergo” aicina uzņēmējus un 
citus interesentus ar pašvaldību starpniecību 
ziņot par iespējamiem plāniem, kas saistītos 
ar nepieciešamību “Latvenergo” koriģēt HES 
remontdarbu grafikus. Tiesa, šādas korekcijas 
nevarot būt lielas. Līdz šim šādi ziņojumi ne-
esot saņemti. o

Lai arī augustā vērtēt kempingu sezonu ir pār-
agri, Žagarkalna kempingam tā ir veiksmīga, 
tādēļ, neraugoties uz ekonomisko recesiju, 
tiek plānotas investīcijas. 

“Esam paredzējuši palielināt dušu un tuale-
šu skaitu, kā arī iekārtot virtuves stūrīti, kur 
atpūtnieki paši var pagatavot maltīti,” stāsta 
Žagarkalna atpūtas bāzes izpilddirektore Ani-
ta Deigele. 

Tradicionāli visvairāk kemperu ir no Vā-
cijas, Nīderlandes, Somijas, bet pamazām 
parādās kemperi arī no postsociālisma val-
stīm – Ungārijas, Čehijas, Polijas, Slovākijas. 
Pašmāju, kā arī Lietuvas un Igaunijas tūristi 
kempingos galvenokārt nakšņo teltīs. 

Lai cik paradoksāli tas izklausītos, ārzemju 
tūristi, kas atbraukuši ar treileriem, nekādas 
būtiskas pretenzijas servisa kvalitātei neizvir-
za. Varbūt tādēļ, ka ar katru gadu mājiņas uz 
riteņiem kļūst arvien aprīkotākas, klāt nāk ar-
vien jaunas papildfunkcijas. Līdz ar to galve-
nā vēlme ir elektrība, personiska attieksme un 
laba vieta. Žagarkalna priekšrocība ir atrašanās 
Gaujas krastā, pludmale, dažādas aktīvās atpū-
tas iespējas, piemēram, tiek organizēti laivu un 
plostu braucieni, ir iespēja iznomāt kalnu ve-
losipēdus, iziet Cīrulīšu dabas taku u.tml. 

Apzinoties ekonomisko situāciju pasaulē 
kopumā, cenu pieaugumu inflācijas robežās 
klienti uztverot normāli. o

Vairākos kempingos problēmas sagādā ār-
zemnieku deklarēšana atbilstoši Šengenas 
prasībām. 

Kempingu pārstāvji, kas lielākoties ne-
vēlas publiskoties, jo baidās no sankcijām, 
stāsta, ka daudzi vācieši, holandieši, arī dažu 
citu valstu viesi raduši ceļot ar identifikācijas 
kartēm, CCI, ADAC, “Scandinavian camping 
card” u.tml. sistēmas biedru kartēm, kas esot 
normāla parādība visā Eiropā, lai reģistrētos 
kempingos. Kemperu saimnieki teic, ka nekur 
citur Eiropā viņiem pases datus neprasot, ka 
ES robežās viņi varot brīvi pārvietoties, tāpēc 
atsakās uzrādīt pases, kas nepieciešamas, lai 
aizpildītu visus deklarācijā prasītos datus. 
Kempingu administratori ir divkāršās spīlēs: 
viņi bīstas gan aizbaidīt klientu, gan nepilnīgi 
aizpildīt deklarāciju. 

Iekšlietu ministrijas preses sekretāre Laura 
Karnīte skaidro: kempingu kartes nav derīgs 
ceļošanas dokuments, tāds ir tikai pase vai 
identifikācijas karte, ja tā atzīta par ceļošanas 
dokumentu tūrista mītnes valstī. Ja ceļotājiem 
nav neviena no šiem dokumentiem, kempin-
ga pārstāvim būtu jāziņo robežsardzei vai tu-
vākajam imigrācijas dienestam. Jautāta, kas 
notiks ar šiem ceļotājiem, L. Karnīte teic, ka 
viņiem tiks noteikta soda nauda par ceļošanu 
bez derīga dokumenta. o

Jūnijs Jūrmalas kempingam “Nemo” noslogo-
juma ziņā bija sliktāks nekā pērn, un likās, ka 
šī būs slikta sezona, taču jūlijā situācija uz-
labojās. “Mums ir stabila klientūra, kas krasi 
nemainās, pārsvarā tie ir lietuvieši, igauņi; ar 
treileriem, kā allaž, dominē Vācija, Nīderlan-
de, Somija. Paralēli jau esošiem grupu ceļotā-
jiem, pamazām parādās pa grupai no Franci-
jas, Beļģijas,” stāsta kempinga vadītāja Dace 
Markvarte.

Cenas kempings ceļot uzmanīgi, jo jārēķi-
nās, ka viņu klients ir tendēts uz zema budžeta 
ceļošanu. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 
cenas cēlušās par 15–20%. Toties nekustamā 
īpašuma nodoklis, algas un pakalpojumi, ko 
kempings saņem no saviem partneriem, un 
citu resursu izmaksas augušas par 20–40%. o 

Eiropā samērā izplatītā kemperu nakšņošana 
tam neparedzētās vietās jeb tā saucamā wild 
camping šovasar sasniegusi arī Latviju. Par 
šādas parādības izplatību sūdzas arvien vairāk 
kempingu. 

Tā, piemēram, Ventspilī riteņmāju īpašnie-
ki visbiežāk izmantojot iespēju pārnakšņot 
Ostas promenādē. “Bijuši arī gadījumi, kad 
ceļotāji nakšņo nevis kempinga teritorijā, bet 
netālu no tā, un nemaksājot mēģina izmantot 
iespēju ieiet dušā un vēl kannās ieliet ūdeni 
līdzņemšanai. Ar to ir grūti cīnīties,” stāsta 
“Piejūras kempinga” vecākā administratore 
Agnese Siliņa.

Latvijas Kempingu asociācijas vadītāja 
Dace Markvarte zina teikt, ka Rīgā populāras 
wild camping vietas ir veikalu stāvlaukumi, 
11. novembra krastmala. Šajā gadījumā ce-

ļotājiem ir iespēja vismaz atkritumus izmest 
tam paredzētās vietās, bet ļaunāki ir gadījumi, 
kad kemperi iebrauc kaut kur pie dabas, kur 
tos neredz, un tur izgāž savus atkritumus un 
tualetes saturu. Ar šo tendenci sastapusies arī 
ārvalstu tūristu iecienītā Sigulda. 

Par to, ka, attīstoties kempingiem, arī 
Latviju var sasniegt šī wild camping sērga, 
D. Markvarte brīdināja jau pērn. Ar “Tū-
risma” starpniecību viņa aicināja valsti un 
pašvaldības domāt par to, kā cīnīties ar šo 
parādību. Piemēram, Dānijā likums liedz 
kemperiem apstāties ārpus tiem īpaši pa-
redzētām teritorijām, un, ja likums netiek 
ievērots, tiek uzlikts sods. Arī Latvijā būtu 
nepieciešama attiecīga likumdošanas bāze, 
policijas rīcība, kā arī norādes par kemperu 
stāvēšanas aizliegumu. o

Neapmierinātība ar Daugavas 
ūdenslīmeņa pazemināšanas laiku

Plāno investīcijas Žagarkalnā

Problēmas ar ārzemnieku 
deklarēšanu kempingos

Kempinga “Nemo” 
noslogojums stabils 

Cīnās ar “mežonīgajiem” kemperiem
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Skolēniem septembra tuvošanās 
nozīmē brīvdienu beigas, bet 
tūrisma aģentūrām – ekskursiju 
sezonas sākumu. Kamēr pirmie 
iepērk mācību grāmatas, aģentūras 
veido jaunus maršrutus un domā, 
kā uzlabot skolēnu tūrisma kvalitāti.

Skolas ceļo daudz un dažādi
“Sākumskola brauc uz Tērveti, Siguldu, 

uz dabas parkiem, kur var izskrieties, izdau-
zīties,” skaidro Žanna Safronova, tūrisma 
aģentūras “Star Tours” (Jelgava) ceļojumu 
konsultante, “5.–9. klases izvēlas arī “tuvās 
ārzemes” – Lietuvu, Igauniju. Populārākie ga-
lamērķi ir Tallina, Klaipēda, Palanga, Viļņa, 
Traķi. Vidusskolēni brauc jau tālākās ekskur-
sijās – uz Poliju, Čehiju, pēc izlaiduma dodas 
arī kruīza braucienā.”

Pārsvarā skolēnu grupas brauc maija pē-
dējā un septembra pirmajā nedēļā, tomēr 
katrai skolai ekskursiju skaits atšķiras. 
“Jūrmalas Pumpuru vidusskola ir aktīva 
ceļotāja. Braucienus plānojam ļoti laicīgi, 
kopumā mācību gadā ir kādi trīs, četri brau-
cieni – viens septembrī, lai bērni iepazītos, 
padalītos vasaras iespaidos, tad pirmajās 
brīvdienās oktobrī, tad uz Ziemassvētkiem 
kāds ārzemju brauciens ar autobusu, tad arī 
pavasarī, mācību gadu noslēdzot,” stāsta 
Pumpuru vidusskolas 12. klases audzinātāja 
Maija Rozenberga.

Tendences un plāni
Tūrisma aģentūru darbā skolēnu braucieni 

veido varbūt ne lielu, bet pietiekamu daļu. 
“Katrā no šīm nedēļām, kad skolēniem ir īpa-
šais ekskursiju laiks, mums ir vismaz četri 
pieci braucieni. Tas nav daudz, bet pietiekami, 
lai ar skolēnu tūrismu rēķinātos un to iekļautu 
savā darba sarakstā,” atzīst “Star Tours” ko-
mercdirektore I. Ozola. 

I. Ozola pauž prieku par skolu pieaugo-
šo aktivitāti. “Jau jūlijā mums tika rezervēts 
brauciens pirmajā septembra nedēļā tieši 
skolēnu grupai. Mūsu aģentūra ir izstrādājusi 
speciālus maršrutus skolēniem arī jaunajam 
mācību gadam, ar kuriem iepazīstināsim Jel-
gavas pilsētas skolas. Ir zināmi arī citi ope-
ratori, piemēram, “Averoja”, “Fortūna”, kas 
strādā ar skolām, tomēr pagaidām tā nav iz-
platīta prakse.” 

“Iezīme, ka krievu tautības cilvēki ceļo vai-
rāk nekā latvieši, ir novērojama arī skolēnu 
vidū. Ar aģentūras palīdzību savus braucienus 
biežāk veido tieši krievu plūsmas skolas,” zi-
nāja teikt I. Ozola.

Aģentūras ieguvums
Skolēnu braucieni nav peļņas avots. “Nu ko 

tu no tā bērna paņemsi? Neko. Bet ne gids, 
ne šoferis nesaņem mazāk tāpēc, ka brauc ar 
bērniem, nevis pieaugušajiem,” atklāj Ināra 
Ozola.

“Ir divi iemesli, kāpēc mūsu aģentūra Jel-
gavā strādā ar skolēniem – pirmkārt, tā ir rek-
lāma: ja mēs aizvedam ekskursijā piecdesmit 

skolēnu un izdarām to labi, tad 
par mums dzirdēs gan skola, 
gan bērnu vecāki, kas, iespē-
jams, nāks pie mums atkārtoti. 
Otrs iemesls – mums ir jāveici-
na vietējo iedzīvotāju, arī sko-
lēnu, ceļotvēlme. Ja mēs skolu 
aicinājumus noraidīsim, kur tad 
viņi ies?” – tā Ināra Ozola.

Ķēpīga nodarbe
Skolēnu grupas ir ceļotāji 

ar īpašām prasībām, un ne visi 
tūrisma jomā strādājošie vēlas 
uzņemties tik lielu atbildību. 
“Ir šoferi, kas nevēlas doties 
ekskursijās ar skolēniem, jo 
pēc brauciena autobusos ir 
jāveic ģenerālā tīrīšana. Ir 
bijuši gadījumi, kad autobu-
sa vadītājs nelaiž bērnus ārā, 
kamēr autobuss nav satīrīts. 
Bērni neievēro noteikumus, 
staigā pa braucošu autobusu, 
piemēslo to,” uzskaita Ž. Saf-
ranova, piebilstot, ka problē-
mas ir arī viesnīcās: bērni 
patvarīgi maina sadalījumu 
istabās, reizēm mēģina lietot 

alkoholu un cigaretes.
Bērnu braucieni prasa papildu darbu ar do-

kumentiem: izbraucot no valsts, ir nepiecie-
šama gan dzimšanas apliecība, gan pase, gan 
vecāku atļauja. “Dokumentiem vienmēr jābūt 
kārtībā, lai arī citi domā, ka Eiropā neviens 
vairs neko neskatās. Dokumentu sagatavoša-
nu var atvieglot, sastādot skolēnu sarakstu, 
kuru apstiprina direktors, un aģentūra to no-
gādā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē,” 
stāsta Ž. Safronova. 

Papildu darbi
Tūrisma aģentūras “Star Tours” pārstāv-

ji vienmēr piedalās vecāku sanāksmēs, kas 
saistītas ar bērnu braucieniem un parasti no-
tiek ārpus aģentūras darba laika. Ir svarīgi 
pārrunāt ar vecākiem, kas ceļojumā ir vē-
lams un kas – nevēlams. Ka nevajag bērniem 
līdzi dot čipsus vai birstošus cepumus, bet 
labāk iedot salvešu paciņu, lai rokas nebūtu 
jāslauka autobusa aizkaros vai sēdeklī. Tiek 
runāts par ekskursijas plānu, piemēram, ja 
braucienā iekļauj arī pusdienas, tad var iztikt 
bez apnicīgajām sviestmaizēm. Interesanti, 
ka nereti iniciatīva apmeklēt vecāku sapul-
ces nāk no aģentūras, nevis klases audzinā-
tāja puses.

Savukārt skolotājam ir jāsagatavo īpašs 
dokuments vecākiem, kuru parakstot, viņi 
uzņemas pilnu atbildību par savu bērnu brau-
ciena laikā. “Tādā veidā vecāki apstiprina, ka 
ir gatavi problēmu gadījumā braukt paši sa-
vam bērnam pakaļ, vienalga, kur tas būtu,” tā 
M. Rozenberga. 

Veidot pašiem vai iet uz aģentūru?
“Mūsu skolā parasti ir tā – mums ir savs 

skolotāju loks, kas paši strādā par gidiem. 
Klasē vienojas par aptuvenu maršrutu, un tad 
šie skolotāji nokārto jautājumus, kas saistīti 
ar ekskursiju (transports, ieejas biļetes u.c.),” 
stāsta Maija Rozenberga.

Gan grupas vadītāja, gan gida funkcijas 
braucienos visbiežāk pilda paši skolotāji. Tas 
tiek darīts pārsvarā naudas taupīšanas nolūkos. 

Daudzas skolas nevēlas pašas organizēt ce-
ļojumus vai arī nespēj to darīt, tāpēc vēršas 
pie profesionāļiem. “Parasti pie mums atnāk 
skolotājs ar ideju, kur bērni gribētu braukt. 
Tad mēs veidojam maršrutu, organizējam 
autobusu un gidu, kārtojam dokumentus un 
apdrošināšanu, rezervējam ēdināšanu, ieejas 
biļetes un naktsmājas – nokārtojam visu ie-
spējamo, lai ekskursija notiktu,” uzskaita 
Ž. Safronova. 

Ja skolēnu ekskursiju izstrādā tūrisma 
aģentūra, tā nes atbildību vecāku un skolas 
priekšā. Pirms braucieniem ar grupas vadītāju 
tiek slēgts līgums un samaksāta nauda. Do-
kumentus skolotājs glabā pie sevis, un jebku-
ram vecākam ir tiesības lūgt šos dokumentus 
uzrādīt. o

Skolēnu tūrisms – rūpes bez peļņas
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Nav daudz tūrisma firmu, kas nodarbo-
tos ar kāzu organizēšanu ārvalstīs, jo 
šis bizness nav īpaši ienesīgs, turklāt 

ir arī ļoti darbietilpīgs. Kompānijas, kas tomēr 
strādā šajā šaurajā nišā, to dara lielākoties tā-
pēc, lai ar daudzveidīgiem piedāvājumiem 
saglabātu klientu lojalitāti un negrūstītos jau 
piesātinātajā tūroperatoru starpnieku nišā. 

Šādu motivāciju sniedza gan “Mundus Tra-
vels” direktors Gatis Blunavs, gan “Travel 
Time” direktors Ēriks Lagzdiņš. 

Attur ieradums, cenas un birokrātija
Latvijā kāzu ceļojumi ar visu laulību cere-

moniju vēl nav kļuvuši ļoti populāri, kā tas 
ir, piemēram, pie amerikāņiem, kanādiešiem. 
Atturīgumu tūrfirmu pārstāvji skaidro, pirm-
kārt, ar konservatīvu pieradumu kāzas svinēt 
lielā radu pulkā tradīciju garā. “Turklāt laulī-
bu procedūra ārzemēs būs angļu, vācu, krievu 
vai kādā citā valodā, bet tos vārdus “kamēr 
nāve jūs šķirs”, gribas dzirdēt savā valodā,” 
ilustrē G. Blunavs. 

Otrkārt – izmaksas. Piemēram, vienas 
“Travel Time” rīkotās kāzas Maurīcijā tikai 
diviem, ieskaitot lidojumu, viesnīcu, cere-
moniju un pārējo nepieciešamo, izmaksājusi 
3500 latu. “Mundus Travels” pārstāvis bilst, 
ka nevar minēt konkrētas cenas, jo vēlmes ir 
tik daudzveidīgas, ka to nosaukšana neko ne-
izteiks, ja netiks sniegts virziena un pakalpo-
juma plašs apraksts. 

Treškārt, biedē neziņa par dokumentu kār-
tošanu un to legalizāciju Latvijā. 

“Vismaz 30 lieliskos kāzu ceļojumu gala-
mērķos noslēgtās laulības Latvijā legalizēt nav 
īpaši sarežģīti, ja zina, kā to darīt. Jāatzīst, dau-
dzi mūsu ierēdņi legalizācijas jautājumos vēl 
ir apmācāmi,” teic G. Blunavs. Juridiski būtu 
iespējams noslēgt laulības gandrīz vai jebkurā 
valstī, bet ja pēc tam ir jāpārvar birokrātisku 
procedūru gūzma, jātulko dokumenti, tie jāie-
sniedz un jāsaņem personiski pašiem topoša-
jiem laulātajiem, tas būs pārāk ilgi un dārgi. 

Galamērķi visdažādākie 
Tomēr atrodas drosminieki arī Latvijā, gal-

venokārt tie ir pilsētnieki. G. Blunavs min di-
vus specifiskus, šaurus segmentus, kam īpaši 
svarīgi ir pārsteigumi. Pirmais – šovbiznesa 
ļaudis, tostarp tie, kam atrašanās dzeltenās 
preses lappusēs pieder pie biznesa. Tādos ga-
dījumos firma nedaudz uzņemas arī reklāmas 
aģentūras funkcijas, jo zina, ka ceļojumam 
jābūt labi aprakstāmam atbilstošās rubrikās. 
Otrais segments – labi situēti ļaudis, kas grib 
pārsteigt tuvākos draugus un radus un noteikti 
neiekļūt minētajās preses rubrikās. 

Tradicionāli Latvijas jauno pāru interesi 
vairāk saista Meksika, Grieķijas salas, Kipra, 

īpaši, ja izvēlēts pareizticīgo laulības rituāls, 
stāsta G. Blunavs. “Mundus Travels” piedā-
vā arī kāzas Francijas dienvidkrasta pilsētās 
(Antibas, Nica, Kannas), Portugālē, ieskaitot 
Madeiras salu, Itālijā (Toskānas province, 
Venēcija), Kaboverdē un citviet. Interesantas, 
bet dārgākas ir kāzas Fidži, Polinēzijas, Hava-
ju salās. Pārsvarā piedāvātas un izvēlētas tiek 
vietas ar emocionāli ietekmējošu dabu, spoži 
zilu jūru, smiltīm, palmām...

Nākamajā “Balttour” izstādē “Mundus 
Travels” prezentēs katalogu un īpašu kāzu 
ceļojumu interneta vietni. 2009. gada sezonā 
kompānija savos piedāvājumos īpašu uzmanī-
bu pievērsīs salu tūrismam, arī kāzu rīkošanai, 
taču to popularizēšanu apgrūtinot tas, ka vai-
rākas pasakainas salu grupas Latvijā joprojām 
esot maz zināmas, lai gan šīs salas ir ļoti labi 
sagatavotas šim tūrisma veidam un ar bagā-
tīgu pieredzi šaj jomā. Piemēram, Karību re-
ģions ar Barbadosu un Antigvu, Virdžīnu sa-
lām. Bermudu salas ir tradicionāla amerikāņu 
laulību vieta, savukārt rietumeiropiešu pēdējo 
gadu pieplūdumu te nosaka Eiropas ceļotājam 
izdevīgais zemais dolāra kurss. Vairākas no 
salu teritorijām atrodas ES valstu jurisdikcijā, 
kas vienkāršo laulības dokumentāciju. 

“Travel Time”, kam pieprasījums ir vidēji 
piecas, septiņas kāzas mēnesī, lielākoties orga-
nizējuši kāzas Kiprā, Maurīcijā, Karību jūras 
valstīs, Maldivu salās. Rīkot kāzas Indijas oke-
āna valstīs esot samērā sarežģīti 
atšķirīgās reliģijas dēļ, un tur, 
līdzīgi kā izteiktās katoļu valstīs 
Eiropā, ir kritiska attieksme pret 
cilvēkiem, kas nelaulājas pirmo 
reizi. Arī atšķirīgā dokumentā-
cija mudina firmas atrast labus 
partnerus valstī uz vietas. 

Sarežģīta niša 
Sarežģītības ziņā šis produkts 

ir komplicēts, jāiegulda vairāk 
darba. Lai strādātu šajā nišā, 
jāpaveic daudz mājasdarbu, 
ieskaitot krietnas dokumentu 
kaudzītes savākšanu un apguvi. 
Arī īsto līgumpartneru atrašana 
un pārbaude prasa laiku. Svarīgi 
iepriekš izpētīt potenciālo kāzu 
vietu līdz pēdējam sīkumam, lai 
nerastos nepatīkami pārsteigu-
mi, ko kāzās gaida vismazāk. 

Dažas tropu viesnīcu ķēdes 
gan piedāvā kāzu pakalpojumu 
paketes, ko adaptē arī mūsu 
aģentūras. 

“Jā, produkts ir individuāls 
un ķēpīgs, bet mēs kā aģentū-
ra gribam izpildīt visas mūsu 

klientu vēlmes,” teic Ē. Lagzdiņš.
“Lai uz lojāliem klientiem balstīts uzņē-

mums attīstītos stabili gan ekonomikai labos, 
gan sliktos laikos, vajadzīgi unikāli pašu vei-
doti produkti. Kāzu ceļojumi ir vieni no tā-
diem. Darboties tikai kā starpniekam tūrisma 
pakalpojumu tirgū ir riskanti, un mēs no tā 
esam atteikušies,” teic G. Blunavs. 

Viņš prognozē, ka viens otrs lielāks tirgus 
dalībnieks arī izmēģinās veiksmi šajā seg-
mentā, piedāvājot īpašas cenas kāda Vācijas, 
Lielbritānijas vai Krievijas operatora tirgiem 
veidotajām paketēm, un turpinās to darīt līdz 
finanšu plūsmas analīzes veikšanai šim pro-
duktam. Savukārt tie uzņēmumi, kam ir svarī-
gi sniegt pilnu servisu, būs motivēti saglabāt 
savā piedāvājumā kāzu ceļojumu nominālu 
klātbūtni, neveicot īpašas darbības produkta 
attīstīšanai un virzīšanai tirgū. 

Pakalpojumam gan ir viens liels pluss – 
tam nav izteiktas sezonalitātes, jo kāzas var 
rīkot jebkurā mēnesī, izvēloties vietu ar izcilu 
klimatu. 

Kāzas kā ienākošā tūrisma produkts, pēc 
G. Blunava domām, būtu perspektīvs vienīgi 
no Krievijas un Baltkrievijas, vietas ziņā tam 
atbilstu Jūrmala, jo citviet trūkst atbilstošas 
infrastruktūras, nav iesvētītas pils kapelas un 
nav arī pieredzes šādu pasākumu organizēša-
nā augstā līmenī. o

Baiba Lulle, NRA

Kāzas ārzemēs – šaura niša 
pilna servisa aģentūrām 

PRODUKTSŽurnāls tūrisma profesionāļiem

Dāņu ražotāja HAY drēbju pakaramie
Perfekti un vienlaicīgi neuzkrītoši. Ideāli piemērots produkts 
viesnīcām, viesu namiem, restorāniem, kafejnīcām, jebkuriem 
birojiem, kā arī privātmājās. Pieejamās krāsas: melna un balta. 

Divi izmēri:
• mazs (platums 45cm, vieta 10 pakaramajiem) – Ls 99,00 
• liels (platums 130cm, vieta 20-30 pakaramajiem) – Ls 129,00
Komplektā tiek piedāvāti: 
• piemēroti metāla drēbju pakaramie (5gab.) – 10,99 Ls

Jaunie drēbju pakaramie un citas skandināvu dizaina lietas 
aplūkojamas veikalā, mēbeļu un interjera centrā Spice, 2. stāvā

Telefons 29162675

www.scandinaviandesign.lv
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Fakti 

Standartā paredzētās kopējas 
minimālās prasības TIP, TIC un TIB 

Tūristiem ērta atrašanās vieta, pieejamī-
ba, norādes uz tiem, standarta logo, infor-
mācijas materiālu pieejamība; darbiniekiem 
– pieredze tūrisma informācijas sniegšanā, 
svešvalodu prasmes – krievu un angļu/vācu 
valoda, zināšanas par savu reģionu.

Dažas papildu prasības TIC 
atšķirībā no TIP 

Norāde uz TIC ar attālumu līdz tam un ad-
resi (izvietota pie lielākajām apkārtnes auto-
stāvvietām, autoostā, lidostā u.c.); autostāv-
vieta, velonovietne TIC tuvumā. Pieejami arī 
ratiņkrēslu lietotājiem. 

TIC vāc, sistematizē un atjauno informā-
ciju par tūrisma objektiem un pakalpoju-
miem savā teritorijā un iespēju robežās visā 
Latvijā, veic mārketingu. 

Bezmaksas informācija par Latviju, nokļū-
šanu Latvijā, pilsētas plāns un apvidus kar-
te, informācija par sabiedrisko transportu, 
izmitināšanu, ēdināšanu, izklaidi u.tml. 

Uzskaita apmeklētājus, to informācijas 
un apmešanās vietu pieprasījumus. Iekļau-
jas rezervēšanas sistēmā. 

Darba laiks nesezonā vismaz 35 stundas 
nedēļā, sezonā – vismaz 55 stundas nedēļā, 
atvērts arī sestdienās un svētdienās. Inter-
neta pieslēgums.

Vismaz viens pilna un viens nepilna dar-
ba laika darbinieks, darbiniekiem vienota 
forma un personāla piespraude. 

Papildu galdi vai letes izmitināšanas re-
zervēšanai. 

Apmeklētājiem pieejama tualete. 

Dažas papildu prasības TIB 
atšķirībā no TIC

Augstas kvalitātes pakalpojumi, konsul-
tācijas par visu Latviju un reģionu. Latvijas, 
Rīgas citu pilsētu un apvidu kartes. Izmanto 
vienotu tūrisma informācijas datu bāzi un 
papildina to ar informāciju par reģionu. 

Darba laiks: darbadienās 9.00–18.00 visu 
gadu; sezonā atvērts arī sestdienās un svēt-
dienās.

Informē TAVA par jaunumiem savā terito-
rijā, sadarbojas ar TAVA reklāmas kampaņās. 

Ne mazāk kā divi darbinieki. Darbiniekiem 
plašas zināšanas par visas Latvijas un sava 
reģiona ģeogrāfiju, tūristu interešu vietām, 
aktivitātēm, resursiem, pakalpojumiem. 

Atpūtas telpa personālam. Atsevišķa dar-
bavieta ar interneta pieslēgumu apmeklē-
tājiem. Aprīkojums videofilmu demonstrē-
šanai, kompaktdisku atskaņošanai. 

TIC Žurnāls tūrisma profesionāļiem

Sertificētajiem TIC 
nav priekšrocību
No vairākiem simtiem tūrisma informācijas 
sniedzēju (TIS) Latvijā sertificēti ir tikai 27. 
Iemesli: vairāki TIS neatbilst noteiktajām pra-
sībām, dažus no sertifikācijas attur neziņa par 
nākotni pēc administratīvi teritoriālās refor-
mas, bet galvenais – sertifikāts nedod nekādas 
priekšrocības.

Sertifikācijas jeb atbilstības novērtēšanas 
process ir brīvprātīgs. TIS standarts radīts 
2001. gadā un palabots 2003. gadā. Visi TIS 
iedalās tūrisma informācijas punktos (TIP), 
tūrisma informācijas centros (TIC) un tūrisma 
informācijas birojos (TIB). 

Prasības un cenas ir reālas
Tūrisma kvalitātes institūts (TKI), kas ir 

vienīgais TIS sertificētājs, šo procedūru uz-
sāka 2006. gada martā. TKI īpašniece Olga 
Slaugotne atzīst, ka TIS sertificējas aktīvāk 
nekā, piemēram, kempingi vai hosteļi, jo tos 
pārsvarā uztur pašvaldības, kas sedz sertifi-
kācijas izmaksas un vēlas zināmu kvalitātes 
garantiju. Tomēr statistika nav spoža: sertifi-
cēti ir 17 TIC, 8 TIP un 2 biroji. Kā informē 
TKI direktore Sjūzena Burnazjana, vairāki 
TIS tika sertificēti 2006. gadā, pērn – tikai 
trīs, bet šogad atkal interese ir pieaugusi. 
Iespējams, ka vairāki nesertificētie TIC at-
bilst sertifikāta kritērijiem, lai gan ne visiem 
ir, piemēram, autostāvvieta pie ēkas, pieeja 
ratiņkrēslu lietotājiem, atsevišķs dators ar 
interneta pieslēgumu apmeklētājiem, integ-
rēta viesnīcu un citu tūrisma pakalpojumu 
rezervēšanas sistēma. Taču pat tie, kas šīs 
prasības izpilda, vai tie, kas atbilst daudz 
vienkāršākiem TIP kritērijiem, nealkst iegūt 
sertifikātu. Kādēļ? Birokrātija nav liela, pa-
pīru kaudzes nav jāraksta, tikai tabulā jāie-
liek attiecīgās prasības pašnovērtējums; arī 
maksa par 2–3 gadus derīgo sertifikātu – 55, 
70 vai 85 lati (atkarībā no kategorijas) – nav 
astronomiska. 

Nav vizuālas un taustāmas atšķirības
TIS pārstāvji teic: sertifikāts nedod nekādu 

praktisku labumu un priekšrocības attiecībā 
pret nesertificētajiem. Šī iemesla dēļ arī daļa 
sertificēto TIS nolēmusi sertifikātu neatjau-
not, atzīst. S. Burnazjana. 

Viesnīca, piemēram, nevar saukties par 
četrzvaigžņu, ja tā nav izgājusi sertifikāciju, 
turpretī par TIC, TIP vai TIB var saukties un 
arī saucas tie, kas nav sertificēti un pēc pašu 
izvēles ir piešķīruši sev kādu no nosauku-
miem. Piemēram, TIS, kas atbilstu labi ja TIP 
prasībām, var mierīgi sevi nodēvēt par TIB un 
vēl uzlikt standarta logo – arī tā nav aizsargā-
ta kvalitātes zīme, kuru drīkst izmantot tikai 
sertificētie. Vienīgais, kas tūristam norāda, ka 

TIS ir sertificēts, ir ierāmēta A4 formāta ap-
liecība kaut kur iekštelpās. “Ja TIC,TIP, TIB 
definējums noteikts Latvijas Valsts standartā, 
tad nav normāli, ka objekts izmanto šo no-
saukumu tad, ja tas neatbilst prasībām. To arī 
neviens nepārbauda. Iespējams, ir kaut kāda 
problēma likumdošanā, kas jārisina,” spriež 
S. Burnazjana. O. Slaugotne ir pārliecināta, 
ka nesertificētajiem TIS jābūt atšķirīgam no-
saukumam un logo. Standarts paredz, ka TIP 
un TIC ir vienāds logo – balts “i” burts zaļā 
taisnstūrī ar baltu apmali un uzrakstu “Tūris-
ma informācija”, savukārt TIB baltais burts ir 
uz karmīnsarkana fona.

Jūrmalas tūrisma speciāliste Gunta Ušpe-
le domā, ka sertifikāts ir vajadzīgs, jo tas ir 
viens no instrumentiem, kas apliecina, ka in-
formācijas sniedzējam pakalpojumu kvalitāte 
ir svarīga. 

Sertificētie TIB tikai Valkā un Liepājā 
Izrādās, vienīgi sertificētie TIB atrodas re-

ģionos: tie ir Liepājas reģiona TIB (LRTIB) 
un šovasar sertificētais Valkas uzņēmējdar-
bības atbalsta un tūrisma informācijas birojs. 
Paraugs citiem nav arī valsts uzturētais Lat-
vijas TIB, kura vadība bilda, ka birojs tāpat 
cenšas ievērot standartus, iespējams, kādreiz 
sertificēsies, bet pašlaik to darīt neplāno.

LRTIB vadītāja Monta Krafte stāsta, ka par 
vienīgo TIB pirms diviem gadiem viņi kļuva 
drīzāk netīšām: kad gribēja dibināt TIC, jau 
eksistēja Liepājas TIC – izbijis padomju lai-
ka ekskursiju birojs. Lai arī sertifikāts šogad 
atjaunots, M. Krafte piekrīt, ka praktisku ie-
guvumu no tā neesot. 

Valkas TIB sertifikācijas iniciators bija paš-
valdība cerībā, ka tas atvieglos valsts atbalsta 
saņemšanu kopīga Valkas – Valgas apmeklē-
tāju centra izveidei. “Caurskatot sertifikācijas 
prasības, sapratām, ka tas, ko mēs darām, at-
bilst TIB prasībām, tādēļ nolēmām uzreiz ie-
gūt augstāko pakāpi. Vajadzēja tikai noformēt 
dažas lietas, piemēram, nebijām reģistrējušies 
kā atsevišķa struktūrvienība,” stāsta biroja va-
dītāja Ance Empele. o

Baiba Lulle, NRA

Prezentācijas
Degustācijas
Anketēšana

+371 29118056
promote@tab.lv
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TICŽurnāls tūrisma profesionāļiem

Sākoties vasaras sezonai, vairāki tūris-
ma informācijas centri (TIC) ziņoja 
par darba laiku maiņu un strādāšanu 

arī nedēļas nogalē. Taču joprojām daudzi TIC 
brīvdienās, kad ir lielākā tūristu plūsma, ne-
strādā, citi ieviesuši pusdienlaikus, kas nebūtu 
pieļaujams, jo tūristi nāk cauru dienu. 

“Tūrisms” pārliecinājās, ka atsevišķi TIC pat 
darbdienās strādā tikai līdz 
trijiem vai četriem, citi vai-
rākas stundas un pat die-
nas nebija sazvanāmi, tas 
konstatēts arī vietās, kas 
saistītas ar dabas tūrismu, 
kam ir izteikti sezonālais 
pieprasījums, tātad šīm 
vietām tieši vasarā būtu jā-
strādā īpaši intensīvi. 

Nereti internetā bija 
norādīts viens TIC darba 
laiks, bet sazinoties izrā-
dījās, ka reāli strādā pēc 
cita grafika. Lielākoties izmaiņas bija pozitī-
vas – TIC bija pārgājis uz sezonas darba grafi-
ku, kaut dažas stundas strādājot arī sestdienās 
un, cenšoties atbildēt uz pastiprināto tūristu 
interesi, pārbīdot darba laikus darbdienās par 
labu strādāšanai pēcpusdienā. Jānis Rutka no 
Aglonas atzīst, ka strādāt svētdienās nevarot, 
jo TIC kā budžeta iestādei nav tik daudz lī-
dzekļu, turklāt par darbu 
brīvdienās jāmaksā du-
bultā. Lai tomēr tūristiem 
vienmēr būtu pieejama 
informācija, blakus TIC 
novietots stends ar no-
vada karti, objektiem, 
telefoniem, ir arī TAVA 
veidotie trīsstūrveidīgie 
stendi pilsētas centrā un 
pie benzīntanka. Degvie-
las uzpildes stacijā ir no-
pērkamas TAVA un TIC 
izdotās tūrisma kartes, 
tūrisma speciālisti sazva-
nāmi pa mobilajiem tāl-
ruņiem, kuru numuri iz-
vietoti TIC logā. Līdzīgi 
rīkojas arī citi brīvdienās 
nestrādājošie TIC. 

Noteikts darba laiks un 
norma strādāt arī nedēļas 
nogalē ir viena no Latvijas 
Valsts standarta prasībām 
TIC un tūrisma informā-
cijas birojiem (TIB). TIC 
sezonā noteikts 55 stundu 
darba laiks, ko var brīvi 
sadalīt pa dienām, bet TIB 
ir noteikts darbalaiks no 
9.00 līdz 18.00 darbdienās 
un – atkarībā no tūristu 
plūsmas – pašu noteiktā 
laikā arī brīvdienās. Tā kā 

vairums TIC nav sertificēti, arī standartā no-
teiktie darbalaiki tiem nav saistoši. 

Nupat sertificētais Valkas TIB sācis strādāt 
arī svētdienās, un tā vadītāja Ance Empele se-
cina, ka cilvēki, kas jau bija apraduši, ka birojs 
svētdienās nestrādā, tagad ir patīkami pārsteig-
ti un ātri pierod pie jaunajiem darba laikiem. 
Svētdienās mazāk, bet sestdienās interesentu 

netrūkst, tādēļ tū-
ristu informācijas 
sniedzējiem pilnīgi 
nestrādāt brīvdie-
nās nebūtu pareizi. 
Arī Cēsu TIC dar-
binieki atzīst, ka 
Cēsīs, kas tomēr ir 
tūrisma pilsēta, arī 
svētdienās centru 
apmeklē diezgan 
daudz tūristu, tādēļ 
brīvdienās ir vērts 
strādāt. 

Jūrmalas tūrisma speciāliste Gunta Ušpele, 
kuras pārraudzītie TIC it visi strādā gan sest-
dienās, gan svētdienās, atzīmē, ka resursu trū-
kuma apstākļos ir vērts apsvērt ideju, ka TIC 
būtu atvērti svētdienās, kad tūristu ir vairāk, 
bet par brīvdienu noteikt pirmdienu – tāpat kā 
muzejos. o

Baiba Lulle, NRA

Ne visi TIC strādā brīvdienās Viedokļi

Jolanta Berga
Aizputes TIC vadītāja 

Neesm sertificējušies. Gaidām reģionālo 
reformu, kas, iespējams, mainīs TIC dislokā-
cijas vietu. Neredzam arī taustāmu labumu, 
ko varētu gūt valsts mērogā. 

Vairākām TIC prasībām atbilstam, problē-
ma ir tā, ka atodamies otrajā, nevis pirmajā 
stāvā, bet tādēļ neviens tūrists bez aprūpes 
nav palicis. Darām savu darbu arī bez serti-
ficēšanās. 

Liene Kiršteine
Cēsu TIC vadītāja 

Bijām sertificēti, tagad mums sertifikāts 
būtu jāatjauno, taču šogad to noteikti neda-
rīsim, jo neredzam labumu. 

Stāv tas papīriņš plauktā, bet būtu jā-
jūt arī praktiskas priekšrocības attiecībā 
pret nesertificētajiem. Kad vienreiz jau esi 
sertificēts, paškontrole nav motivācija at-
kārtotai sertifikācijai, jo būtiski nekas nav 
mainījies. 

Monta Krafte
Liepājas reģiona TIB vadītāja 

Pirms diviem gadiem, kad sertificējāmies, 
zināma loma bija pašvaldības vēlmei, kā arī 
mums vajadzēja atšķirīgu nosaukumu no 
jau esošā Liepājas TIC. 

Šovasar atjaunojām TIB sertifikātu, lai arī 
gluži labi varētu bez tā iztikt. Tomēr man šķi-
ta, ka sertifikāts ir zināms atskaites punkts 
mums pašiem. Neesam jutuši no tā taus-
tāmu labumu, bet šur tur kā savu plusu to 
esam pieminējuši. 

Gunta Ušpele
Jūrmalas tūrisma un ārējo sakaru nodaļas 
vadītāja

Sertifikāts nedod nekādas priekšrocības, 
tikai mums pašiem lieku reizi apliecina, ka 
viss ir kārtībā. 

Pēc pašu iniciatīvas sertificējām gan mūsu 
TIC, gan TIP, jo ir labi, ka lieku reizi kāds pa-
kontrolē un izskata, vai atbilstam visiem 
standartiem. 

Tas ir ļoti vajadzīgs, jo šīs nu ir tās vietas, 
kurās viesmīlībai, tūristu apkalpošanai jābūt 
ļoti augstā līmenī – tās ir kā pilsētas seja, ko 
viesi nereti ierauga pirmo un kas rada priekš-
statu par visu valsti. 

Tabita Šķerberga
Jelgavas rajona un pilsētas TIC galvenā 
speciāliste

TIC atrodas rajona padomes ēkā un dar-
bojas padomes Attīstības departamenta 
pakļautībā. 

Tūrisma informācijas sniegšana ir tikai 
viena no mūsu funkcijām, trūkst arī informa-
tīvās norādes uz TIC, ir problēmas ar auto-
stāvlaukumu pie TIC. 

Visi šie faktori noteikuši to, ka līdz šim 
neesam sertifikāciju uztvēruši kā nepiecie-
šamību, lai tajā ieguldītu finanšu un citus re-
sursus. Neskaidra ir arī situācija ar teritoriālo 
reformu.

Daudzi TIC nestrādā 
brīvdienās, citi ieviesuši 
pusdienlaikus, atsevišķi 

TIC pat darbdienās strādā 
tikai līdz trijiem, citi 

vairākas stundas un pat 
dienas nav sazvanāmi.
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Lietuvas skaistākie foto “Flylal” lidmašīnās 
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Īsumā

LIETUVA

Lietuvieši pa Lietuvu ceļo vairāk
Šā gada pirmajā ceturksnī pa savu valsti 

ceļojuši 537,4 tūkstoši lietuviešu, tas ir par 
5% vairāk nekā šajā pašā laika posmā pērn 
(511,8 tūkstoši), ziņo Lietuvas Statistikas de-
partaments. 

Vietējo tūristu ceļojumu (ar vienu vai 
vairākām nakšņošanām) skaits 2008. gada 
janvārī–martā pieaudzis par 8,4% salīdzinā-
jumā ar šo pašu laika posmu pērn, bet vienas 
dienas ceļotāju skaits audzis par 0,4%. Vienas 
dienas ceļojuma laikā tūrists iztērē vidēji 128 
litus. Tūristi visvairāk ir ceļojuši ar personiska-
jām automašīnām un nakšņojuši pie saviem 
radiniekiem.

Par efektīvu instrumentu ceļošanas veici-
nāšanai pa savu valsti Lietuvas tūrisma veici-
nātāji uzskata Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
kopprojektu “Dižā Baltijas apceļošana”.

Arī leiši iecienījuši Turciju
Tāpat kā Latvijas, arī Lietuvas iedzīvotāju 

populārākā atpūtas vieta šajā sezonā ir Tur-
cija, uz kurieni jūlijā devās ceturtā daļa ceļo-
jošo lietuviešu, liecina dati par pārdotajām 
ceļazīmēm Lietuvas tūrisma aģentūru tīklā 
“AAA Wrislit”. 

Starp populārākajiem brīvdienu galamēr-
ķiem ir arī Krēta (19%), Maljorka (7%), Bulgā-
rija (6%), Spānija (5%), Rodas sala (5%), Hor-
vātija (5%), Grieķija (4%), Tunisija (3%), Itālija 
(2%).  No eksotiskajām valstīm biežāk ceļots 
uz Meksiku, Maldivu salām, Šrilanku.

Neringa – labākais lietuviešu 
kūrorts

51,7% apjautāto Lietuvas pilsētu iedzī-
votāju par labāko valsts kūrortu ir atzinuši 
Kuršu kāpās esošo Neringu. 24,6% ir balso-
juši par Druskininkiem, bet par latviešiem tik 
zināmo un tuvāko Palangu – tikai 16,8%. Ap-
tauju šā gada jūnija sākumā veica Lietuvas 
avīze “Veidas”. 

Palangas pašvaldība turklāt no 1. jūlija no-
teikusi maksu par automašīnu iebraukšanas 
pilsētā – 10 liti, kā arī maksu par autostāv-
vietām. Savukārt Neringas pašvaldībā ietilp-
stošā Nida, lai samazinātu auto radīto slodzi, 
izstrādā īpašus noteikumus automašīnu ie-
braukšanai pašvaldības teritorijā.

Traķu muzejā jaunas ekspozīcijas
Sagaidot 60 gadu jubileju, Traķu vēstures 

muzejs apmeklētājiem piedāvā divas atjau-
notas ekspozīciju zāles par pilsētas vēsturi 
un kultūru. Ekspozīcijas ļaus iepazīties ar uni-
kālu 17.–18. gadsimta tiesas zāles instalāciju, 
kurā izmantoti arī speciāli skaņu efekti.

Traķu vēstures muzeju ik gadu apmeklē 
vairāk nekā 300 tūkstoši apmeklētāju. Mu-
zeja fondos ir vairāk nekā 280 tūkstoši eks-
ponātu. 

Žurnāls tūrisma profesionāļiem

Eiropas Komisijas un Lietuvas Valsts 
Tūrisma departamenta rīkotajā Eiropas 
izcilāko tūrisma galamērķu konkursā 

uzvarējis Žemaitijas nacionālais parks, kas ir 
slavens ar ķekatu tradīcijām, skaisto parka ai-
navu un vienu no lielākajiem Lietuvas ezeriem 
– Plateļu ezeru, kas ir interesants ar zemūdens 
arheoloģiskajiem pieminekļiem. Projektā īpaši 
uzsvērtas Meteņa otrdienas svinē-
šanas tradīcijas, kas, pavadot ziemu 
un gaidot pavasari, saskaņā ar senām 
tradīcijām tiek svinētas divas dienas. 
Žemaitijas reģionā ir vismaz 10 amat-
nieki – kokgriezēji, kas nodarbojas 
ar koka masku darināšanu, kuras tiek 
pārdotas visa gada garumā. Plateļos ik gadu tiek 
rīkota masku izstāde – konkurss, kurā piedalās 
apmēram 30 masku darinātāji no visas Lietuvas. 
Savākta arī 200  masku pastāvīgā ekspozīcija. 
Lai saglabātu nacionālās tradīcijas, tik rīkoti arī 
speciāli semināri par Meteņdienas tradīcijām, 
dziesmām, paražām, ēdieniem, maskām. 

Plateļu ezerā, kas ir parka centrālais ob-
jekts, savukārt ik gadu notiek jahtu regate, 
niršanas apmācības, militārā mantojuma izzi-

nāšana u.c. 
Konkursa tēma šogad ir tūrisms un vietējais 

nemateriālais mantojums. 
Pērn Lietuva atšķirībā no Latvijas šajā 

konkursā nepiedalījās. Šogad konkursam bija 
pieteikušās vairāk nekā 37 pašvaldības, bet 
no tiem detalizētākai vērtēšanai tika izvēlēti 
13 labākie projekti. Uz EDEN titula ieguvēju 

Lietuvā pretendēja arī Dzejas fes-
tivāls Kulautuvā Kauņas reģionā, 
kurš kopš 2006.gada ieguvis starp-
tautiska festivāla raksturu, Meteņa 
tradīcijas šaursliežu dzelzceļa vil-
cienā Aukštaitijā Paņevežā, Raudo-
nes pils kultūras svētki maija pēdējā 

sestdienā, Muzeju nakts un citu kultūras pasā-
kumu piedāvājums Traķu pilī,  starptautiskais 
sēņu festivāls Varēnā, ķiršu festivāls Žagarē, 
putnu vērošanas rallijs “Kuronijas lagūna”, 
Salakas svētki Palangā februārī u.c. 

Latvijā par EDEN konkursa uzvarētāju 
šogad kļuva Rēzeknes tūrisma informācijas 
centra iesniegtais projekts “Latgales podnie-
ki – māla pavēlnieki”, bet pērn – Kuldīgas 
vecpilsēta. o

Žemaitijas parks – EDEN uzvarētājs

Fotogrāfa Mariusa Jovaiša populāros fotodar-
bus no sērijas “Neredzētā Lietuva” var aplū-
kot arī pasažieri, kas ar Lietuvas aviokompā-
nijas “Flylal” lidmašīnu “Boeing 737” lido 
uz Rietumeiropas un Ziemeļeiropas valstīm. 
Fotogrāfiju izstāde lidmašīnā tiks eksponēta 
līdz šī gada beigām. 

Šāda izstāde lidmašīnā Eiropā notiek pirmo 
reizi. 

M. Jovaišas fotogrāfiju albums “Neredzētā 
Lietuva” Lietuvā kļuvusi par bestselleru, tajā 

apkopotas 250 augstas kvalitātes fotogrāfijas, 
kas uzņemtas lidojumā. Lielākā daļa Lietuvas 
iedzīvotāju pat uzskata, ka “Neredzētās Lie-
tuvas” fotogrāfijas kļuvušas par valsts nacio-
nālo zīmolu. 

Darbi izpelnījušies popularitāti arī vairā-
kās ārvalstīs, tostarp Latvijā, kur M. Jovaišas 
darbu izstāde līdz rudenim aplūkojama Rīgas 
Latviešu biedrības namā. Fotogrāfs iecerējis 
veidot līdzīga koncepta grāmatu par visām 
Baltijas valstīm. o
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IGAUNIJA

Uzlabo apkalpošanas kvalitāti 
Igaunijas Uzņēmējdarbības attīstības 

fonds uzsācis kampaņu “Kvalitāte zem lupas”, 
kuras mērķis ir paaugstināt servisa līmeni tū-
risma uzņēmumos un to konkurētspēju. 

Ārvalstu tūristu aptaujas liecina, ka tūristi 
bieži vien nav apmierināti ar zemo apkalpo-
šanas līmeni Igaunijas viesmīlības uzņēmu-
mos. Fonda tūrisma centra vadība tā iemes-
lus saskata lielajā kadru mainībā, jo darbs 
tūrisma nozares apkalpošanā bieži tiek uz-
tverts kā pagaidu darbs, trūkst arī izpratnes 
par to, ka tieši klients ir tas, kas darbiniekam 
maksā algu. 

Pērnava vilina ar nūdistu pludmali 
Igaunijas kūrortpilsētā Pērnavā atklāta 

400 m gara nūdistu pludmale. To jau ir iecie-
nījuši ne tikai vietējie, bet arī citu Igaunijas 
pilsētu iedzīvotāji. Plānots, ka pludmale vi-
linās arī ārvalstu tūristus un tā tiks atzīmēta 
kartē, kurā atrodamas nūdistu pludmales no 
visas Eiropas.

Šī ir viena no oficiālajām Pērnavas plud-
malēm, bet daudzas pludmales šajā pilsētā ir 
neoficiālas, proti, uz tām neattiecas prasības 
par noteikta skaita pārģērbšanās kabīņu, tu-
alešu un atkritumu urnu esamību. Arī ūdens 
kvalitāte tajās tiek pārbaudīta daudz retāk 
nekā oficiālajās pludmalēs. 

Savienos Tallinu un Helsinkus
Igaunija un Somija sākušas sagatavošanās 

darbus, lai zem Somu jūras līča uzbūvētu 80 
km garu tuneli, kas savienotu abu valstu gal-
vaspilsētas – Tallinu un Helsinkus. Eksperti 
lēš, ka tuneļa izbūve uzlabos gan kravas un 
transporta pārvadājumus, gan arī labvēlīgi 
ietekmēs tūrisma nozari, padarot ērtāku sa-
tiksmi un ceļošanu Baltijas jūras reģionā. Tal-
linas mērs Edgars Savisārs pavēstīja, ka gadu 
ilgais pētījums izmaksās 500’000–800’000 
eiro un ka atlikusī nauda projekta izpētei tiks 
iegūta no Eiropas Savienības. 

Cenu pieaugums restorānos – 15%
Kopš šā gada sākuma Igaunijas restorā-

nos un bāros cenas palielinājušās vidēji par 
15%. Šis kāpums ir par 4% lielāks nekā cenu 
pieaugums valstī kopumā, liecina Igaunijas 
Statistikas departamenta dati. Sava ietekme 
ir alkohola sadārdzinājumam, – tam šogad 
cenas palielinājušas par 10%, turklāt jūlijā 
kārtējo reizi paaugstināts akcīzes nodoklis 
alkoholam. Speciālisti Igaunijas sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumiem prognozē grūtus 
laikus. 

Arī igauņi uz Turciju – bez vīzas
Kopš jūlija vidus Igaunijas pilsoņiem nav 

vajadzīga vīza iebraukšanai Turcijā. Turcija ir 
viens no populārākajiem igauņu tūrisma ga-
lamērķiem – 2006. gadā turp atpūsties devās 
16 000 Igaunijas iedzīvotāju, bet pērn jau 25 
000. Latvijas pilsoņi uz Turciju bez vīzas var 
doties kopš 2007. gada 13. decembra. 

Žurnāls tūrisma profesionāļiem

Lai veicinātu tūrismu, Igaunija nolēmu-
si uzsākt līdz šim vērienīgāko valsts 
reklāmas kampaņu, kas piecos gados 

izmaksās 19,5 miljonus latu. 4,5 miljonus latu 
no šīs summas segs Eiropas Savienība.

Līdzšinējais Igaunijas zīmols “Welcome 
to Estonia”, kas izmaksāja 585 000 latu, tiks 
aizstāts ar jaunu, plašāku vēstījumu, ziņo laik-
raksts “Eesti Ekspress”.

Trīs konkursa kārtībā izraudzīti starptautis-
ki biroji par 4,05 miljoniem latu rūpēsies par 
reklāmas izvietošanu vismaz deviņās valstīs 
– uz ielām, presē, televīzijā, bet vēl trīs rek-
lāmas biroji par 2,7 miljoniem latu izstrādās 
reklāmas kampaņas. Valstis, kurās tiks īsteno-
ta šī kampaņa, būs: Latvija, Lietuva, Somija, 
Krievija, Zviedrija, Vācija, Norvēģija un Liel-
britānija, nepieciešamības gadījumā arī Itālija 
vai Spānija.

Perspektīvā iecerēts ar reklāmām vērsties 
arī pie Japānas un ASV tūristiem.

Plānota netiek viena kampaņa, bet gan ie-
tvara līgums par iespēju reklamēt Igauniju 
vajadzīgajā laikā un vietā. 

“Šī kampaņa ir nepieciešama visam tūrisma 
sektoram. Igaunija ir jāreklamē, un ir jāceļ tās 
imidžs,” uzskata uzņēmuma “Reisiekspert” 
vadītājs un Tūrisma uzņēmumu savienības 
valdes loceklis Svens Leoke. 

Igaunija arī nolēmusi turpmāk vairāk 

orientēties tieši uz gala patērētājiem, un 
75% reklāmas tā vērsīs tieši uz potenciālo 
tūristu, bet tikai 25% – uz tūrisma uzņēmu-
miem, kas organizē tūres uz Igauniju, tostarp 
uz tūrisma gadatirgiem. Šādu izvēli pamato 
arī pētījums, kurā 41% tūristu atzinuši, ka 
ceļojumu uz Igauniju organizējuši paši, iz-
mantojot internetu, bet tikai 17% izmantojuši 
tūrisma biroju palīdzību. Tūrisma gadatirgu 
kā informācijas ieguves vietu saviem ceļo-
jumiem uz Igauniju minēja tikai 2% tūristu.  
Visu aktivitāšu rezultātā 2010. gadā ārvalstu 
tūristu nakšņojumu skaitam būtu jāsasniedz 
700 tūkstoši. 

Aktivizēt rīcību igauņus mudina vājie tū-
risma nozares rādītāji, ārvalstu tūristu skaita 
samazināšanās pērn vienlaikus ar veiktajām 
investīcijām tūrisma sektorā, jaunu viesnīcu 
būvē. Arī šogad no dažādiem Igaunijas tūrisma 
sektora spēlētājiem dzirdamas satraukuma pil-
nas vēstis: bāros, restorānos cenu kāpuma dēļ 
apmeklētāju skaits sarūk, mazāk atpūtnieku ir 
atpūtas bāzēs, kaut arī cenas tur šovasar lielā-
koties nav augušas. Par suvenīru noieta sama-
zināšanos sūdzas arī tirgotāji un amatnieki. 

Igaunijā tūrisms veido aptuveni 8% iekš-
zemes kopprodukta un apmēram tikpat lielu 
daļu nodarbinātības, tādēļ valsts cenšas noza-
rei iespēju robežās palīdzēt. o

Paula Bērziņa, Corp Media

Pērn no Latvijas uz Sāremā devās mazāk tū-
ristu nekā no Somijas un Zviedrijas, turpretī 
šogad latviešu tūristu skaits šajā Igaunijas salā 
krasi pieaudzis un ir otrs lielākais aiz pašiem 
igauņiem, raksta laikraksts “Eesti Päevaleht”. 

Tendence latviešu ceļotāju skaitam Sāremā 
palielināties bija manāma jau pērnā rudenī. 
Tā, piemēram, viesnīcas “Georg Ots Spa” ap-
meklētāju vidū pērn bija tikai 4% latviešu, bet 
šā gada aprīlī – 24%. “Agrāk latvieši vairāk 
brauca vasarā, tagad viņi te ir sastopami arī 

ziemā,” konstatējusi “Georg Ots Spa” vadī-
tāja Ketlina Teusme. Kā vienu no iemesliem 
latviešu tūristu skaita pieaugumam viņa min 
aktīvo reklamēšanos Latvijā. 

Arī “Saaremaa Spa Hotels” trijās sanatori-
jās latvieši ir aizvien biežāki viesi. Viesnīcas 
vadība kā iemeslu min kuģu satiksmes popu-
laritātes pieaugumu starp Latviju un Sāremā. 

Pastiprināta interese par Sāremā nekusta-
majiem īpašumiem latviešu vidū gan neesot 
manīta. o

Igaunijas mākslas muzejs “Kumu” no 14o 
kandidātiem izvēlēts par labāko 2008. gada 
Eiropas muzeju. 

20 valstu 38 muzejiem bija iespēja sevi pre-
zentēt Īrijas Nacionālajā muzejā Dublinā. 

Izvēloties “Eiropas gada muzeju”, tika vērtē-
ta muzeja ēkas arhitektūra, ekspozīcijas dizains 
un tehniskās iespējas, sadarbība ar apmeklētā-
jiem. Gada muzeja balva tika pasniegta jau 
31.reizi. Projektu atbalsta Eiropas Komisija. o

Igaunijas vīzu pieprasījumus iespējams aizpil-
dīt internetā Igaunijas Ārlietu ministrijas mājas-
lapā www.vm.ee/eng. Pakalpojums pieejams e-

paraksta lietotājiem – gan privātpersonām, gan 
tūrisma firmām. Vīzas apstiprinājums arī tiks 
atsūtīts elektroniski uz pasūtītāja e-pastu. o

Igaunija reklāmas kampaņā 
ieguldīs vairākus miljonus

Latvieši iecienījuši Sāremā

“Kumu” – Eiropas gada muzejs 

Igaunijas vīzas elektroniski 
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Īsumā

Jauni standarti ūdeņu kvalitātei
Eiropas Parlaments apstiprinājis jaunus, 

stingrākus virszemes ūdeņu kvalitātes stan-
dartus. Saskaņā ar jauno direktīvu Eiropas 
upju, ezeru un piekrastes ūdeņu kvalitāti no-
teiks pēc 33 piesārņojošu vielu – galvenokārt 
smago metālu un pesticīdu – daudzuma. 

Direktīvā uzskaitītās vielas degradē ūdens 
ekosistēmas, mazina bioloģisko daudzvei-
dību un, nokļuvušas pārtikas ķēdē, apdraud 
cilvēku veselību. Līdz 2018. gadam ES dalīb-
valstīm ir jāpanāk uzlabojumi, lai to teritorijā 
esošie ūdeņi pietuvotos direktīvā noteikta-
jiem standartiem.

Deputāti arī aicinājuši Eiropas Komisiju sa-
gatavot papildu pētījumu par to, vai 13 prio-
ritāro bīstamo vielu saraksts nav jāpapildina 
ar vēl 13 vielām, kuru vidū ir arī dioksīns.

Saules aptumsuma vērotāji – 
stabila tūrisma mērķgrupa

Lielāko skaitu ārvalstu tūristu, kuri 1. au-
gustā vēlējās novērot pilnu Saules aptumsu-
mu, pulcēja Krievijas pilsēta Novosibirska, uz 
kurieni devās vairāk nekā 15 000 astronomu 
amatieru no visas pasaules. Vietējās 87 vies-
nīcas gan varēja piedāvāt tikai aptuveni 2000 
numuru, kas bija rezervēti jau iepriekš. Inte-
resanti, ka pirmie numuri bija rezervēti jau 
2003. gadā, bet pēdējie – vairākus mēnešus 
pirms aptumsuma. Izmantojot situāciju, vie-
tējie uzņēmēji izmitināšanas cenas ārzemnie-
kiem paaugstināja pat vairākkārt, šādu rīcību 
skaidrojot vienkārši: pieprasījums pārsniedz 
piedāvājumu. Varas iestādes bija ierīkojušas 
arī īpašas telšu pilsētiņas.

Tiesa, vietējā mērija bija parūpējusies arī 
par bezmaksas pakalpojumu – izvietojusi 
brīvi pieejamus 170 teleskopus. Konsultācijas 
par Saules aptumsuma vērošanas drošības 
aspektiem sniedza 180 apmācīti brīvprātīgie. 
Interesentiem tika izdalītas arī īpašas brilles 2 
minūšu un 20 sekunžu ilgā Saules aptumsu-
ma vērošanai.

Līdz nākamajam Saules aptumsumam 
Novosibirskas domes vadība sola ierīkot arī 
speciālus skatu laukumus. 

Šādu unikālu dabas parādību novērotāji 
kļūst par stabilu tūrisma mērķgrupu. Piemē-
ram, Ķīnas ziemeļrietumos, mazajās Mon-
golijas pierobežas pilsētiņās ierīkoti pasaulē 
lielākie aptumsuma skatu laukumi, kur no-
vērot šo samērā reto dabas parādību ierodas 
tūkstošiem vietējo un ārzemju tūristu. 

Baltkrievija investē tūrisma 
objektos

2008. gada pirmajā pusgadā Baltkrievijā 
tika atjaunoti 35 dažādi tūrisma objekti, bet 
līdz gada beigām kopuma plānots atjaunot 
148 tūrisma un viesmīlības infrastruktūras 
objektus.

Sporta un tūrisma ministrijas Tūrisma de-
partamenta direktors Viktors Jankovenko 
gan atzīst, ka “runāt par radikālu Baltkrievijas 
tūrisma infrastruktūras uzlabošanu vēl ir pār-
agri. Pie tā vēl daudz jāstrādā”.

PASAULE Žurnāls tūrisma profesionāļiem

Francija – tūristu galamērķis Nr. 1

Prognozē nozares izaugsmi 

Skaistuļu reklāma nepalīdz

Francija joprojām ir iecienītākais tūristu 
galamērķis – pērn to apmeklēja 82 miljoni 
ārvalstu tūristu, no kuriem 14 miljoni bija 
tranzīta tūristi, bet 68 miljoni Francijā ieradu-
šies mērķtiecīgi, no tiem 46% bija eiropieši, 
galvenokārt vācieši, briti un beļģi. Salīdzinā-
jumā ar 2006. gadu tūristu skaits ir pieaudzis 
par 4%. 

Kā liecina 2007. gada dati, tuvākais Franci-
jas konkurents ir Spānija.

Savukārt paši franču ceļotāji, pēc tūrisma 
interneta aģentūras “Expedia” veiktās Eiropas 
viesnīcu menedžeru aptaujas datiem, ir visne-
patīkamākie tūristi – viņi esot pārlieku taupī-
gi, neatstāj dzeramnaudu un ir pārliecināti, ka 
visiem jāzina franču valoda. Nākamie sliktā-
ko tūristu sarakstā ir turki, spāņi, meksikāņi, 
krievi, indieši un ķīnieši. 

Savukārt labākie ir japāņu tūristi, kam seko 
briti un vācieši. o

Tūristu plūsma pasaulē šī gada pirma-
jos četros mēnešos palielinājusies par 
5% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu 

pērn. Tas liecina par pasaules tūrisma sektora 
stabilitāti, neskatoties uz pasaules ekonomikas 
nestabilitāti, tā uzskata Pasaules Tūrisma or-
ganizācijas eksperti. Viņu prognozes 2008. ga-
dam ir optimistiskas. Šā gada pirmajos četros 
mēnešos visos galvenajos pasaules reģionos 
– Vidējos Austrumos, Ziemeļrietumu Eiropā, 
Centrālāzijā un Dienvidāzijā tūristu interese 
par ceļošanu bija augoša. Īpaši pieaug tūristu 
interese par ASV un Karību jūras valstīm, Vi-
dusjūras reģionu un Eiropas dienvidiem, Āzi-
jas un Klusā okeāna valstīm. Pēc ekspertu vēr-
tējuma, visveiksmīgāk tūrisma nozare pēdējā 
laikā attīstījusies Turcijā, Zviedrijā, Bulgārijā, 
Latvijā, Lietuvā, Izraēlā un Maltā.

PTO prognozē, ka 2020. gadā ceļotāju 
skaits, kas dodas ārpus savas valsts robežām, 
būs palielinājies divas reizes. Ievērojami pa-
lielināsies tūristu skaits no Ķīnas, Indijas, 
Dienvidaustrumāzijas valstīm kopumā, Persi-
jas līča valstīm, Austrumeiropas, Latīņameri-
kas un Āfrikas.

Daudzas valstis pašas par sevi kļūs par ie-
vērojamiem pasaules tirgiem, kas ir saistīts ar 

vidusslāņa pieaugumu un tā mobilitātes palie-
lināšanos, politikas liberalizāciju. Piemēram, 
2007. gadā Ķīnas tūristi ceļojumos ārpus sa-
vas valsts iztērējuši 30 miljardus ASV dolāru. 
Aizvien nozīmīgāks rādītājs pasaules tirgū ir 
iekšzemes ceļojumi, un to skaitam ir tendence 
palielināties (2006. gadā 1,6 miljardi ceļoju-
mu Ķīnā un 461 miljoni – Indijā).Pasaules at-
tīstītajās zemēs starptautisko ceļojumu skaits 
1996.–2006. gadā ir palielinājies par 6%. 
Attiecīgi attīstītajās valstīs šis rādītājs ir ap-
mēram 9%, bet valstīs ar zemiem un vidējiem 
ienākumiem – 8%. 

Savukārt Pasaules Tūrisma un ceļojumu ko-
miteja gan lēš, ka 2008. gadā tūrisma sektora 
izaugsme nedaudz mazināsies un nepārsniegs 
3% (2007. gadā – 4%), bet turpmākajos desmit 
gados tā vidēji būs 4% gadā. Ilgtermiņā tūris-
ma īpatsvars IKP no 9,9% 2008. gadā pieaugs 
līdz 10,5% 2018. gadā. Tūrisma sektorā no-
darbināto skaits 2008. gadā būs 238 277 000 
jeb 8,4% no visiem strādājošajiem, bet 2018. 
gadā – 9,2% jeb 296 252 000 nozarē strādājo-
šo. 2008. gadā, tūrisma radītā eksporta īpat-
svars kopējā eksporta apjomā būs 11%, bet 
2018. gadā – 10,3%, lai gan absolūtos skaitļos 
eksporta apjoms būs teju dubultojies. o

370 000 eiro dārgais reklāmas klips, kurā sla-
venas čehu modeles Petra Nemkova un Tatja-
na Kuharževa ar šampanieša glāzi rokās pa-
staigājas pa Prāgas ievērojamākajām vietām, 
vairākus mēnešus tika rādīts “Fashion TV”, 
taču tas nav devis gaidīto rezultātu. Tūristu 
skaits Čehijā šogad ir samazinājies. 

Kā iemeslus tam kritiķi min nepareizu te-
levīzijas kanāla izvēli reklāmai un reālo si-
tuāciju Čehijā: zems apkalpošanas līmenis, 
liels kabatzagļu skaits un augsts čehu kronas 
kurss.

Savukārt Čehijas iedzīvotāju vidū izplatīta 
ir ceļošana uz kredīta. Pēc Čehijas Tūrisma 
aģentūru asociācijas datiem, 2007. gadā čehi 
ņēmuši kredītus ceļojumiem par kopumā 400 
miljoniem čehu kronu (ap 11 miljoni latu), bet 
šogad prognozētā summa ir 700 miljoni. Vis-
biežāk kredīti ņemti, lai iegādātos ceļazīmi uz 
kādu no Vidusjūras kūrortiem. o
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Franču okeanogrāfi brīdinājuši, ka arī 
Vidusjūru var piemeklēt Adrijas jūras 
liktenis, kad medūzas piekrastē kļūst 

par ierastu parādību, atbaidot tūristus. Tieši 
medūzu dēļ jau otro gadu pēc kārtas samazi-
nās Adrijas jūras kūrortu apmeklētāju skaits.

Jau gandrīz divus gadsimtus Vidusjūras Ei-
ropas piekrastē novērots medūzu aktivitātes 
12 gadu cikls, proti, septiņus gadus medūzas 
bijušas, bet pēc tam uz pieciem gadiem pazu-
dušas. Taču šogad jau astoto gadu pēc kārtas 
medūzas atkal novērojamas lielos daudzumos. 
Speciālisti spriež, ka šādai aktivitātei varētu 
būt divi iemesli. Pirmais – globālā sasilšana. 
Parasti ziemā Vidusjūras ūdeņi atdziest līdz 
13 grādiem, bet šoziem minimālā reģistrē-
tā ūdens temperatūra bija 14 grādu. Otrkārt, 
strauji samazinājusies divu medūzu dabisko 
ienaidnieku – tunču un bruņrupuču – populā-
cija. Pirmie izzūd nozvejas dēļ, bet otrie nevar 
atrast pludmales, kas nepieciešamas, lai perē-
tu pēcnācējus. 

Aizvien vairāk un vairāk kūrortu spiesti 
domāt, kā cīnīties ar medūzām. Ar tīkliem ie-
spējams norobežot pavisam nelielu teritoriju, 
bet medūzu savākšanai nolīgt cilvēkus būtu 
dārgs un neefektīvs pasākums. Piemēram, 
2006. gada vasarā Kannu municipalitāte savā-

ca 10 tonnu medūzu, turklāt tikai tās, kas tika 
izskalotas krastā.

Šovasar tika ziņots, ka arī Baltijas jūrā pie 
Vācijas krastiem izskalotas medūzas, ir ziņas, 
ka medūzas sadzēlušas vairākus peldētājus. 
Speciālisti skaidro, ka šīs medūzas jeb zie-
meļu cianejas parasti dzīvo Ziemeļjūrā, taču 
reizēm tās ar paisuma viļņiem tiek ienestas 
Baltijas jūrā. Te gan ir manītas tikai atsevišķas 
medūzas, nevis to bari.

Latvijas piekrastē sastopama viena medūzu 
suga – ausainā aurēlija, tās peldētājus neap-
draud un šos radījumus var pat ņemt rokās. Bal-
tijas jūrā dzīvojošās medūzas ir mazas, jo sāls 
koncentrācija ūdenī ir salīdzinoši neliela. o

Melnās jūras piekrastē, kur investējuši arī 
daudzi Latvijas uzņēmēji, ik nedēļu par ban-
krotu paziņo trīs, četras viesnīcas, liecina Bul-
gārijas Tūrisma valsts pārvaldes informācija. 
Ja viesnīcām netiks atrasti pircēji, tās nonāks 
to finanšu institūciju īpašumā, kuras tika pie-
šķīrušas līdzekļus ēku celtniecībai. 

Pēc veiksmīgā 2007. gada, kad Bulgārija pie-
vilināja 5 miljonus tūristu, šī gada pirmajā pus-
gadā vien Melnās jūras piekrastē uzceltas 820 
viesnīcas, kā rezultātā piedāvājums ievērojami 
pārsniedzis pieprasījumu. Pārvaldes vadītāja 
Anelī Kruškova pieļauj, ka Bulgāriju drīzumā 
varētu piemeklēt Spānijas liktenis, kur valsts 
pārpirka bankrotējušās viesnīcas, lai to vietā 

izveidotu parkus un apzaļumotās teritorijas.
Kā viena no alternatīvām jau tiek apsvērta 

iespēja pludmaļu vietā  vairāk koncentrēties 
uz golfa klubiem. Bulgārijā jau darbojas 19 
golfa laukumi, taču to skaitu varētu palielināt 
līdz 40. 

Iespējams, ka Bulgārija izies tos pašus 
evolūcijas posmus, ko attīstīto valstu kūrorti, 
kuros nākamā stadija izpaužas golfa lauku-
mu būvniecības ierobežošanā. Tā, piemēram, 
Andalūzijas reģionālā pārvalde Spānijā pat ar 
likumu ierobežojusi golfa klubu celtniecību 
un ēku skaitu golfa laukumu apkārtnē, jo visai 
bieži golfs kalpojis par ieganstu, lai ārzemnie-
ki piekrastē varētu uzbūvēt villas. o

Kruīzu tūrisms Baltijas jūrā nav ekoloģisks, 
jo gandrīz visi kruīzu kuģi savus notekūdeņus 
ievada jūrā. No 20 kruīzu kompānijām tikai 
trīs – “Aida Cruises”, “Peter Deilmann” un 
“Hurtigrouten” – Baltijas jūrā izpilda Pasau-
les Dabas fonda noteiktos standartus. Šo triju 
kompāniju kruīzu kuģi savus netīros ūdeņus 
attīra uz kuģa vai arī nodod ostā. 

Starptautiskā kruīza kuģu asociācija (Cru-
ise Lines International Association) noraida 

brīvprātīgu apņemšanos par ekoloģisku rīcī-
bu Baltijas jūrā. 

Katru gadu Baltijas jūrā no 300 kruīzu ku-
ģiem tiek izgāzti apmēram 100 miljonu lit-
ru tualetes ūdens un 1,6 miljardi litru netīrā 
ūdens. Pasaules Dabas fonds pēc vienu gadu 
ilgušām sarunām joprojām nav panācis kom-
promisu ar “Cruise Lines International Asso-
ciation”. Tas nozīmē, ka arī šajā gadā Baltijas 
jūrā ieplūdīs 113 t slāpekļa un 38 t fosfāta. o

PASAULEŽurnāls tūrisma profesionāļiem

Brīdina par medūzām

Bulgārijā bankrotē viesnīcas

Kruīzu kuģi izmanto Baltijas 
jūru kā tualeti

Krievijā

Neizceļ Latvijas konsulātu
Krievijas Tūroperatoru asociācijas biedru 

aptaujā britu konsulāts atzīts par problemā-
tiskāko iestādi tūrisma nozarē strādājoša-
jiem. Noteiktas arī citas “nominācijas”:

•	problēmas,	lai	saņemtu	akreditāciju	–	Vā-
cijas konsulātā;

•	aizķeršanās	ar	vīzu	izsniegšanu	–	visilgāk	
Itālijas un Lielbritānijas konsulātos;

•	 biežākie	 vīzu	 atteikumi	 –	 Lielbritānijas	
konsulātā;

•	 tādu	 papildu	 dokumentu	 pieprasīšana,	
kas nav sarakstā – Austrijas konsulāts;

•	pieteikšanās	uz	sarunām	–	Lielbritānijas	
konsulāts;

•	 neērti	 pieņemšanas	 grafiki/dokumentu	
izsniegšana – Itālijas konsulāts.

Par “neproblemātisko” atzīts Šveices kon-
sulāts, bet uzmanīgākie darbinieki esot Fran-
cijas konsulātā.

Pastiprinās tūrfirmu kontroli
Krievijas Sporta, tūrisma un jaunatnes po-

litikas ministrija izstrādā grozījumus, kas pa-
lielinās tūrfirmu atbildību pret klientiem. 

Jautājums īpaši saasinājās pēc tam, kad jū-
lijā apmēram 200 skolēnu liela grupa, kas bija 
tūrfirmā rezervējusi ceļojumu, divas diennak-
tis nīka lidostā, nevarot nokļūt Antaljā, bet, 
kad beidzot tur nokļuva, izrādījās, ka viesnīcā 
visas vietas ir aizņemtas, jo tūrfirma tās ne-
maz nebija rezervējusi.  Tamlīdzīgu situāciju 
rašanos veicinot tas, ka lielākā daļa tūrfirmu 
ir tikai starpnieki, kam nav nekāda sakara ar 
transfēriem, viesnīcām, aviobiļetēm, ir jādo-
mā arī par tūrisma pakalpojumu tirgus kon-
troli un firmu sodīšanas iespējām. 

Tagad likumdevējs kopā ar nozari apspriež 
iespēju noteikt kompensāciju piedzīšanas ie-
spējas, tūrfirmu administratīvo atbildību un 
pat kriminālatbildību. “Ticiet man, neviens ne-
varēs nesodīti darboties tirgū un ņirgāties par 
cilvēkiem,” paudis Krievijas tūrisma, sporta un 
jaunatnes politikas ministrs Vitālijs Mutko. 

Nevēlas sertificēt pludmales
Pludmaļu īpašnieki Krievijā nesteidz ser-

tificēt pludmales, lai arī to sertifikācija ļautu 
piesaistīt vairāk tūristu. Pludmaļu klasifikāci-
ja un sertifikācija ir brīvprātīga. Šajā sezonā 
no 1000 Krievijas pludmalēm sertificētas un 
klasificētas bija tikai četras – pa divām plud-
malēm Anapā un Gelendžikā. Četri sertifi-
cēšanas pieteikumi saņemti no Tuapses un 
Sočiem. Eksperti par visdrošākajām un labā-
kajām atzinuši Melnās jūras pludmales. 

Medūzas šogad bija apsēdušas arī Krimu. 
Šāda izmēra medūzu dēļ bija ļoti apgrūtināta 
peldēšanās
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Feodosijas (Ukraina, Krima) pludmali ir 
iecienījuši Krievijas tūristi, kuru vēlme atpūsties 
ir pārāka par iespējamām neērtībām

Fo
to

 K
ris

tia
ns

 R
oz

en
va

ld
s



42 2008 Nr. 2 & 3, Septembris i

ES

Uzlabojumi aviobiļešu 
tirdzniecības vietās

Kopš pagājušā gada, kad ES mēroga izmek-
lēšanā tika atklāta maldinoša reklāma un 
negodīga prakse 137 aviobiļešu pārdošanas 
tīmekļa vietnēs no 386 pārbaudītajām, labota 
vairāk nekā puse šo vietņu. Latvijas “airBaltic”, 
kas solīja trūkumus novērst, vilcinās to darīt. 

Ziņojums atklāj, ka visā gaisa satiksmes 
nozarē ir nopietnas un ilgstošas problēmas, 
kas saistītas ar biļešu pārdošanu. “Esmu ie-
cerējusi sadarboties ar dalībvalstīm, lai līdz 
nākamā gada 1. maijam pabeigtu šo izmek-
lēšanu. Mums ir vajadzīgi patiesi pierādījumi, 
ka panākti uzlabojumi, lai līdz nākamā gada 
1. maijam šāda veida pārdošana un tirdznie-
cības prakse gaisa satiksmes nozarē atgūtu 
uzticību. Ja tas nenotiks, mums neatliks ne-
kas cits, kā iejaukties. Nav pieļaujams, ka treš-
daļa patērētāju, kas pērk aviobiļeti tiešsaistē, 
tiek mānīti, maldināti vai mulsināti,” paudusi 
ES patērētāju tiesību aizsardzības komisāre 
Meglena Kuneva.

Interneta kampaņas ietvaros Latvijas Patē-
rētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) sa-
ņēma pieprasījumus arī no Beļģijas, Igaunijas 
un Dānijas patērētāju aizsardzības iestādēm 
vērsties pret Latvijas nacionālo aviokompā-
niju. PTAC apmēram pirms gada jau pieņēma 
lēmumu, ar kuru uzdeva “airBaltic” mainīt 
biļešu rezervācijas noformējumu interneta 
mājaslapā, izslēdzot dažādu papildmaksu 
(piemēram, par lidojuma laika un datu mai-
ņas garantiju) automātisku iekļaušanu biļetes 
cenā. 

Jauns ziņojums par situācijas maiņu gai-
dāms pēc 2009. gada 1. maija. Līdz tam Eiro-
pas Komisija uzraudzīs gaisa satiksmes noza-
rē notiekošo un novērtēs, vai ir nepieciešama 
papildu rīcība. 

Sīkāka informācija: http://ec.europa.eu/
consumers/enforcement/sweep/index_en.htm

Žurnāls tūrisma profesionāļiem

2,5 miljardi īsziņu, kuras viesabonēšanas pa-
kalpojumu izmantotāji ES nosūta katru gadu, 
maksā aptuveni 10 reizes dārgāk nekā pašu 
valstī nosūtītās īsziņas – šādus skaitļus jūli-
jā publiskoja Eiropas Komisija (EK). Vidējā 
īsziņas cena viesabonēšanā ES laikā no 2007. 
gada oktobra līdz 2008. gada martam bija 
0,29 eiro, bet ceļotājiem no Beļģijas tā varēja 
sasniegt pat 0,80 eiro. Nozarei izteiktie aici-
nājumi par pašregulēšanu un viesabonēšanas 
cenu brīvprātīgu samazināšanu īsziņām pali-
kuši bez atbildes. Tāpēc EK sāks izstrādāt pa-
sākumus, lai nodrošinātu patērētājiem iespēju 
gūt labumu no vienotā tirgus. Komisija arī 
centīsies novērst šokējošu rēķinu saņemšanu 
viesabonēšanas pakalpojumu izmantotājiem, 
kuri sērfo internetā, izmantojot mobilo savie-
nojumu. Rudens sākumā EK varētu iepazīsti-
nāt Eiropas Parlamentu un Eiropas Padomi ar 
priekšlikumiem par jaunajiem pasākumiem.

EK priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu 
bildis, ka ir jāizmanto Eiropas vienotā tirgus 
iespējas, lai ceļotāju telefona rēķinos nebūtu 

manāms, ka ir šķērsotas valstu robežas. ES te-
lesakaru komisāre Vivjena Redinga uzsver, ka 
Eiropas mobilo sakaru nozarē vēl nav izprat-
nes par to, ka vajadzīgs jūtams cenu samazi-
nājums, lai izvairītos no reglamentēšanas, un 
tas neliecina par labu nozares konkurētspējai. 
“Tāpēc es ierosināšu citiem EK locekļiem ok-
tobrī kopīgi iesniegt priekšlikumu par SMS 
viesabonēšanas pakalpojumu regulēšanu. 
Mums būs arī jāapspriež, kā risināt jautājumu 
par datu viesabonēšanas pakalpojumiem, kas 
ir krietni par dārgu,” sacīja komisāre. Datu 
pakalpojumu viesabonēšanas cenas joprojām 
svārstās no 0,25 eiro par MB līdz pat 16 un 
vairāk eiro MB. 

Tikai viens sakaru operators Austrijā ir at-
saucies uz EK aicinājumu noteikt izdevīgā-
kas cenas un no 16. jūnija piedāvā 100 īsziņu 
komplektu, kur viena viesabonēšanā sūtīta 
īsziņa maksā 0,10 eiro.

EK ir izveidojusi jaunu tīmekļa vietni par 
viesabonēšanas jautājumiem http://ec.europa.
eu/roaming. o

Eiropas Komisija (EK) 
uzsākusi īstenot Ietei-
kumu par elektronis-

ko pacienta veselības karšu 
(EVK) sistēmu. Mērķis ir uzla-
bot veselības aprūpes drošību 
un kvalitāti cilvēkiem, kuriem 
vajadzīga medicīniskā palīdzī-
ba ceļojot vai uzturoties ārvalstīs, un panākt to, 
lai ārsti varētu piekļūt svarīgai informācijai par 
pacientu neatkarīgi no tā, kurā Eiropas vietā šī 
informācija ir ievadīta sistēmā. 

Lai arī vairākas ES dalībvalstis jau ir iz-
strādājušas elektronisku slimības vēsturu re-
ģistra sistēmu, daudzas no šīm sistēmām nav 
savstarpēji saistītas. Jaunais projekts centīsies 
nodrošināt medicīnisko datu elektronisku at-
bilstību, neraugoties uz atšķirīgām valodām 
vai tehnoloģiju attīstības līmeni, vienlaikus 
visā Eiropā vienotu sistēmu neieviešot. Tas 
sniegs iespēju medicīnas jomā strādājošiem 
profesionāļiem viņiem saprotamā saziņas for-
mā elektroniski piekļūt datiem par citas valsts 
pacientu arī tad, ja izmantotās tehnoloģijas, 
sistēmas un valodas ir atšķirīgas. Projekts arī 
nodrošinās iespēju aptiekās elektroniski ap-
strādāt zāļu receptes, ko ārsts izrakstījis citā 
ES dalībvalstī. 

“Smart Open Services” (SOS) pilotprojek-
tā piedalās Austrija, Čehija, Vācija, Dānija, 

Francija, Grieķija, Itālija, Nī-
derlande, Spānija, Slovākija, 
Zviedrija un Apvienotā Karalis-
te, bet pēc rezultātu izvērtēšanas 
projektam varēs pievienoties arī 
citas valstis. 

EK pieņēmusi arī priekšliku-
mu direktīvai ar mērķi atvieg-

lināt Eiropas pacientu tiesību piemērošanu 
pārrobežu veselības aprūpē. Dalībvalsts gan 
varēs noteikt ierobežojumus veselības aprū-
pei ārzemēs, kā arī finansējuma apmēru, ko 
nodrošina pārrobežu veselības aprūpei.

Direktīva ļaus pacientiem saņemt veselības 
aprūpi citās valstīs un atgūt šo izdevumu at-
līdzinājumu tādā pašā apmērā kā par aprūpi 
paša valstī. 

Dalībvalstis būs atbildīgas par veselības 
aprūpi, kas sniegta to teritorijā, pacienti varēs 
paļauties, ka citā dalībvalstī saņemtās ārstēša-
nas kvalitāte tiek regulāri uzraudzīta. 

Paredzēts, ka dažādu dalībvalstu specializē-
tie centri varētu sadarboties pēc brīvprātības 
principa, tādējādi nodrošinot vieglāku pie-
kļuvi ļoti specializētai aprūpei un efektīvāku 
resursu izmantošanu, piemēram, retu slimību 
ārstēšanā. Tas arī pavērtu ceļu aktīvākai medi-
cīnas tūrisma attīstībai. 

Direktīva vēl jāpieņem Eiropas Parlamen-
tam un Eiropas Padomei. o

ES vēršas pret dārgām 
īsziņām no ārvalstīm

Plāno atvieglot ceļotāju 
medicīnisko aprūpi Eiropas Komisija (EK) jūlijā atjaunināju-

si aviokompāniju melno sarakstu, uzskaitot 
kompānijas, kurām aizliegts lidot uz Eiropas 
Savienības (ES) dalībvalstīm drošības apsvē-
rumu dēļ. 

Ņemot vērā pārvadātāja progresu, ir atcelts 
līdzšinējais darbības aizliegums Irānas avio-
kompānijai “Mahan Airlines”. 

Spēkā atstāts aizliegums attiecībā uz visām 
Ukrainas “Cargo Airways” darbībām. EK atgā-
dinājusi Ukrainas iestādēm, ka ir nepieciešams 
panākt stingrāku drošības standartu izpildi. 

Sarakstā noteikts aizliegums visiem pār-
vadātājiem no Ekvatoriālās Gvinejas, Indo-
nēzijas, Kirgizstānas, Libērijas, Sjerraleones, 
Svazilendas, Kongo Demokrātiskās Repub-
likas un Gabonas, izņemot “Gabon Airlines” 
un “Afrijet”. Darbība ES pilnībā aizliegta vēl 
astoņiem citiem gaisa pārvadātājiem. o

 http://ec.europa.eu/transport/air-ban

Aviokompāniju 
melnais saraksts
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“Bindža” atvaļinājumi ir visai izplatīta pa-
rādība britu ceļojumu tirgū.

Tieši tulkojot, ”to binge” nozīmē  ‘pļēgu-
rot’, angļi ar šo vārdu apzīmē visu, kas tiek 
darīts pārmērīgi, pastiprināti, intensīvi.

Vecpuišu ballīšu sērga ir redzamākā šī 
žanra izpausme Latvijā. Paši briti šo feno-
menu aplūko kā normālu modernās dzīves 
parādību. Viena no raksturīgākām laika 
trūkuma sabiedrības parādībām ir vēlme 
sevi pakļaut vienam produktam, piedzīvo-
jumam, vai nodarbībai ilgāku laiku. Cilvēki 
ir tik pārsātināti ar piedzīvojumiem, ka vairs 
nespēj baudīt kaut ko, ja to nebauda daudz 
un pastiprināti. Nepietiek vienkārši spēlēt 
tenisu, tagad jābrauc nedēļu ilgā “tenisa at-
vaļinājumā”. 

Kā šo parādību var izmantot tūrisma 
uzņēmēji Latvijā?

– Piedāvājiet atrakcijas īsākā un garākā 
versijā! 

– Izmantojiet pievilcīgu mārketinga valo-
du, piemēram, “immerse yourself in...”, “the 
hedonists’ package” u.tml.!

– Reklamējieties specializētā asociāciju 
presē, nozares mājaslapās!

– Nav iemesla kādai Latvijas ceļojumu 
aģentūrai specializēties tikai kultūras jomā, 
tomēr tieši te var atrast daudz “bindža” 
piedāvājumu – operas, baleta, baroka, ēr-
ģeļmūzikas, garīgās mūzikas, laikmetīgās 
mākslas u.c. festivālus. Gan tūrisma opera-
tori, gan kultūras iestādes visā pasaulē vei-
do speciālus pasākumus šim tirgum.

Modernā dzīve prasa, lai mēs kļūstam par 
ekspertiem arvien vairāk un vairāk jomās, arī 
ceļojumu izvēlē, paši kļūstot par savu ceļoju-
mu operatoriem. 

Dažiem internetā pavadītās daudzās 
stundas atmaksājās, dažus šī ķēpa noved 
atpakaļ pie tūrisma firmām. Daļai šāda rīcī-
ba kļūst par savveida personības izpausmi, 
sacensību ar draugiem un paziņām. 

Kā to izmantot tūrisma uzņēmējiem?
– Pievērsiet tikpat daudz uzmanības savai 

mājaslapai, cik pašam piedāvājumam, no-
drošinot to, ka “detektīvs” no ārzemēm var 
maksimāli daudz “nokārtot” tiešsaistē!

– Izpētiet, kur un kā varat ievietot saites 
uz jūsu mājaslapu tur, kur “detektīvs” tos 
atradīs! 

Neaizmirstiet, ka, ierodoties Latvijā, “de-
tektīvam” tik un tā vajadzēs saskarsmi ar 
laipniem cilvēkiem, jo šī patērētāju grupa 
īpaši jutīgi reaģē uz mutvārdu ieteikumiem, 
kā arī paši dalīsies ceļojuma iespaidos ar sa-
viem tūkstoš draugiem e-tīklā “Facebook” 
(draugiem.lv prototips), ievietojot tur savus 
stāstus un fotogrāfijas.

Tendence: “bindža” 
atvaļinājumi 

Lielbritānijas ceļotājs
Lai arī ceļotāji no Lielbritānijas Latvijā pašlaik tiek vērtēti pretrunīgi, piektais 
lielākais tūristu skaits, kuri 2007. gadā apmeklēja Latviju, bija tieši no šīs 
valsts. Turklāt briti diennaktī tērēja visvairāk – 82 latus un palika salīdzinoši 
ilgi – vidēji četras diennaktis. 

Mērķauditorija Lielbritānijas un Īrijas 
tirgum

Ceļotājus no Lielbritānijas un Īrijas var ie-
dalīt divās lielās kategorijās – lēto aviokom-
pāniju lietotāji un vecāka gadagājuma cilvē-
ki. Lētos lidojumus izvēlās pārsvarā 35–44 
gadus veci ceļotāji, interneta lietotāji, cilvēki 
ar vidusmēra ieņēmumiem. Vecāki ceļotāji ir 
turīgāki, ceļojot vairāk orientējas uz komfor-
tu. Visvairāk Lielbritānijas un Īrijas ceļotājus 
interesē nedēļas nogales ceļojumi, Jūrmala, 
kultūras tūrisms, ebreju piemiņas vietas, ce-
ļošana ar mašīnu un karavānu, lauku tūrisms, 
atkārtots ceļojums pēc kruīza. 

Gatavi maksāt
Lielbritānijai ir piektais lielākais IKP pa-

saulē, caurmēra alga – 2300 sterliņu mārciņas 
mēnesī. Angļiem ceļošana nav luksuss, tā ir 
nepieciešamība, kurai angļi tērē daudz brīvā 
laika. 23% visu iedzīvotāju atvaļinājumu pa-
vada ārzemēs, 81% izmanto aviokompānijas. 

Lielbritānijā rodas arvien vairāk ”jaunbagāt-
nieku”, tiek prognozēts, ka šogad šī grupa pa-
lielināsies par 30%. Viņi ir gatavi daudz mak-
sāt par maksimālu komfortu atpūtā, un mums 
ir jādomā, kā Latvija to varētu izmantot.

Pagaidām gan 40% britu ceļotāju izvēlas 
Spānijas pludmales. Latvija tās nevar izkon-
kurēt, tāpēc jāpiedāvā kas cits, piemēram, 
pārpildītajām Spānijas pludmalēm un 40 grā-
du svelmei Latvija var likt pretim nepārblīvē-
tas piekrastes ar atsvaidzinošu priežu mežu. 

Nākamais populārākais ceļojumu veids aiz 
Spānijas pludmalēm britiem ir city breaks jeb 
nedēļas nogales tūrisms, ar ko var nodarboties 
visu gadu. Trešajā vietā – veselības kopšana 
jeb wellness tūrisms.

Plānojot ceļojumus, angļiem svarīgs ap-
svērums ir kvalitatīvs pakalpojums par labu 
cenu (value for money), bet skoti tradicionāli 
ir izteikti skopi.

Britu ceļošana nav tik sezonāla kā citviet 
Eiropā, bet galvenais laiks ceļošanai ārpus 
valsts ir no jūnija līdz oktobrim.

Lēto aviokompāniju iespaids
Visvairāk lēto aviokompāniju ir tieši Angli-

jā, kur tās attīstījušas 19 reģionālās lidostas. 
Cilvēki var nebraukt uz Londonas milzu lid-
ostām, nestāvēt to garajās rindās, tādēļ nereti 
priekšroka tiek dota tieši tiem galamērķiem, uz 
kuriem var aizlidot no reģionālajām lidostām.

Lēto aviokompāniju mājaslapās ceļotājs 
var ne tikai rezervēt lidojumu, bet arī pasūtīt 
naktsmītni, noīrēt auto u.tml. 2007. gada va-
sarā šādi tika sakomplektēti 6 miljoni ceļoju-
mu. Patērētāju pašdarbība, pētot galamērķus, 
transporta iespējas, valūtas kursus, viesnīcas, 
īpaši izteikta ir nedēļas nogales ceļojumu plā-
nošanā. Tomēr tas prasa laiku, un internetā 
pavadītās stundas dažus tomēr atved atpakaļ 
pie tūrfirmām. Aviokompāniju mājaslapas ce-
ļojuma rezervēšanā pagaidām gan izmanto uz 
pusi mazāk ceļotāju nekā tūroperatoru pakal-
pojumus. 

Ceļojuma galamērķa izvēlē liela loma jop-
rojām ir draugu ieteikumiem (36%), arī svēt-
dienas avīzēm. 

Neapzinātais kruīzu potenciāls
Stabils pieaugums ir kruīzu sektorā – par 

12% 2007. gadā salīdzinājumā ar 2006. gadu. 
Lai arī Latvijai nav kruīzu pakalpojumu, to-
mēr šim sektoram nevar nepievērst uzmanību. 
Daudzi briti ir stāstījuši, ka viņi kruīza lai-
kā bijuši Rīgā, tā viņiem tik ļoti patikusi, ka 
nolēmuši to apmeklēt kā individuālie tūristi. 
Lai pēc iespējas vairāku kruīzu tūristu izjustu 
šādu vēlmi, daudz ko var darīt pašvaldības, 
ostu valdes, uzlabojot infrastruktūru, padomā-
jot par labāka pirmā iespaida radīšanu u.tml. 

Kultūra pret vecpuišu ballītēm 
Kultūras piedāvājums ir pieprasīts un efek-

tīvs pretspēks t.s. tumšo briežu jeb vecpuišu 
ballītēm, bet lai to pārvērstu realitātē, ir jāie-
gulda liels darbs. No 2000. līdz 2006. gadam 
kultūras tūristu skaits ir pieaudzis par 50%, 
bet problēma bieži vien ir biļešu trūkums, 
piemēram, uz Dziesmu svētkiem, Nacionālo 
operu vai Jauno Rīgas teātri. 

Tas, ka Latvijas galvaspilsētu iecienījuši 
jauni vīrieši vecpuišu ballītēm, var sabojāt 
cita veida tūristu priekšstatu par to, vai Rīgā 
būs patīkami uzturēties. 

Vēl viens Latvijas mīnuss ir joprojām zemā 
mūsu zemes atpazīstamība, arī strauji augošās 
cenas. o

Tendences

Interneta portāli, kurus 2007. 
gadā, plānojot ceļojumus, briti 
lietojuši visbiežāk 

Expedia – 6,6 miljoni
TUI Group – 5,5 miljoni
Lastminute – 4,4 miljoni
My Travel Gruop – 3,3 miljoni
Thomas Cook – 3,1 miljoni
First Choice Holidays – 3,0 miljoni

Interneta pieeja ir 61% Lielbritānijas  
iedzīvotāju. 

Tendence: patērētājs – 
detektīvs



GIDI Žurnāls tūrisma profesionāļiem

Gidi tiksies Bali salāKavējas gidu sertificēšanas 
noteikumu apstiprināšana Pasaules Tūrisma gidu asociāciju federācija 

(World Federation of Tourist Guides Associa-
tion) 2009. gada janvārī Bali salā Indonēzijā 
rīko savu 13. konventu, kura devīze ir “Tūris-
ma gida loma ekotūrismā”.

Federācijas prezidente Rozalinda Ņūlanda 
aicina konventā piedalīties arī Latvijas Tū-
ristu gidu asociāciju (LTGA), kas jau piecus 
gadus aktīvi piedalās federācijas darbā. Fede-
rācija savukārt ievērojami palīdzējusi uzlabot 
asociācijas biedru profesionālo sagatavotību 
un veicinājusi starptautisko sadarbību. 

“Esam pārliecinājušies, ka Latvijas gidi ir 
profesionāli labi sagatavoti, tikai viņu darbs 
tiek apmaksāts ievērojami zemāk nekā citās 
ES valstīs. Piemēram, Helsinkos gida darbs 
ir četrreiz labāk apmaksāts nekā Rīgas gidu 
darbs. Tādēļ gribētu ieteikt tūrfirmām, nepār-
traukti palielinot savu produktu cenas, neaiz-
mirst celt arī gidu atalgojumu,” teic LTGA 
prezidents Vijtauts Brūvelis. o 

Lai arī jau 2006. gadā tika pieņemti gro-
zījumi Tūrisma likumā, kas paredz, ka 
no 2008. gada 1. janvāra tūristu gida 

pakalpojumus Latvijā var sniegt tikai persona, 
kas saņēmusi kvalifikācijas sertifikātu, attiecī-
gi LR Ministru kabineta noteikumi, kas regla-
mentētu likuma ieviešanu, vēl nav pieņemti. 

MK noteikumu projekts “Noteikumi par 
tūristu gida sertificēšanas un pakalpojumu 
sniegšanas kārtību” izsludināts valsts sek-
retāru sanāksmē  jau 2007. gada decembrī, 
bet līdz augusta vidum tas joprojām nebija 
guvis valdības akceptu. Kā informēja Eko-
nomikas ministrijas pārstāve Marina Paņko-
va, projektam bija nepieciešamas juridiskas 
korekcijas. Viņa prognozēja, ka pēc būtības 
lielas izmaiņas noteikumu projektā netiks 

veiktas un plānotā sertificēšanas kārtība ne-
tiks mainīta. 

Šī kārtība paredzēja, ka sertifikātus izsniegs 
valsts aģentūrā “Latvijas Nacionālās akredi-
tācijas birojs” akreditēta atbilstības novērtē-
šanas institūcija. Iepriekš tika spriests, ka tas 
varētu būt Tūristu gidu sertificēšanas centrs, 
ko dibinātu nozares profesionāļi, vai arī tas 
būtu valsts dibināts un EM finansēts uzņē-
mums, vai arī SIA “Tūrisma kvalitātes insti-
tūts”, komisijās iekļaujot neatkarīgus eksper-
tus, profesionāļus no valsts un nevalstiskām 
institūcijām.

Institūcija uzsāks sertificēšanu 2008. gada 
oktobrī. Lai nozare neizjustu gidu trūkumu, 
paredzēts pārejas periods, kas līdz 2016. gada 
1. janvārim. o
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Inflācija liek plānot rūpīgāk

Naudas trūkums liedz ceļot uz ārzemēm 

Viedokļi

Kā inflācija ietekmē 
ceļojumu izvēli?

Konstantīns Paļgovs
“Tez Tour” valdes loceklis 

Notiek tūristu plūsmu maiņa, arvien vai-
rāk izvēlas laika un finanšu ziņā ekonomis-
kus ceļojumus ar kvalitatīvu servisu. Pieaug 
tūristu skaits uz populāriem Eiropas, Āfrikas 
un Āzijas kūrortiem, sarūk ceļotgribētāju 
skaits tālos grupu ceļojumos ar autobusu.

“Tez Tour” klienti visvairāk iegādājas kva-
litātē un servisā sabalansētus ceļojumus, jo 
īpaši uz Turciju. 

Leonīds Močeņovs
“Novatours” direktors

Iedzīvotāji nesteidz atteikties no ceļoju-
miem, arī mūsu pārdošanas apjomus ekono-
miskie apstākļi nav īpaši ietekmējuši. Ceļotā-
ji gan vairāk domā par taupīšanu, bet agrāk 
labprāt piemaksāja par luksusu. 

Arvien vairāk gaida speciālos piedāvāju-
mus, noformē ceļojuma kredītu, lai dzīvotu 
augstāka līmeņa viesnīcā vai paildzinātu 
ceļojumu. 

Aigars Smiltāns
“Latvia Tours” izpilddirektors 

Pieprasījuma mazināšanos vai īpašas tau-
pīšanas pazīmes neesam novērojuši. Maijs 
gan izskatījās nedaudz sērīgs, bet joprojām 
piedzīvojam pieaugumu vidēji par 10–15% 
mēnesī. Cilvēki vairāk gaida pēdējā brīža 
čarterpiedāvājumus. Pērnā gada sākumā 
viena čarterkompānija, vēloties iekarot tir-
gu, dempingoja, turpretī tagad viss nostājies 
savās vietās. 

Vilnis Klinovičs
“Impro ceļojumi” valdes priekšsēdētājs 

Ceļotāju skaits, īpaši ar autobusiem, sama-
zinās. Gan lidojumos, gan autobusos lētos 
ceļojumus pērk vairāk nekā dārgos, pēdējā 
brīža piedāvājumi tiek izķerti uzreiz, bet tā 
tas bijis vienmēr. Ceļojumi būs dārgāki, no tā 
nevar izvairīties, jo viss, kas notiek pasaulē, 
notiek arī pie mums.

Svjatoslavs Ladigins
“JTL” direktors 

Mazāk kļūst jaunpienākošo klientu. Cilvē-
ki nerezervē biļetes ilgākam laikam uz priek-
šu, bet pērk tuvākajiem datumiem, lai gan 
vajadzētu darīt otrādi, jo viss kļūst dārgāks. 
Viesnīcu servisa izvēle īpaši nemainās, no 
kvalitātes cilvēki neatsakās. 

Arsēnijs Haitins
“Atlas Tours” direktors

Ir sarucis autobusu ceļojumu pieprasī-
jums, vairākus braucienus atcēlām. 

Populārākie virzieni palikuši nemainīgi. 
Pēdējā brīža piedāvājumi pieprasīti bijuši 
vienmēr, tagad tie ir dārgāki, un cilvēki uz-
manīgāk izvērtē, vai arī serviss ir atbilstošs. 

Cilvēki dažkārt brauc uz mazāk dienām, 
bet paliek labākā viesnīcā. Tie, kas varēja at-
ļauties eksotiskos lidojumus, atļaujas tos arī 
tagad. 

Ekonomikas recesija un inflācija nav 
mazinājusi Latvijas iedzīvotāju vēlmi 
ceļot un atpūsties. Ceļotāji gan rūpī-

gāk plāno izdevumus, izzina piedāvājumus, ja 
vajag, ņem kredītus, bet neatsakās no kvalitā-
tes. Tūrfirmas uz šo tendenci reaģē atšķirīgi: 
dažādo piedāvājumu klāstu, koncentrējas uz 
pieprasītākajiem maršrutiem, meklē īpašās 
nišas, orientējas pārsvarā uz maksātspējīgo 
segmentu, samazina pārdošanas apjomus vai 
citādi mēģina “nospiest” cenas. 

Igaunija – populārs tuvais maršruts 
Populārākais tuvāko ceļojumu mērķis šova-

sar ir Igaunija, īpaši iecienīti ir jaunie Sāremā 
SPA piedāvājumi, kas, iespējams, aizvieto ce-
ļojumus tepat pa Latviju, kuru palicis mazāk. 
2007. gada 1. pusgadā tūrfirmu apkalpoto cil-
vēku skaits Latvijas robežās bija 33 791, tur-
pretī šogad – 30 733. Ar ceļojumiem pa Lat-
viju konkurē arī lētie 2–3 dienu lidojumi uz 
Eiropas pilsētām, kuru organizēšanā tūrfirmu 
pakalpojumus izmanto ļoti reti, – spriež “Lat-
via Tours” izpilddirektors Aigars Smiltāns. 
Viņaprāt, šī tendence vērsīšoties plašumā. 

Tūrfirmas “Kolumbs” ceļojumu un atpūtas 
nodaļas vadītāja Solvita Stalneka atzīst, ka 
līdzās Igaunijai iecienīta ir arī Lietuva un ar 
prāmi sasniedzamā Zviedrija, Somija. “Impro 
ceļojumi” valdes priekšsēdētājs Vilnis Klino-
vičs min arī Slovākijas kalnus un Horvātiju. 

Turcija – līdere 
Vairākas tūrfirmas atzīst, ka no tālākiem ga-

lamērķiem populārākā joprojām ir Turcija, lai 
gan cenas paaugstinājušās par apmēram 15%. 
Skaidrojums – cenas un kvalitātes līdzsvars. 
Piemēram, starptautiskais tūroperators “Tez 
Tour” 2007. gada 1. ceturksnī uz Turciju aizsū-
tīja 7280 tūristu, bet šā gada 1. ceturksnī – jau 
15 438; firma lēš, ka līdz gada beigām uz Tur-
ciju dosies ap 30 000 “Tez Tour” tūristu no ko-
pumā 70 000, kurus iecerēts apkalpot šogad. 

Kā nākamo populāro virzienu “Tez Tour” 
min Grieķijas salas (Roda, Korfu, Krēta), tad 
Spānijas kūrortus, Kipru, Tunisiju, Bulgāriju, 
krietni pieaudzis Tenerifes (Kanāriju salās) un 
Ēģiptes apmeklētāju skaits.

Arī “Kolumbs” pārdotākie ceļojumi ir Tur-
cija un Grieķija, kā populāru galamērķi “JTL” 
direktors Svjatoslavs Ladigins min Tunisiju, 
bet “Impro” pārstāvis – arī Itāliju, Taizemi, 
Ēģipti. 

“Pieprasījums joprojām ir uz eksotiskām 
valstīm, jo ir maksātspējīgi cilvēki, kam ceļot 
pa Eiropu jau kļuvis garlaicīgi,” teic S. Stal-
neka. 

Klienti uzmanīgāki
Tūrfirmu pārstāvji lielākoties teic, ka in-

flācija nav mazinājusi ceļotvēlmi, satraucošu 
lejupslīdes pazīmju neesot, bet var runāt par 
paradumu maiņu. Cilvēki uzmanīgāk pēta 
piedāvājumu – ja izvēlas lētāko, skatās, kas 
iekļauts cenā un kur varētu rasties papildu iz-
maksas, arvien vairāk gaida speciālos piedā-
vājumus, noformē ceļojuma kredītu, lai dzī-
votu augstāka līmeņa viesnīcās vai paildzinātu 
ceļojumu. No kvalitātes cilvēki neatsakās. 

Izskatās, ka segments, kas pirmais cietis 
no inflācijas, ir ceļojumi ar autobusu – to 
kļuvis mazāk, dažkārt pat nākas atcelt brau-
cienus. To atzīst gan “Impro”, gan “Atlas 
Tours” pārstāvji. 

Arī “JTL” direktors atzīst, ka viņi samazi-
nājuši pārdošanas apjomu pretstatā tam, ka 
citi operatori to paaugstinot, un tad, nevarēda-
mi aizpildīt vietas, dempingo, pārdodot ceļo-
jumus ar 40–50% atlaidi. 

Meklē nišas 
Biznesa ceļojumu segmentu ekonomiskā 

situācija pagaidām ietekmējot drīzāk pretēji: 
uzņēmēji vairāk lido, jo vēl aktīvāk jāmek-
lē biznesa partneri, noieta tirgi ārzemēs, teic 
“Atlas Tours” direktors Arsēnijs Haitins, kura 
firma specializējas tieši korporatīvo klientu 
apkalpošanā. 

Lai nepazeminātu kvalitāti, speciālisti 
spriež, ka kompānijām vajadzētu meklēt sa-
vas nišas. Tādu atradusi, piemēram, “Domina 
Travel Latvia” – šai firmai 90% apgrozījuma 
veido Šarmelšeihas čarterprogrammas. “Mēs 
necenšamies pieaudzēt apgrozījumu, bet kopt 
savu nišu. Ēģipte ir klasisks produkts, kas 
vienmēr būs pieprasīts, jo tā ir tikai 4,5 stundu 
lidojumā no Latvijas, ar saulainu laiku, kad 
novembrī – februārī Latvijā aiz loga nekā jau-
ka nav,” ir pārliecināta “Domina Travel Lat-
via” direktore Ketija Fogele. 

Precīzi novērtēt inflācijas ietekmi uz ce-
ļošanu šobrīd ir grūti, jo daudzi tagad dodas 
ceļojumos, kas rezervēti jau pirms ilgāka 
laika, uzsver “Tez Tour” valdes loceklis 
K. Paļgovs. o

Baiba Lulle, NRA

“DnB NORD Latvijas barometrs” maijā veik-
tajā socioloģiskajā pētījumā secināts, ka vai-
rāk nekā 40% Latvijas iedzīvotāju neplāno 
atpūtas un tūrisma ceļojumus uz ārzemēm, 
jo tam trūkst naudas. Aptuveni ceturtā daļa 
iedzīvotāju šādos ceļojumos mēdz doties vis-
maz reizi gadā. Lai atļautos ceļot, 47% iedzī-

votāju gatavi ietaupīt naudu uz ikdienas izde-
vumu rēķina.

Tikai 7% iedzīvotāju jau ir ieplānojuši ce-
ļojumu tuvākā gada laikā, bet 54% aptaujāto 
atbildēja, ka naudas trūkuma dēļ atpūtas brau-
ciens jāatliek uz vairāk nekā 12 mēnešiem. o

Baiba Lulle, NRA
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Korporatīvo 
pasākumu 

organizēšana

ExploreLatvia
Iepazīsti Latviju 

no cita skatu punkta!

www.explorelatvia.net
info@explorelatvia.net
Tel. 29477177

4x4 aktivitātes
Bezceļu tūrisms 
grupām un individuāli

TŪRFIRMAS Žurnāls tūrisma profesionāļiem

Saskaņā ar Uzņēmumu reģistrā (UR) 
pieejamajiem datiem par uzņēmumu 
finanšu rādītājiem tūrisma kompā-

niju grupā tirgus līderpozīciju ieņem “Lat-
via Tours”, kuras gada apgrozījums pērn 
sasniedzis 18,4 miljonus latu. 2006. gadā, 
pēc paša uzņēmuma sniegtajām ziņām, tas 
bija16,2 miljoni latu jeb par 34% vairāk nekā 
2005. gadā.

Ar 15 750 524 latu apgrozījumu otrajā vietā 
ir “Tez Tour”, apgrozījumu pāri par 11 miljo-
niem pērn sasniedzis “Juniversal” un “Impro 
ceļojumi”. 

No vērtētajiem uzņēmumiem pelnošākie 
2007. gadā bijuši: “Latvia Tours”, “Baltijas 
ceļojumu grupa”, “Impro ceļojumi”, “Bego-
nija”, “Tez Tour”, bet ievērojamus zaudēju-
mus cietis “Juniversal”. Ar ne tik apjomīgiem 
zaudējumiem aizvadīto gadu noslēguši “Do-

mina Travel”, “Your Run”, “Averoja”, “Cas-
sandra Riga”. 

Izvēlējāmies apkopot to tūrisma uzņēmu-
mu datus, kas uzskatāmi par tirgus līderiem, 
tūrisma biznesa lauciņā noturējušies jau ilgus 
gadus un ir Latvijas Tūrisma aģentu asoci-
ācijas (ALTA) biedri. Iespējams, kādam no 
šajā sarakstā neiekļautajiem uzņēmumiem 
aizvadītais gads bijis tikpat veiksmīgs, tāpēc 
šo sarakstu negribētos nodēvēt par “topu”, jo 
arī ne visu uzņēmumu gada pārskati bija ie-
sniegti reģistrēšanai UR, tāpēc trūkst ziņu par 
vairākiem tirgus dalībniekiem, kuri strādā ar 
visai ievērojamu apgrozījumu. Tā gada pār-
skata iesniegšana 30. jūlijā nebija reģistrēta 
tādiem uzņēmumiem kā “Air Tour”, “Astra 
Tūre”, “Jēkaba aģentūra”, “Kaleva Travel”, 
“Relaks tūre”. o 

Vineta Vizule 

“Latvia Tours”, “Tez Tour” – tirgus līderi 

Tūrisma uzņēmumu darbības rezultāti 2007. gadā 

Tūrisma uzņēmums Reģistrētais kapitāls (Ls)  Apgrozījums (Ls) Peļņa (Ls)

“Latvia Tours” 2000 18439445 256821
“Tez Tour” 2000 15750524 138644
“Juniversal” 20000 11774433 -154427
“Impro ceļojumi” 16920 11278602 213057
“VIA Hansa Tours” 132549 8415505 62066
“Kolumbs” 200000 6503860 11675
“T.U.I” (“Vanilla Travel”) 3600 5954062 53443
“Begonija” 2100 5655884 188360
“Baltijas ceļojumu grupa” 24500 3866870 236778
“Express Travel” 12133 3265488 13672
“Your Run” 2000 2419813 -30122
“Rīgas tūrisma aģentūra” 25000 1773106 7111
“Averoja” 2000 1163463 -13068
“Domina Travel” 2000 1040059 -53382
“TAS Baltics” 2000 461076 32102
“Atlas Tours” 2000 148594 11545
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“Kaleva Travel” 
tomēr apkalpos 
Ārlietu ministriju
Ārlietu ministrijai atļauts slēgt divu miljonu 
latu vērtu līgumu ar ministra Māra Riekstiņa 
sievas Irēnas Riekstiņas vadīto tūrisma firmu 
“Kaleva Travel” par tūrisma pakalpojumu 
sniegšanu — transporta biļešu rezervācijas 
un iegādes servisa nodrošināšanu ministrijas 
darbinieku komandējumiem un darba brau-
cieniem. 

Iepirkumu uzraudzības birojs gan norādīja, 
ka iepriekš vērtēšanā bijušas nepilnības attiecī-
bā uz biļešu apstrādes un piegādes laiku. Vēr-
tējot atkārtoti, “Kaleva Travel” iegūto punktu 
skaits nedaudz samazināts un palielināts otra 
pretendenta – firmas “Kolumbs” punktu skaits, 
taču ne tik daudz, lai mainītos uzvarētājs. 

“Kolumba” pārstāvji norādījuši uz iespē-
jamu ministra interešu konfliktu un minējuši 
arī kādu sakritību: “Kaleva Travel”, kas agrāk 
saucās “Via Rīga”, uzvarējis visos ĀM kon-
kursos par tūrisma pakalpojumu sniegšanu. o

“Kolumbs” atver 
biroju Ventspilī
Tūrisma aģentūra “Kolumbs” Ventspilī atvē-
rusi pirmo biroju ārpus Rīgas. Ventspils filiā-
le, kas atrodas tirdzniecības centrā “Tobago”, 
specializēsies atvaļinājumu un brīvdienu ce-
ļojumos uz iecienītākajiem kūrortiem. Birojs 
Ventspilī atvērts, jo te salīdzinājumā ar citām 
lielajām pilsētām esot salīdzinoši mazāks tūr-
firmu piedāvājums, svarīgs faktors bijis arī 
klientiem ērta biroja atrašanās vieta – tirdz-
niecības centrs, raksta ventasbalss.lv. Aģentū-
rai jau ir trīs biroji Rīgā un viens Tallinā. o
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SIA “Novatours”  uzskata, ka Patērētāju tie-
sību aizsardzības centrs (PTAC) rīkojies ne-
korekti, kompānijai piemērojot 1000 latu soda 
naudu par reklāmu izplatīšanu, kas, pēc PTAC 
domām, bijušas maldinošas. “Novatours” pār-
došanas daļas vadītājs Enriko Ružickis domā, 
ka arī PTAC pievienojies tām institūcijām, 
kas meklē ieganstus uzņēmumu sodīšanai, lai 
šādā veidā papildinātu valsts budžetu. 

PTAC uzskata, ka “Novatours” veicis mal-
dinošu komercpraksi, izplatot reklāmu par va-
saras ceļojumu atlaidēm līdz 50%, noklusējot 
to, ka akcija bija spēkā ceļojumiem ar izlido-
šanas datumu tikai no 21. maija līdz 30. jūni-
jam. “Novatours” PTAC skaidrojis, ka presē 
izplatītajā reklāmā ir norāde uz “Novatours” 
mājaslapu, kur atrodama pilna informācija, 
ko varēja saņemt, arī zvanot uz reklāmā no-
rādītajiem tālruņa numuriem. PTAC tomēr 
uzskata, ka reklāmā sniegtie tālruņa numuri 
vai mājaslapas norāde vēl neliecina, ka piedā-
vājumam varētu būt kādi papildu nosacījumi. 
PTAC secinājis, ka reklāmas izplatīšanas re-
zultātā tika radīta daudz lielāka popularitāte 
“Novatours” pakalpojumiem, ko apliecina tās 
mājaslapas apmeklētāju skaita trīskāršošanās. 
PTAC uzskata, ka šī reklāma varēja ietekmēt 
daudzu patērētāju ekonomisko rīcību un patē-
rētājs varēja pieņemt lēmumu par tāda līguma 
slēgšanu, kādu citādi nebūtu pieņēmis. Uzņē-
mums sodīts saskaņā ar Negodīgas komerc-

prakses aizlieguma likumu, kas stājās spēkā 
2008. gada janvārī. 

“PTAC slēdzienā viss ir iespējamības for-
mā, nav neviena reāla fakta, nevienas sūdzī-
bas no patērētājiem, kuru izvēli mēs būtu kaut 
kā ierobežojuši. Vienīgais lēmuma pamats ir 
PTAC darbinieces mutisks paskaidrojums, 
viss ir aiz matiem pievilkts. Domāju, ka ir 
dota komanda savākt budžetā naudu, sodot 
uzņēmējus par absolūti niecīgām lietām,” 
“Tūrismam” pauž E. Ružickis. Viņš atzīst, 
ka reklāmā nepievienotā norāde, ka akcija ir 
spēkā pusotru mēnesi, bijusi “tehniska kļū-
da”, turklāt PTAC aplami norāda, ka pēc šīs 
akcijas beigām nav bijušas pieejamas nekādas 
atlaides. Arī lapas apmeklējums kāpis nevis 
tādēļ, ka nav bijusi skaidrība reklāmā, bet tā-
dēļ, ka cilvēki pētījuši akcijas piedāvājumus. 

E. Ružickis ir sarūgtināts par to, ka sods, kas 
uzlikts “Novatours”, ir nesamērīgi liels. Kom-
pānija līdz šim ir labi sadarbojusies ar PTAC, 
ar tās speciālistiem saskaņojusi līgumus ar 
tūristiem, kompānija nav saņēmusi nevienu 
aizrādījumu vai sodu, un te pēkšņi – 1000 lati 
par situāciju, par kuru neviens nav pat sūdzē-
jies! “Piemērojot tādus principus, pēc kādiem 
vadījušies PTAC juristi, daudz būtiskākus pār-
kāpumus reklāmās varētu atrast ik uz soļa,” ir 
pārliecināts “Novatours” pārstāvis. Tūropera-
tora juristi augusta vidū vēl izskatīja juridiskās 
iespējas PTAC lēmumu apstrīdēt. o

Īsumā

“balticvision” jaunās telpās 
Tūrfirma “balticvision” jūnijā pārgājusi uz 

jaunām biroja telpām Rīgā, A. Pumpura ielā 
6–103. 

Līdz ar jaunā biroja atklāšanu kompānija 
prezentēja jaunu “balticvision card” – atlaižu 
karti muzejiem, veikaliem un restorāniem 
Lietuvā, Latvijā un Igaunijā.

Galvenā uzņēmuma darbības joma ir ga-
rantētu multilingvālu grupu braucienu orga-
nizēšana Baltijas jūras reģionā, piedāvājot 13 
dažādus maršrutus fiksētos datumos. 

“Lattur” atklāj trešo biroju Rīgā
Šo sezonu jaunā birojā “West” (Rīgā, Brīvī-

bas ielā 46) uzsāka tūrisma aģentūra “Lattur”. 
Šis birojs uzsvaru likšot uz ceļojumiem rietu-
mu virzienā.

“Lattur” Rīgā ir vēl divi biroji – “North” (Bru-
ņinieku ielā 29/31), kur atrodas uzņēmuma 
galvenais birojs, un “South” (Lāčplēša ielā 31), 
kas vairāk orientējoties uz tūrisma galamēr-
ķiem dienvidos. Viens birojs strādā Liepājā 
(Rīgas ielā 31). 

“Lattur” plānot arī Austrumu biroja atklā-
šanu, ziņo turismabizness.lv.

Bauskā jauna turfirma “Aventours” 
Bauskā, Pionieru ielā 1/1, atvērta jauna 

tūrisma aģentūra “Aventours”. Aģentūra 
pārdod “JTL”, “Novatours”, “Tez Tour”, “Bego-
nija”, “Digitours”, “Alida Tours” sagatavotos 
ceļojumus. 

Pirmā tūrfirma Aizkrauklē 
Aizkrauklē, Spīdolas ielā 16, atvērta pilsētā 

pirmā ceļojumu aģentūra “Makrel Travel”. Tā 
sadarbojas ar valstī pazīstamākajiem tūrisma 
operatoriem un piedāvā to sagatavotos ceļo-
jumus, kā arī vīzu noformēšanu ceļojumiem 
uz Krieviju, Baltkrieviju un citām zemēm, 
aviobiļešu rezervēšanu un iegādi. Aģentūra 
organizē arī dažādus atpūtas sarīkojumus, 
gādā biļetes uz koncertiem, teātra izrādēm. 

Birojā pieejama arī informācija par ievē-
rojamākajiem tūrisma un atpūtas objektiem 
Aizkraukles rajonā, Zemgalē un citviet Latvi-
jā, kā arī ārzemēs. Daļa ceļojumu aprakstu un 
reklāmas rullīšu apskatāmi video. 

“Novatours” sašutis par PTAC

Glāzeru grāmatvedības kantoris

Grāmatvedības pakalpojumi 
individuālajiem komersantiem 

un fiziskām personām,
gada deklarāciju sastādīšana.

Telefons: 67360911
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Īsumā

Avioreiss Maskava – Liepāja – 
Maskava

Portāls “Apollo” vēstī, ka, no 26. augusta 
Krievijas aviokompānija “Atlant-Soyuz” uz-
sāks regulārus tiešos pasažieru pārvadāju-
mus starp Maskavu un Liepāju. Šajā līnijā li-
dos “Embraer 120” lidmašīnas ar 30 pasažieru 
vietām. Sākumā lidsabiedrība no Maskavas 
uz Liepāju un atpakaļ nodrošinās trīs lidoju-
mus nedēļā, bet, ja sadarbība ar tūrisma fir-
mām un citiem ieinteresētiem uzņēmumiem 
un klientiem būs veiksmīga, lidojumi varētu 
notikt pat piecas reizes nedēļā.

“Atlant-Soyuz” pārstāvis Baltijas valstīs 
Aleksandrs Dinuls uzskata, ka šie reisi varētu 
interesēt ne tikai tos, kuri vēlas no Maskavas 
nokļūt Liepājā vai no Liepājas doties uz Krie-
vijas galvaspilsētu, bet arī tos, kuri dzīvo un 
strādā Ventspilī, Klaipēdā un citās Kurzemes 
vai kaimiņvalsts Lietuvas pilsētās. Kompāni-
ja rūpīgi aprēķinājusi lidojumu izmaksas un 
varēšot piedāvāt konkurētspējīgas biļešu ce-
nas – vienā virzienā lidojums varētu izmaksāt 
50–70 latus.

Lidojums ilgs nedaudz vairāk par divām 
stundām, lidmašīna no Maskavas Vnukovas 
lidostas izlidos 14:00, bet Liepājas lidostā 
piezemēsies 16:00.

Lidos no Ņujorkas uz Rīgu
“Diena” ziņo, ka ASV aviokompānija “Baltia 

Air Lines” plāno nākamgad sākt lidojumus no 
Ņujorkas uz Rīgu. Nākamgad kompānija pa-
redzējusi sākt lidojumus arī uz Viļņu, Tallinu, 
Minsku, Kijevu un Maskavu. Jau šogad pare-
dzēts sākt reisus maršrutā Ņujorka – Sankt-
pēterburga.

Lidsabiedrība, kas bāzējas Ņujorkas Ke-
nedija lidostā, dibināta 1989. gada augustā 
Ņujorkas štatā, lai nodrošinātu regulāru sa-
tiksmi starp ASV un toreizējo Padomju Sa-
vienību. Pēc diviem gadiem ASV Transporta 
ministrija tai deva atļauju lidot arī uz Rīgu un 
Sanktpēterburgu. Tomēr vēlāk nepietiekama 
apgrozāmā kapitāla dēļ ministrija atsauca 
licences šiem lidojumiem. Kompānija lido-
jumus gan pārtrauca, tomēr turpināja tirgus 
izpēti un plānošanu, kā arī sāka meklēt pa-
pildlīdzekļus.

Maršrutā Rīga – Ņujorka šobrīd lidojumus 
nodrošina Uzbekistānas aviosabiedrība “Uz-
bekistan Airways”.

“Czech Airlines” – atkal labākie
“Official Airline Guide” (Londona) 26.reizi 

pasniegusi balvas pasaules labākajām lid-
sabiedrībām, un jau piekto gadu pēc kārtas 
laurus plūca “Czech Airlines”. Arī šogad čehu 
lidsabiedrība atzīta par labāko Centrāleiropā 
un Austrumeiropā bāzēto aviokompāniju. 
“Official Airline Guide” vērtējums balstīts uz 
bieži lidojošu biznesa ceļotāju aptauju visā 
pasaulē, tādēļ speciālistu aprindās balva tiek 
uzskatīta par ļoti prestižu. Vērtējot tika ņem-
ti vērā daudzi faktori, tostarp apkalpošana 
lidmašīnā, reisu grafika precīza izpilde, gala-
mērķu skaits u.c.

Pirms kāda laika bija izveidojusies sprie-
dze starp Latvijas tūrisma aģentūrām 
un lidsabiedrību “airBaltic”, Abas pu-

ses nespēja vienoties par savstarpēji izdevī-
giem sadarbības nosacījumiem. Lidsabiedrība 
arī centās pierādīt, ka spēj patstāvīgi gādāt par 
tūristu plūsmu, uzsākot piedāvāt ne vien lido-
jumus, bet arī tūrisma paketes. 

Tūrfirmu pārstāvji atzīst, ka “airBaltic” 
spertie soļi tūrisma pakalpojumu nodrošināša-
nā beigušies bez spožiem panākumiem un, lai 
nezaudētu klientūru, “air Baltic” iedomība esot 
mazinājusies, kamdēļ arī izzudusi spriedze. 

Vēl šā gada sākumā situācija nebija tik patī-
kama – vairākas tūrfirmas, kas tika aptaujātas 
izstādes “Balttour 2008” laikā, nemaz neslē-
pa, ka apzināti cenšas darīt visu iespējamo, lai 
atrunātu klientu izmantot “air Baltic” pakal-
pojumus. 

Latvijas Tūrisma aģentu asociācijas (ALTA) 
prezidente Kitija Gitendorfa apstiprina, ka šo-
brīd ar “airBaltic”, kā arī ar citām lidsabied-
rībām, ir normālas, lietišķas darba attiecības, 
kur katrs dara savu darbu – aviokompānijas 
nodrošina lidojumus, bet  tūrisma firmas pie-
dāvā tūrisma pakalpojumus.

“Klientiem interesē konkrētā viesnīca bla-
kus izstāžu zālei, kā arī daudz citu specifisku 
lietu, tostarp vietējais transports, ko klientam 
pašam grūti uzmeklēt internetā. Turklāt ļoti 
daudz klientu izvēlas aģentu arī tāpēc, lai paši 
netērētu savu laiku, internetā meklējot lētāko 
vai piemērotāko risinājumu,” stāsta tūrisma 

firmas “Averoja” direktors Kaspars Apse.
Atgādinām, ka pērn, “air Baltic” interneta 

mājaslapā integrēja pasaules viesnīcu datubā-
zes. Pēc lidmašīnas biļešu rezervācijas interne-
tā sistēma automātiski piedāvāja rezervēt vies-
nīcu ceļojuma galamērķī. Jau tad “air Baltic” 
pārstāvji pieļāva, ka ar šo pakalpojumu nebūs 
apmierinātas tūrisma aģentūras, jo interneta re-
zervācijas 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 inte-
resantu un specifisku,” toreiz komentēja “air 
Baltic” preses pārstāvis Jānis Vanags.

Kā atbilde bija ALTA vēršanās Konkuren-
ces padomē ar sūdzību par “air Baltic” biļešu 
cenu politiku. ALTA iebilda, ka aviokompāni-
jas zemākās cenas pieejamas tikai internetā, 
reklāmās “air Baltic” aicina biļetes iegādāties 
tikai internetā, neminot iespēju tās pirkt arī no 
aģentūrām. Tāpat ALTA nebija apmierināta 
ar to, ka lidojuma datumu un pasažiera 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 
toreiz secināja, ka likums neliedz tirgus dalīb-
niekam izvēlēties veidu, kā savu produkciju 
realizēt galapatērētājam, kā arī neliek rekla-
mēt citu komersantu produkciju vai pakalpo-
jumus, pat ja tie ir saistīti. o 

SAS plāno pārdot tam piederošos 47,2% “air-
Baltic” akciju, jo Latvijas valdība jūnija vidū 
nolēma nenodot privatizācijā valstij piedero-
šos 52,6% aviokompānijas “airBaltic” akciju.

Laikraksts “Diena”, atsaucoties uz satik-
smes ministru Aināru Šleseru, kā privatizā-
cijas noraidījuma iemeslus min valsts vēlmi, 
izmantojot “airBaltic”, attīstīt Rīgas lidostu, 
savukārt SAS te varētu būt interešu konflikts, 
jo SAS savienojumu mezgls ir Kopenhāgena. 
Otrs iemesls ir septiņi divpusējie līgumi, ku-
rus Latvija jau noslēgusi vai gatavojas noslēgt 
ar citām valstīm un kuri paredz, ka uz šīm val-
stīm var lidot tikai Latvijas valstij piederoša 
aviokompānija. Līdzīgi līgumi tiek plānoti arī 
ar Armēniju, Tadžikistānu, Turkmenistānu, 
Kirgīziju, Irānu, Sīriju, Libānu, Saūda Arābi-
ju, Japānu un Dienvidkoreju. 

Laikrakstam “Diena” A. Šlesers arī no-
rādījis, ka ar zaudējumiem strādājošās SAS 
lēmums pārdot “airBaltic” akcijas ir mazāk 
saistīts ar Latvijas valdības lēmumu, bet vai-
rāk ar to, ka atšķiras SAS un Latvijas puses 
redzējums par “airBaltic” darbību. “SAS kā 
akcionārs vēlas gūt maksimālu peļņu, bet mēs 
vēlamies attīstīt aviokompāniju un Rīgas lid-
ostu,” norādījis A. Šlesers. Viņš uzskata, ka 

ekonomiskās lejupslīdes laikā “jādod gāze 
grīdā”, un laikā, kad citas aviokompānijas 
cieš zaudējumus, “airBaltic” jāturpina strauja 
attīstība.

SAS paziņojums par akciju pārdošanu varē-
tu būt pēdējais SAS ultimāts Latvijas valdībai, 
kas atteikusi valstij piederošo daļu privatizā-
ciju, lai arī SAS atkārtoti apliecinājusi inte-
resi pilnībā iegūt “airBaltic” savā īpašumā. 
Eksperts Tālis Linkaits laikrakstā “Diena” 
uzsver: ja SAS pārtrauks sadarbību ar “air-
Baltic”, lidojumu izmaksas varētu pieaugt, jo, 
piemērām, pērkot degvielu visai SAS grupai, 
tiek nodrošināta zemāka cena. Turklāt ar SAS 
patlaban notiek sadarbība gan lidojumu savie-
nojumu jomā, gan pilotu apmācīšanā.

SAS esot lolojusi plānu kļūt par “airBal-
tic” un “Estonian Air” akciju kontrolpakešu 
īpašnieci, kā arī vēlējusies “airBaltic” un “Es-
tonian Air” apvienošanu, lai izveidotu jaunu 
spēcīgu aviouzņēmumu darbībai Baltijas val-
stīs. Igaunijā SAS stratēģija nav mainījusies 
– SAS joprojām vēlas kļūt par “Estonian Air” 
akciju kontrolpaketes īpašnieci. Šobrīd SAS 
īpašumā ir 49% “Estonian Air” akciju, Igau-
nijas valdībai aviokompānijā pieder 34%, bet 
investīciju bankai “Cresco”17% akciju. o

“airBaltic” piekāpjas tūrfirmām

SAS pārdos “airBaltic” akcijas

AVIO Žurnāls tūrisma profesionāļiem
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Šā gada pirmajā pusgadā viens no lielākajiem 
pasažieru pārvadātājiem “Nordeka” strādājis 
ar 330 359 latu zaudējumiem. Pērn attiecīgajā 
laika posmā gūta peļņa 59 856 latu apmērā. 
Šādu ainu uzrāda uzņēmuma nerevidētais 
sešu mēnešu pārskats.

Zaudējumus kompānija skaidro ar vispārē-
ju izmaksu palielināšanos saimnieciskās dar-
bības nodrošināšanai.

Uzņēmuma neto apgrozījums sešos mēne-

šos bija 2 938 837 lati – tas ir par 1,096% vai-
rāk nekā 2007. gadā. 

Ieņēmumi no iekšzemes pārvadājumiem 
veidoja 83,65%, no starptautiskajiem pārva-
dājumiem – 12,65%, no citas saimnieciskās 
darbības – 3,70%. Mērķsubsīdijas šajā laikā 
bija 1 018 673 latu apmērā.

Turpinot autobusu parka modernizācijas 
programmu, pirmajā pusgadā iegādāti trīs 
jauni autobusi. o

“Nordeka” strādā ar zaudējumiem

Rīgas brīvostas pārvaldnieks Leonīds Logi-
novs norādījis, ka šobrīd nav plānots veikt 
esošās Rīgas pasažieru ostas uzlabojumus, jo 
pēc diviem gadiem sāksies jauna pasažieru 
termināļa būvniecība un esošā ostas ēka, ie-
spējams, tiks nojaukta. Vieta pasažieru termi-
nāļa būvniecībai esot jau noskatīta – 3 km no 
pašreizējās ostas Kundziņsalas virzienā, kur 
atrodas Pīļu muižas baseins. 

L. Loginovs pavēstīja, ka jaunā pasažieru 
termināļa celtniecība notiks ātri, jo būve ne-
būs milzīga. Viņš atgādināja, ka arī citas pa-
sažieru ostas Baltijas valstīs ir vienkāršas un 
funkcionālas. L. Loginovs piebilda, ka tiks 
domāts arī par to, kā pasažieriem ātri un ērti 
nokļūt jaunajā terminālī. 

Nepieciešamie līdzekļi no Eiropas Savienī-
bas fondiem esot jau atrasti. o

Maršrutā Rīga – Stokholma – Rīga līdz šim 
kursējošais prāmis “Vana Tallinn” nomainīts 
ar 12 gadus jaunāku 11 klāju prāmi “Festi-
val”, kurš ir gan ārēji, gan arī savās iekštelpās 
vizuāli pievilcīgāks.

Nokļūšana uz Zviedrijas galvaspilsētu prasīs 
tieši tikpat daudz laika kā līdz šim. Ceļā būs 
jāpavada 17 stundu. No Rīgas prāmis atiet ik 
dienu 18:00 un Stokholmā pienāk 11:00.

Igaunijas kompānijas “Tallink” pārstāvji 
norāda, ka prāmju nomaiņa ir loģisks so-
lis maršruta un uzņēmējdarbības attīstībā, 
jo kruīza pasažieriem ir svarīgs tas, ar kādu 

transportlīdzekli viņi pārvietojas
Jaunā prāmja ietilpība ir 1750 pasažieru. 
27 mēnešu laikā, kopš darbību Rīgā sāka 

“Tallink Latvija”, uzņēmuma pakalpojumus ir 
izmantojuši 600 065 pasažieri, pārvadātas 88 
657 pasažieru transporta vienības, neskaitot 
21 141 kravas mašīnu. o

“Eurolines Baltic” un “airBaltic” savos birojos 
uzsāks tirgot otras kompānijas pakalpojumus. 
Lai gan “airBaltic” un “Eurolines Baltic” var 
tikt uzskatītas par konkurentēm, abas puses 
domā, ka sadarbības rezultātā tās var vairāk 
iegūt nekā zaudēt.

Tagad “airBaltic” var piedāvāt “ride & fly” 
pakalpojumu klientiem, kuri sāk savu ceļoju-
mu pa Baltijas reģionu. Piemēram, pasažie-
ris var braukt ar autobusu no Tallinas, Tartu, 
Viļņas vai Klaipēdas līdz Rīgas lidostai, lai 
turpinātu ceļojumu, izmantojot “airBaltic”. 
Maršruta autobusu saraksts ir izstrādāts tā, lai 
veicinātu daudzējādas turpmāko izvēļu iespē-
jas. Tādējādi “Eurolines” atbalstīs “airBaltic” 
lidojumus no Rīgas uz visu pasauli, savukārt 
“airBaltic” palīdzēs pasažieriem, kas ar lid-
mašīnu ieradīsies Rīgā, bet kuriem būs jāno-
kļūst kādā citā vietā Baltijā.

“Mēs redzam, ka samazinās tendence iz-

mantot mūsu tālsatiksmes maršrutus ceļoju-
miem uz Eiropu. Šos maršrutus ir daļēji pār-
ņēmušas tādas aviokompānijas kā “airBaltic”, 
un tā faktiski ir normāla tendence. Tāpēc mēs 
esam koncentrējušies uz Baltiju, kur varam 
saviem pasažierim piedāvāt vērtīgākus pakal-
pojumus, pielāgojot savus grafikus un veicot 
ieguldījumus jaunos pakalpojumos,” apstipri-
nāja “Eurolines Baltic” valdes priekšsēdētājs 
Hanness Sārpū.

“Maršrutā Rīga – Tallina mums ir astoņi 
reisi dienā, un “airBaltic” – seši reisi dienā, 
tomēr kopā mēs pārvadājam tikai aptuveni 
7–8% no kopējās pasažieru plūsmas šajā 
maršrutā. Tas parāda, ka abām mūsu kom-
pānijām ir daudz potenciālu iespēju vieglo 
automašīnu ceļojumu segmentā – tā ir lai-
ka un resursu izšķiešana salīdzinājumā ar 
“Lux Express” izmantošanu,” sacīja Han-
ness Sārpū. o

TRANSPORTSŽurnāls tūrisma profesionāļiem

Sāks kursēt 
Ventspils vilciens
30. augustā no Ventspils uz Rīgu dosies pir-
mais pasažieru vilciens, tādējādi pēc septiņu 
gadu pārtraukuma atjaunojot dzelzceļa pasa-
žieru pārvadājumus starp Ventspili un Rīgu.

Vilciens no Ventspils aties katru dienu 6:20 
un Rīgā pienāks 9:05. Savukārt no Rīgas tas 
aties 18:15 un Ventspilī pienāks 20:56. Tas 
pieturēs Slokā, Tukumā, Kandavā, Sabilē, 
Stendē, Spārē un Ugālē.

Maršrutā kursēs trīs vagonu paaugstināta 
komforta dīzeļvilciens, kas ceļu veiks 2 stun-
dās un 45 minūtēs. Biļete vienā virzienā mak-
sās 3,95 latus. o

Taksometru pasūtījumi 
samazinājušies 
par 27–28%
Transporta kompānijas “Rīgas taksometru 
parks” taksometru pasūtījumu apjoms šogad 
samazinājies par 27–28%, un tas turpina sa-
mazināties.

Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Leopol-
ds Muižnieks atzīst, ka tas esot diezgan sa-
traucošs signāls kompānijai, un, cik zināms, 
arī citām kompānijām neklājas labāk. “Mēs 
esam augšā, kad cilvēkiem laiks ir dārgāks 
par naudu. Bet tad, kad nauda ir dārgāka par 
laiku, cilvēki taksometrus neizmanto,” saka 
Leopolds Muižnieks. o

Top jauns pasažieru terminālis

 “Vana Tallinn” vietā “Festival”

Piedāvā “ride & fly”

Mēs zinām, 
ka taksisti mēdz 

krāpties.
Taksisti zina,

ka viņu braucienus 
kontrolē GPS.

Vai jūs to zinājāt?

www.taxi.lv
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“Domina Inn Riga” 
sveic 150 000. viesi
28. maijā “Domina Inn Riga” sagaidīja savu 
150 000. viesi. Tas bija Bondo Davitašvili 
no Gruzijas – regulārs viesnīcas klients, sens 
Latvijas draugs un biznesa partneris, kas brīvi 
runā latviešu valodā.

“Domina Inn Riga” pastāvīgo klientu lokā 
ir ap 3500 viesu, viņu vidū daži ir tādi, kas 
viesnīcā pabijuši pat 40 reižu. Pēc pašas 
viesnīcas datiem, mēnesī tā apkalpojot vidēji 
4500 viesu, vidējais noslogojums gadā pār-
sniedzot 75%. 

Domina Hotel Group” viceprezidents Franks 
Kamilleri (Camilleri) 150 000. viesim Bondo 
Davitašvili (pa labi) no Gruzijas pasniedza Goda 
viesa balvu – izmitināšanu vienā no elegantajiem 
luksusa numuriem

Augustā Rīgā, Kalnciema ielā 90 at-
vērta četrzvaigžņu viesnīca “Elefant 
Hotel”, kuras izveidē investēti 15 

miljoni eiro.
Viesnīcas 158 istabās var uzņemt līdz 320 

viesu. Ir divas konferenču zāles 140 perso-
nām, restorāns ar polinēziešu virtuves akcen-
tiem, pazemes autostāvvieta, bezvadu inter-
nets. Pirmajā stāvā izvietota informācija par 
lidostas “Rīga” reisu grafiku. 

Ēka būvēta pakava formā ar stikla fasā-
di. Lai slāpētu automašīnu radīto troksni, no 
Lielirbes ielas puses izbūvēta dubultā stikla 
fasāde. Viesnīcai ir seši stāvi, bet Kalnciema 
ielas pusē – tikai trīs stāvi, lai ēka sasauktos ar 
vēsturisko apbūvi. 

Viesnīcas galvenais simbols ir tēlnieka 
Kārļa Alaiņa veidotais sešus metrus augstais 
un 600 kg smagais zilonis. 

Viesnīcas projektu izstrādājis arhitektu 
birojs “8 A.M”, arhitekti Juris Lasis un Edu-
ards Beernaerts, dizaina projektu veidojis SIA 
“Porcelāna zilonis” arhitekta Agra Padēļa-Lī-
na vadībā. Pie dizaina strādāja tie paši projek-
tu vadītāji, kas veidoja dizainu viesnīcai “Pro-
menade Hotel” Liepājā. Viesnīcas īpašnieks ir 

SIA “Hotels Development Group”, bet ope-
rators – SIA “Livland Hotels”, kas jau vada 
divas viesnīcas Liepājā (“Promenade Hotel” 
un “Liva Hotel”). 

Aigars Kesenfelds, viens no viesnīcas īpaš-
niekiem, aprīlī žurnālam “Lietišķā Diena” 
stāstīja, ka nākotnē it iecerēti vēl divi vies-
nīcu projekti – viens Smilšu ielā, kur šobrīd 
atrodas “DnB Nord” bankas biroji. Pēc trim 
gadiem, kad banka šo ēku atstās, tur plānots 
veidot četru vai piecu zvaigžņu viesnīcu. Otrs 
projekts ir viesnīca Dzirnavu ielā 140 – t.s. 
“Agroprojekta” ēkā, kur būtu trīszvaigžņu 
viesnīca ar 200 numuriem. o

“Europa Group Hotels”
Viesnīcu tīkls “Europa Group Hotels”, kas 

pārstāv zīmolus “Europa Royale” un “Europa 
City”, plāno iegādāties četras topošās viesnī-
cas Lietuvā un Rumānijā.

Pašlaik “Europa Group Hotels” tīklā ir sep-
tiņas viesnīcas Lietuvā un Latvijā, kas darbo-
jas uz franšīzes pamata. 

Augustā atvērta “Europa Royale Marijam-
pole” Marijampolē Lietuvā, bet Kauņas vec-
pilsētā 2009. gada pavasarī durvis vērs “Euro-
pa Royale Kaunas”. 

Rumānijā, vēsturiskā Bukarestes ēkā vies-
nīca “Europa Royale Bucharest” plāno uzsākt 
darbību nākamā gada pavasarī, bet vasarā 
“Europa Group Hotels” tīklam pievienosies 
vēl viena viesnīca Viļņā – “Hotel in Zirmu-
nai”, kas būšot orientēta uz konferenču biz-

nesu un tajā būs lielākās konferenču telpas 
Viļņā. o

“Domina Hotel Group” 
“Domina Hotel Group” parakstījusi līgumu 

ar “Hotel Blijdorp B.V.” un augustā Roterda-
mā (Nīderlande) atvērusi sava zīmola viesnīcu 
“Domina Hotel & Conference Rotterdam”. 

“Domina Hotel Group” turpina savu izple-
šanos Ziemeļāfrikā un Vidējos Austrumos, 
plānojot līdz 2009. gada janvārim atvērt di-
vas jaunas viesnīcas Koralbejā pie Sarkanās 
jūras ar “Domina Prestige Resort, Spa & 
Casino” zīmolu. “Domina Prestige Al Are-
em”, kas atradīsies, Bahreinas galvaspilsētā 
Manāmā, plāno atvērt 2009. gada vidū, bet 
“Domina Hotel Aqaba” Jordānijā – 2008. 
gada novembrī. o

Rīgā, Mazajā Lāčplēša ielā 5 atvērta trīs-
zvaigžņu viesnīca “River Side Hotel”. Vies-
nīcas četros stāvos izvietoti 15 standarta div-
vietīgie, 3 divvietīgie ar atsevišķām gultām, 2 
mazie divvietīgie numuri un viens pusluksusa 
klases numurs. Divvietīgā numuriņa cena – 
no 37 līdz 41 latam. 

Viesnīcā ir kafejnīca, sauna ar džakuzi un 
bezmaksas autostāvvieta, bezvadu internets. o

“Elefant Hotel” – akcents uz dizainu

Latvijā pārstāvētie viesnīcu 
tīkli plāno paplašināšanos

“River Side Hotel” pievilcīgās cenas

“Hotel Bergs” – britu 
izdevuma nominācija 
Viesnīca “Hotel Bergs” saņēmusi britu iz-
devuma “Business Destinations” apbal-
vojumu kā labākā nelielā biznesa viesnīcu  
Austrumeiropā. Uzvarētāji noteikti, gan ap-
taujājot lasītājus, gan izdevuma izveidottai 
žūrijai izvērtējot pretendentus. Konkurence 
esot bijusi milzīga. 

“Esam pagodināti, ka mūsu viesnīcas ele-
ganti atturīgā, mājīgā un ģimeniski viesmīlīgā 
atmosfēra ir tā, ko darījumu ļaudis sagaida, 
viesojoties citā valstī,” pauž viesnīcas “Hotel 
Bergs” direktore Iveta Sprūdža, piebilstot, ka 
šādi pasaulē tiek nests ne tikai viesnīcas, bet 
arī Latvijas vārds. o

“Agroprojekta” ēku Rīgā 
pārbūvēs par viesnīcu 
Šoruden plānots sākt bijušā zinātniski pētnie-
ciskā institūta “Agroprojekts” ēkas Dzirnavu 
un Maskavas stūrī rekonstrukciju. Ēku, kurā 
pēdējā laikā atradās uzņēmumu biroji, pēc 
pusotra gada plānots pārvērst trīszvaigžņu 
viesnīcā ar 200 numuriem, paziņojuši ēkas 
īpašnieki, Liepājas kompānija “MIG Hol-
dings”. Kompānijai pieder par labāko Liepā-
jas viesnīcu atzītā “Promenade Hotel”, firma 
plāno atvērt  viesnīcu arī Vecrīgā. o
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Attīstās naktsmītņu rezervēšana tiešsaistē 
Latvijā palielinoties interneta 
lietotāju skaitam, arvien palielinās 
arī naktsmītņu rezervētāji online jeb 
tiešsaistes interneta režīmā. 

Pielāgojoties situācijai, daudzi ceļojumu biro-
ji savās mājaslapās izvieto saites uz populārā-
kajiem rezervēšanas portāliem tiešsaistē www.
hrs.com, www.hotels.com, www.booking.com, 
www.hotelclub.com,  www.ebookers.com un 
citiem. Ar to starpniecību iespējams izvēlēties 
naktsmītnes pēc dažādiem meklēšanas kritēri-
jiem un nereti arī ietaupīt uz akciju un atlaižu 
rēķina, kas paredzētas tieši rezervētājiem in-
ternetā. 

Ko piedāvā Latvijā?
Cenšoties ar minēto rezervēšanas portālu 

palīdzību atrast naktsmītnes, var piedzīvot 
arī pārsteigumus. Cerēto pazīstamāko viesu 
mītņu nosaukumu vietā Rīgā, piemēram, kā 
pirmās “izlec” mazpazīstamas naktsmītnes 
Čaka, Avotu ielā un dažos apšaubāmos pil-
sētas rajonos. 

Kā sēnes savairojušies hosteļi, kuri pār-
steidz ar zemām cenām un ir pievilcīgi tā dē-
vētajiem mugursomniekiem, ir arī superdārgu 
viesnīcu piedāvājumi, piemēram, “Vecais 
kapteinis” Mārupē (450 eiro par nakti). Labi 
pameklējot, iespējams rezervēt naktsmītni arī 
pazīstamākajās Rīgas viesnīcās. 

Daļai naktsmītņu mājaslapās atrodama pa-
sūtījuma aizpildīšanas forma, taču arī pēc tās 
nosūtīšanas līdz atbildes saņemšanai var nāk-
ties gaidīt vairākas dienas.

Tiešsaistē tikai 8 pilsētas 
Pērnā rudenī “Baltijas ceļojumu grupa” 

(BTG) Rīgas pašvaldības tūrisma portālā  
www.rigatourism.lv izvietoja rezervēšanas 
sistēmu tiešsaistē. Tiešsaistes sistēmas mene-
džeris Māris Lastovskis teic, ka ārvalstu viesu 
interese par šo pakalpojumu ir pietiekami liela, 
jūlijā vien rezervēts ap 1900 istabnakšu. BTG 
kā šīs sistēmas turētājs nodrošina naktsmītņu 
rezervēšanu tiešsaistē arī portālos  www.riga-
thisweek.lv un www.allhotels.lv, kā arī Sigul-
das TIC mājaslapā www.tourism.sigulda.lv. 
Firmas pārstāvis uzskata, ka pagaidām viņiem 
šajā jomā nopietnu konkurentu neesot.

Diemžēl viesu mītņu meklētājā bez Rīgas 
un Rīgas rajona vēl uzrādās tikai septiņas pil-
sētas – Bauska, Cēsis, Daugavpils, Jūrmala, 
Liepāja, Valmiera un Ventspils. M. Lastovskis 
spiests secināt, ka Latvijas mazpilsētu un lau-
ku rajonu naktsmītņu īpašnieki ir visai kūtri 
līgumu slēgšanā, lai gan viņiem iekļaušana 
tiešsaistes rezervēšanas sistēmā tiek piedāvā-
ta bez maksas. Līgumā tiekot atrunātas cenas, 
par kādām sistēmā tirgos naktsmītnes (klien-
tam jau rezervējot ir jāsamaksā par visu pare-
dzamo uzturēšanās laiku). Sadarbības partneri 
arī saņem pieeju sistēmai un paši var ieva-
dīt dažādus aktuālus piedāvājumus, skaidro 
M. Lastovskis. Viņš cer, ka tuvākajā laikā pro-
jektā izdosies iesaistīt arī Ventspils un varbūt 
vēl kādu pilsētu viesu mītnes.

Cenu veidošana – konfidenciāla
Aptaujājot naktsmītņu īpašniekus par to, kā 

tiek slēgti līgumi ar tiešsaistes rezervēšanas 

sistēmām un kā veidota numuriņu cenu po-
litika, lielākoties nācās dzirdēt atbildi, ka tā 
ir konfidenciāla informācija. Tā, piemēram, 
viesnīcas “Rīga” mārketinga nodaļas pārstā-
ve, kura nevēlējās izpaust savu vārdu, atzina, 
ka galvenokārt tiek vērtēta tiešsaistes rezer-
vēšanas sistēmas popularitāte, tās reitings un 
pasūtījumu apjoms, un attiecīgi arī tam pielā-
gota cenu politika. Maksa par numuriņu varot 
atšķirties arī atkarībā no sezonas pieprasīju-
ma, tāpēc dažkārt, rezervējot tiešsaistē, esot 
iespējams izdevīgi izmantot viesnīcas pēdējā 
brīža piedāvājumu. Viesnīcas “Baltvilla” Bal-
tezerā pārstāvis savukārt norādīja, ka pamatā 
cenas netiekot mainītas, tās esot tādas pašas, 
kā rezervējot pa telefonu, bet starpnieks ietur 
līgumā noteikto komisiju par katru tiešsaistē 
rezervēto un izmantoto naktsmītni. Atseviš-
ķos gadījumos viesnīca varot piedāvāt īpašās 
akcijas cenas, kas savukārt ļauj izcelt konkrē-
tās naktsmītnes piedāvājumu citu konkurējo-
šo uzņēmumu vidū.

Eksperimentāli pārbaudot dažu Rīgas vies-
nīcu cenu atšķirības, tās rezervējot ar dažādu 
sistēmu starpniecību uz vienu un to pašu laika 
periodu un vieniem un tiem pašiem datumiem, 
lielas cenu svārstības atklāt neizdevās, lai gan 
tās pastāv. Tā, piemēram, viesnīca “Kolonna 
Riga” vienvietīgu numuru septembra pirmajā 
pusē www.hrs.com varēja rezervēt par akcijas 
cenu 89,67 dolāri, bet www.booking.com – 
par 58 eiro. Attiecīgi viesnīcas “Laine” cenu 
piedāvājums par viena viesa izmitināšanu bija 
100 USD un 75 EUR. o

 Vineta Vizule 

Jaunā “Amadeus” viesnīcu 
rezervēšanas sistēma atvieglos 
ceļojumu konsultantu darbu
“Amadeus” 78 000 viesnīcu bāze ir veiksmīgi 
pārnesta uz jauno tehnoloģiju sistēmas plat-
formu, kas ļauj viesnīcu rezervēšanā izmantot 
“Linux” atvērto sistēmu tehnoloģijas. Latvijas 
tirgū šis produkts būs pieejams rudenī, infor-
mē “Amadeus” mārketinga menedžere Gunta 
Olšteine.

Jaunais “Amadeus Hotel Plus” modulis 
veidots pēc interneta viesnīcas rezervēšanas 
sistēmu modeļa – ar to pašu intuitīvo navi-
gāciju, kādu cilvēki lieto, meklējot viesnīcas 
internetā, piemēram, uzbraucot ar kursoru uz 
ikonas, atveras lodziņš ar papildu informā-
ciju. “Amadeus Hotel Plus” lietošanai nav 
nepieciešamas priekšzināšanas. Lai atras-
tu kādu galamērķi, jāievada vien pirmie trīs 
burti, un meklētājs automātiski piedāvā visus 
variantus, kas sistēmā pieejami ar šādiem sā-
kumburtiem. Uzsākot lietot “Amadeus Hotel 

Plus”, aģentam nav jātērē laiks tās apgūšanai, 
bet viņš to pilnībā var veltīt klientam.

Meklēšana iespējama trīs variantos – pēc 
saraksta, pēc noteiktiem parametriem (ba-
seins, konferenču zāle) un pēc atrašanās vietas 
kartē. Aģents var izvēlēties trīs viesnīcas un 
orientēšanās punktu, piemēram, Eifeļa tornis 
Parīzē, un uzreiz salīdzināt šo viesnīcu atraša-
nās vietu kartē. Aģents var arī izvēlēties trīs, 
viņaprāt, klienta prasībām atbilstošākos vari-
antus, tos salīdzināt un pa tiešo no “Amadeus 
Hotel Plus” sistēmas nosūtīt klientam izvēlei 
un apstiprinājumam.

“Amadeus Hotel Plus” nodrošina ātrāku un 
efektīvāku aģentu darbu, pateicoties iespējai 
automātiski izmantot klienta datus (vārds, uz-
vārds, galamērķi, datumi) no avio rezervācijas. 
Aģents arī var apskatīt visu meklējumu vēstu-
ri, kā arī atzīmēt savas TOP 10 viesnīcas. o

Jauns viesnīcu rezervēšanas portāls 

Tūrfirmas “Latvia Tours” projektu grupa 
izveidojusi jaunu viesnīcu rezervēšanas sis-
tēmu internetā www.viesnicas24.lv latviešu, 
angļu un krievu valodā. Portāls darbojas 
arī Igaunijā (www.hotellid24.ee) un Lietuvā 
(www.viesbutis24.lt).

Portālu var izmantot ceļotāji gan no Latvi-
jas, gan ārvalstīm. Portālā piedāvāts izvēlē-
ties kādu no 70 000 viesnīcu visā pasaulē. 

“Portāliem ir pieejamas vietējās palīdzības 
līnijas, kur profesionāli ceļojumu konsultanti 
palīdzēs ar padomu. Esam rūpīgi strādājuši 
pie viesnīcu izvēles, tādējādi ceram, ka klien-
ti būs apmierināti,” teic “Latvia Tours” “Con-
ex” grupas pārstāvis Aigars Smiltāns. 

“Latvia Tours” veidojusi arī aviobiļešu re-
zervēšanas portālu Lidot.lv. 



52 2008 Nr. 2 & 3, Septembris i

LVRA Žurnāls tūrisma profesionāļiem

Ar mērķi uzlabot uzņēmējdarbības vidi un no-
vērst lieku birokrātiju LVRA rosinājusi mainīt 
MK noteikumus “Dzeramā ūdens obligātās 
nekaitīguma un kvalitātes prasības, monito-
ringa un kontroles kārtība”. 

LVRA norāda uz nekonsekvenci noteikumu 
piemērošanā: noteikumu prasības neattiecas 
uz lielveikaliem, kas noteikumu izpratnē tiek 
pielīdzināti “pārtikas tirdzniecības uzņēmu-
miem”, lai gan diennaktī saražo daudz lielāku 
pārtikas produktu apjomu nekā sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumi, kuriem ir pārtikas ra-
žotāja statuss. Tāpat sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumiem ir noteikta maksa par ūdens mo-
nitoringu, bet lielveikaliem tā netiek piemē-
rota. Tādējādi sabiedriskās ēdināšanas uzņē-
mumi tiek nostādīti nevienlīdzīgās pozīcijās 
attiecībā pret lielveikaliem. 

Pēc LVRA domām, nepieņemama ir prasība 
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem veikt 

ūdens monitoringu par ūdeni, kas tiek ņemts 
no publiskajām ūdensapgādes sistēmām. Šī 
prasība un maksa par ūdens monitoringu vēr-
tējami kā nopietns papildu slogs mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem. piemēram, vidējam 
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumam šīs iz-
maksas tuvojas 400 latiem gadā. 

Noteikumos iekļautās prasības šajos, līdzīgi 
kā citos normatīvajos aktos, ir daudz stingrā-
kas, nekā to prasa attiecīgās ES regulas. 

LVRA ierosina noteikumu pārstrādei izvei-
dot darba grupu, tajā iekļaujot visu ieinteresē-
to pušu pārstāvjus. 

Lai arī Zemkopības ministrija ir noraidīju-
si priekšlikumu veikt noteikumu grozījumus, 
LVRA ir aicināta piedalīties ministrijas starp-
institūciju darba grupā par pārtikas nekaitīgu-
mu un dzeramā ūdens kvalitāti, kur LVRA no-
teikumu grozījumu jautājumu aktualizēs, ziņo 
LVRA Vēstis. o

Pēc LVRA un Latvijas Vieglo taksometru no-
zares darba devēju organizācijas (LVTNDDO) 
iniciatīvas izveidots informatīvais un sūdzību 
tālrunis par taksometru pakalpojumiem. Tas 
palīdzēs atklāt negodīgos un nedisciplinētos 
taksometru vadītājus un atrisināt radušās kon-
fliktsituācijas, uzskata iniciatīvas autori. 

“11. jūlijā mēs parakstījām vienošanos par 
jauno kvalitātes standartu ieviešanu un turp-
māk tai cītīgi sekosim. Esam atvērti sadarbī-
bai, lai panāktu, ka Latvijā, tostarp Rīgā, tak-

sometru nozare tiktu uzskatīta par godīgu un 
kārtīgu, ar labu apkalpošanas kvalitāti. Mums 
ir ļoti nepatīkami dzirdēt, ka taksometru uzņē-
mumu šoferi rīkojas negodīgi. Mēs rīkosimies 
tā, lai šī negatīvā attieksme jau tuvākajā laikā 
ievērojami samazinātos, pauda LVTNDDO 
priekšsēdētāja Zoja Hruša. 

Informācijas tālruņa numurs: +371 
67378144. Tas tiks izplatīts visiem LVRA 
biedriem, t.i., vairāk nekā 200 viesnīcām un 
restorāniem. o

Jūlijā Pērnavā tikās Latvijas, Igaunijas un 
Lietuvas viesnīcu un restorānu asociāciju 
valdes. Tās vienojās, ka visās trīs valstīs 

ir jāsaglabā samazinātais PVN viesnīcu un 
restorānu pakalpojumiem. 

Šobrīd Eiropas Savienības 22 valstīs, tajā 
skaitā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, viesnīcu 
pakalpojumiem un 12 valstīs restorānu pa-
kalpojumiem tiek piemērota samazinātā PVN 
likme. Taču Igaunijas valdība, no 2009. gada 
ir iecerējusi izmitināšanas pakalpojumiem 
piemērot PVN standarta likmi 18% apmērā. 

Visu trīs Baltijas valstu viesnīcu un resto-
rānu asociācijas ir pārliecinātas, ka tādējādi 
strauji samazināsies Igaunijā izmitināto ār-
valstu tūristu skaits, tiks gan radīts īstermi-
ņa ieguvums valsts budžetā, bet ilgtermiņā 
samazināsies Baltijas valstu konkurētspēja 

starp reģiona valstīm. Arī ārvalstu investo-
riem tiks dots negatīvs signāls par biznesa 
vidi un ieguldījumiem viesnīcu nozarē Bal-
tijas valstīs.

Jautājums par viesmīlības nozares pakalpo-
jumiem piemērojamo PVN šobrīd tiek izska-
tīts arī Eiropas Komisijā. Pateicoties aktīvai 
industrijas interešu lobēšanai, diezgan droši 
var prognozēt, ka viesnīcu un restorānu pa-
kalpojumi tiks iekļauti to pakalpojumu skaitā, 
kam nacionālās valdības drīkst piemērot sa-
mazināto PVN likmi.

Savu pozīciju par samazinātas PVN likmes 
saglabāšanu LVRA paudusi arī vēstulē LR fi-
nanšu ministram Atim Slakterim, ekonomikas 
ministram Kasparam Gerhardam un Eiropar-
lamenta deputātam Aldim Kušķim.

K.Gerhards atbildējis, ka atbalsta kā sa-

mazinātas PVN likmes saglabāšanu viesnīcu 
pakalpojumiem, tā arī iespēju to piemērot sa-
biedriskās ēdināšanas jomā. “Ņemot vērā, ka 
minētais jautājums nav EM tiešā kompetencē, 
savu viedokli esam pauduši Latvijas nacio-
nālās pozīcijas veidošanas procesā,” teikts 
K.Gerharda vēstulē. 

Arī A. Slakteris paudis, ka “Latvija atbal-
sta PVN samazinātas likmes piemērošanu arī 
restorānu pakalpojumiem, kā arī PVN sama-
zinātas likmes saglabāšanu viesnīcu pakal-
pojumiem”. Finanšu ministrs tomēr pieļāvis, 
ka sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem 
tā varētu netikt samazināta, ja samazināta 
PVN likme tiks piemērota pārtikai. Ministrs 
arī izteicies, ka “PVN likmes samazināšanas 
rezultātā ne vienmēr tiek adekvāti samazināta 
preču un pakalpojumu cena. o

Bažas par PVN paaugstināšanu

Prasa novērst nekonsekvcenci 
dzeramā ūdens kvalitātes prasībās

Cīnās par godīgiem 
taksometru pakalpojumiem

Rosina mainīt pudeļu 
vāciņu uzkrāšanas prasību 
Pēc LVRA ierosinājuma sagatavoti ie-
sniegšanai Finanšu ministrijā priekš-
likumi grozījumiem MK noteikumos 
“Kārtība, kādā alkoholiskie dzērieni un 
tabakas izstrādājumi marķējami ar akcī-
zes nodokļa markām”. Šajos priekšliku-
mos norādīts, ka līdzšinējo noteikumu 
piemērošanas prakse pierādījusi: nodok-
ļa markas uzlīme uz alkoholiskā dzērie-
na iepakojama vāciņa ne tikai apgrūtina 
restorānu un bāru darbu, pārdošanas 
vietā uzkrājot pudeļu vāciņus, bet arī ne-
nodrošina patērētāju intereses. Finanšu 
ministrija bildusi, ka atbilstoši kompe-
tencei tiks izvērtēti izteiktie priekšlikumi, 
ņemot vērā visu akcīzes nodokļa marku 
apritē iesaistīto intereses un iespējamo 
grozījumu ietekmi uz normatīvo aktu 
sistēmu, ziņo LVRA Vēstis.

Starptautiska viesmīlības 
industrijas konference

2008. gada 30. oktobrī, viesnīcā “Hotel de 
Rome” notiks 4. starptautiskā viesnīcu un 
restorānu industrijas konference “Viesnīcu 
un restorānu darba organizācija pieaugo-
šas konkurences apstākļos”. Konferencē 
iepazīstinās ar aktuālākajām tendencēm in-
dustrijā, vispusīgi apskatot viesnīcas un res-
torāna darba organizāciju pieaugošas kon-
kurences apstākļos un akcentējot jautājumu 
par nozares uzņēmumu darba optimizāciju. 
Konferences lektori būs pieredzes bagāti 
viesmīlības nozares pārstāvji, starptautisku 
viesnīcu ķēžu un citu valstu viesnīcu un res-
torānu asociāciju līderi.

Informācija: http://www.hotel.lv
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“Statoil” savās degvielas uzpildes stacijās 
ieviesis jaunumus ātro uzkodu piedāvājumā 
– Eiropā populāro polārmaizi un svaigu dār-
zeņu un augļu sortimentu.

“Esam secinājuši, ka vēlmes ātro uzkodu 
segmentā ir mainījušās. Klienti sagaida ne ti-
kai garšīgu un kvalitatīvu piedāvājumu, bet arī 
vēlas nobaudīt jaunas garšas nianses un vēlas 
ēst veselīgi,” stāsta Gatis Pavārs, SIA “Lat-
vija Statoil” iepirkumu un kategoriju attīstī-
bas daļas vadītājs. “Tāpēc mēs nepārtraukti 
meklējam arvien jaunus, interesantus ēdienus 
dažādu valstu virtuvēs. Viens no jaunākajiem 
atklājumiem ne tikai mums, bet arī Eiropai ir 
Zviedrijā ceptā polārmaize.”

Polārmaize ir īpašs un Latvijā vēl nebijis 
maizes veids, kas tiek gatavota pēc “polārās 
metodes” –  uzreiz pēc izcepšanas tā tiek sasal-
dēta, tādējādi maizi bez konservantiem iespē-
jams uzglabāt ilgu laiku, vienlaikus saglabājot 
visas tās uzturvērtības un garšas nianses.

“Statoil” degvielas uzpildes staciju veika-
los polārmaize tiek piedāvāta ar divu veidu 
pildījumu: ar bekona šķēlītēm, olu, tomātiem, 
majonēzi un ar vistas fileju, papriku, ledus sa-
lātiem, majonēzi.

“Statoil” DUS ātro uzkodu klāsts papildi-
nāts arī ar svaigu, neapstrādātu dārzeņu un 
augļu piedāvājumu. 500 gramu iepakojumā 
tiek piedāvāti Latvijā audzēti tomāti, gurķi un 
burkāni, kā arī saldie ķirši, kivi un banāni.

“Līdz šim ar “Statoil” privāto preču zīmi ie-
viesām bagātīgu ātro uzkodu piedāvājumu gard-
ēžiem, tādējādi parādot, ka ātrās uzkodas var 
būt arī kvalitatīva kafejnīcu piedāvājuma līme-
nī. Tagad vēlamies mainīt priekšstatus un pierā-
dīt, ka ātrās uzkodas ne vienmēr ir neveselīgas. 
Līdzās tradicionālajiem našķiem – šokolādes un 
sāļajām uzkodām – mūsu klienti turpmāk varēs 
baudīt arī svaigus dārzeņus un augļus. Pirmo 
izmēģinājuma partiju pārdošanas rezultāti rāda, 
ka jaunievedumi būs pieprasīti.” o

“Statoil” paplašina uzkodu klāstu

Darbu sācis uzņēmums “Mobilebar.lv”, kas 
piedāvā izbraukuma bāra aprīkojumu un pa-
kalpojumus: augsta servisa līmeņa bāra leti, 
profesionālus bārmeņus, bārmeņu šovu, go-go 
dejotājas, dīdžejus, bāra un pasākuma vietas 
izgaismošanu un apskaņošanu u.tml. Bārs iz-
mantojams gan brīvā dabā, gan slēgtās telpās.

Jauns mobilā bāra serviss 

Šā gada pirmajos sešos mēnešos populārākais 
alkoholiskais dzēriens Latvijā bijis “Cēsu 
alus”, alkoholiskais kokteilis “Cēsu džins”, 
bet iecienītākā alus šķirne – Aldara “Apinītis 
stiprais”, liecina Valsts ieņēmumu dienesta 
(VID) Akcīzes preču pārvaldes dati par alko-
hola realizāciju.

Otrs populārākais alkoholiskais dzēriens 
bijis sidrs “Lucky Dog”, trešais iecienītākais 
– degvīns “Trīs graudu degvīns”, kam seko 
“Rīgas šampanietis”, alkoholiskais kokteilis 
“Dins”, sidrs “Fizz”, degvīns “LB vodka”. 
Astotais iecienītākais alkoholiskais dzēriens 
bijis brendijs “Bonaparte”, devītais – vīns 
“Kagor”, bet desmitais – alkoholiskais kok-
teilis “Džins”.

Pēc VID datiem, otra populārākā alus šķir-
ne Latvijā bijusi “Aldara Pilzenes”, trešā – 
“Aldara gaišais”, ceturtā – “Cēsu Premium”, 
piektā – Aldara “Zelta” alus. Sestajā vietā ie-
rindojies Cēsu alus “Cēsu Light”, septītajā – šī 
paša ražotāja “Garais” alus, astotajā un devīta-
jā vietā Aldara produkti “Euro” un “Apinītis”, 
bet desmitais – Līvu alus ražotais “Rubenis”

Savukārt bāros latvieši vislabprātāk dzer 
kokteili “Mojito” un rumu ar kolu, bet ārzem-
nieku pieprasītākie kokteiļi ir pasaulē plaši 
pazīstamie dzērieni “Daiquiri”, “Long Is-
land”, “Manhattan”, “Martini Dry”, “Mojito” 
un “Margarita”, avīzei NRA stāsta jaunā bār-
meņu portāla www.bartending.lv veidotājs, 
bārmenis Ivars Rutkovskis. o

3.septembrī SIA “Gemoss” sadarbībā ar Pa-
vāru klubu pirmo reizi rīko konkursu par Bal-
tijas 2008. gada konditora titulu. Konkursa 
mērķis ir veicināt Baltijas konditoru profesio-
nālo izaugsmi un pieredzes apmaiņu. Konkur-
sa finālā piedalīsies pa astoņiem dalībniekiem 
no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas. Konkursa 
dalībniekiem būs jāveido torte formā, kas at-
spoguļo kādu ievērojamu savas valsts arhitek-

tūras objektu, kas vislabāk raksturo valsti un 
kuru pazīst arī citu valstu pārstāvji.

Izstādes “Riga Food 2008” laikā Ķīpsalā 
risināsies kārtējie Latvijas kulinārās māks-
las konkursi, kas tiek organizēti sadarbībā 
ar starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrību 
BT 1. Pavāru klubs 5. septembrī rīkos sa-
censības par goda titulu “Latvijas 2008. 
gada pavārs”. o

RESTORĀNIŽurnāls tūrisma profesionāļiem

Iecienītākie dzērieni – džina 
kokteilis un stiprais alus

Noteiks labākos pavārus un konditorus

Īsumā

“Koferis” pārtop par “Hospitāli”
Rīgā, Stabu ielā 14 Latvijā pazīstami medi-

ķi jūlijā atvēruši savu restorānu “Hospitālis”. 
Restorāna rekonstrukcijā ieguldīti 100 000 
latu. Sperot soli pāri ēstuves slieksnim, klienti 
kļūst par pacientiem, par kuru labsajūtu rū-
pējas gādīgas māsiņas. Atkarībā no vēlmēm 
var nokļūt zobārstniecības, ginekoloģiskajā 
kabinetā, operāciju zālē, pat pataloganato-
mu darba telpās. 

Tematiskā restorāna idejas autors ir “Ve-
selības centrs 4” valdes priekšsēdētājs Māris 
Rēvalds. Ideju ar sajūsmu uzņēmuši viņa 
kolēģi ārsti. Atbilstoša interjera meklēšanā 
iesaistījušās visas lielākās Latvijas slimnīcas. 
Visi rekvizīti šeit ir autentiski, piedzīvojuši 
kārtīgu restaurāciju, šis tas patapināts arī no 
ārvalstu hospitāļiem. Kad viesi ir paēduši, ie-
rodas māsiņa ar aploksni – pateicību.

Restorāns “Hospitālis” ir iekārtots kādrei-
zējā sulu restorāna vietā, kas vēlāk pārtapa 
par restorānu “Koferis”. 

“Baltic Beach Hotel” atver Kaljana 
bāru

“Baltic Beach Hotel” atvērts jauns, austrum-
nieciskās noskaņās veidots Kaljana bārs, kurā 
var baudīt ūdens pīpi un Austrumu ēdienus 
– pahlavu, kozinaki, kraukšķīgas mandeles 
un lazdu riekstus cukurā u.c. Dzērienu kartē 
dominē dažādu valstu izsmalcināti vīni, kok-
teiļi un aromātiskās tējas.

Piektdienās un sestdienās notiek grezni 
“Karinedance” vēderdejotāju šovi. Bāra in-
terjers atgādina “Tūkstots un vienas nakts” 
pasaku motīvus, atbilstoša ir arī austrumnie-
ciskā mūzika.
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A/s "Rīgas Miesnieks" 
piegādā preci arī viesnīcām, 
viesu namiem, restorāniem 
un kafejnīcām visā Latvijā

Sīkāka informācija pa bezmaksas 
tālruni 80005100
www.miesnieks.lv  

miesnieks@miesnieks.lv
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Bārmeņu portāls bartending.lv
Jūlijā atklāts jauns Latvijas bārmeņu por-

tāls www.bartending.lv. Portāla galvenais uz-
devums – veicināt, iedvesmot, attīstīt, izglītot 
un izklaidēt bārmeņus, viesmīļus, vīnziņus, 
baristas, bārmeņu skolu audzēkņus un visus, 
kurus interesē kokteiļu pagatavošana un to 
baudīšana. 

Bartending.lv sekos līdz dažādiem bārme-
ņu pasākumiem, konkursiem, semināriem ne 
tikai Latvijā, bet arī pasaulē, sniegs informā-
ciju par dzērienu vēsturi, mācīs pagatavot 
kokteiļus, šajā procesā izmantojot video, 
u.tml. Portāla veidotāji ir “Evo bārs” direk-
tors Inguss Reizenbergs un bāra “Paldies 
Dievam, piektdiena ir klāt” bārmenis Ivars 
Rutkovskis. 

Bartending.lv cer kļūt par lielāko un veik-
smīgāko Latvijas bārmeņu portālu un būt inte-
resants arī tiem, kas šajā profesijā nestrādā. 

Audiogidi Liepājas mājaslapā 
Liepājas reģiona Tūrisma informācijas 

birojs (LRTIB) īstenojis projektu, kas ļauj 
Liepājas pilsētas mājaslapas www.liepaja.lv 
tūrisma sadaļā noklausīties audiodatnes lat-
viešu, angļu, krievu un vācu valodā par pil-
sētas ievērojamākajiem un interesantākajiem 
objektiem. Šis datnes iespējams ielādēt mobi-
lajā telefonā vai kādā mūzikas atskaņošanas 
ierīcē un izmantot tās kā audiogidu Liepājas 
pilsētas apskatei.

Birojā ir iespējams iznomāt arī jau sagata-
votus audiogidus un doties ekskursijā “Lie-
pāja kā pa notīm!”. Tuvākajā nākotnē inte-
resentiem būs pieejamas arī audiodatnes par 
Karostas un Liepājas rajona objektiem. 

Mājaslapa Rīgas Kultūras aģentūrai
Jūnijā sākusi darboties Rīgas Kultūras 

aģentūras interneta mājaslapa www.rka.riga.
lv. Tajā sniegta svarīgākā un aktuālākā infor-
mācija par Rīgas Kultūras aģentūras aktivitā-
tēm un plānoto pasākumu kalendārs.

Muzeju pārvaldes mājas lapa
Muzeju valsts pārvalde (MVP) izveidoju-

si interneta mājaslapu www.mvp.gov.lv, kurā 
pieejama aktuālā informācija par muzeju 
nozari, arī informācija par MVP adminis-
trētās Valsts kultūrkapitāla fonda Kultūras 
programmas projektu konkursiem, MVP 
rīkotajiem kursiem un semināriem, infor-
mācija par profesionālās izglītības iespējām. 
Mājaslapas galvenā auditorija ir muzeju dar-
binieki, bet arī ar muzeju darbu tieši nesais-
tīti lietotāji te varēs iegūt informāciju par 
MVP un muzeju nozari Latvijā, kā arī uzdot 
jautājumus.

Jauna PPP mājas lapa
Ekonomikas ministrija izveidojusi publis-

kās un privātās partnerības (PPP) interneta 
mājaslapu www.ppp.gov.lv. Kopš jūnija tā ir 
publiski pieejama visiem interesentiem un 
vienuviet piedāvā informāciju, kas līdz šim 
bija izkaisīta pa vairāku institūciju mājas-
lapām. Mājaslapa izveidota, lai mērķtiecīgi 
uzrunātu potenciālos PPP projektu īstenotājus 
– pašvaldības, pašvaldību uzņēmumus, mi-
nistrijas un citus pasūtītājus, tajā ir publicēta 
aktuālā informācija un apkopoti visi līdz šim 
Ekonomikas ministrijas un Latvijas Investīci-
ju un attīstības aģentūras rīcībā pieejami re-
sursi par PPP. o

Ekosertifikāta mītnes vienā ceļvedī
“Lauku ceļotājs” izdevis jaunu ceļvedi “Za-

ļās brīvdienas”. Tajā apkopota informācija par 
57 lauku tūrisma naktsmītņu piedāvājumu, 
kas saņēmušas “Zaļo sertifikātu” – nacionālo 
ekosertifikātu lauku tūrisma mītnēm. Projektu 
atbalstījis Latvijas Vides aizsardzības fonds.

Ventspils – bērniem un jauniešiem
Ventspils Tūrisma informācijas centrs jau 

otro reizi izdod bērniem un jauniešiem adre-
sētu Ventspils tūrisma bukletu 15000 eksem-
plāros četrās valodās – latviešu, krievu, lietu-
viešu un igauņu. Bērnu vecumam atbilstošā 
formā iespējams iegūt informāciju par pilsē-
tas apskates objektiem, izklaides iespējām, 
naktsmītņu un maltīšu vietām. 

Bukletu bez maksas var saņemt Ventspils 
TIC, kā arī pilsētas atpūtas un izklaižu vietās. 
Skolēnu grupām, kas šovasar ceļos uz Vents-
pili, to dāvās pilsētas gidi. Bukletu pa pastu 
saņems izglītības pārvaldes visā Latvijā. 

Jauns fotoceļvedis 
“Gulbene”

Apgāda “Jumava” izdo-
tajā ceļvedī iekļauta infor-
mācija un fotogrāfijas par 
populārākajiem tūrisma 
apskates objektiem Gul-
benes pilsētā, atrodama 
arī pilsētas karte.

Jauns fotoceļvedis “Preiļu novads”
Apgāda “Jumava” 

izdotais ceļvedis ir 
informatīvs izdevums 
tūristiem un kultūrvēs-
tures interesentiem par 
populārākajiem apska-
tes objektiem Preiļos. 
Informatīvo materiālu 
papildina krāsainas fo-
togrāfijas, ietverta arī 
Preiļu novada karte. o
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Jūrmalas brošūras

TAVA brošūras

Jaunas interneta lapas

Jauni ceļveži

Jūrmalas kūrortpilsētas arhitektūra
Jūrmalas dome izdevusi brošūru “Jūrma-

las kūrortpilsētas arhitektūra” arī krievu un 
angļu valodā, iespiests arī latviešu izdevuma 
papildu metiens. Brošūrā iekļauti arī maršruti 
pa Jūrmalas kultūrvēsturiskajām vietām, lai 
interesenti tās varētu iepazīt paši, bez gida 
palīdzības. Maršruti aptver visu Jūrmalas teri-
toriju sākot no Priedaines līdz pat Ķemeriem. 
Kopsummā izveidoti astoņi maršruti. 

Brošūru bez maksas var saņemt Jūrmalas 
TIC un TIP, kā arī Rīgas un Latvijas tūrisma in-
formācijas centros. 

Ceļvedis zviedriem uz “Tallink” 
Jūrmalas dome ir izdevusi tūrisma ceļvedi 

zviedru valodā par Jūrmalu 13 000 eksem-
plāru lielā metienā. Ceļvedis tiek izplatīts 
prāmju “Tallink” braucienos maršrutā Rīga – 
Stokholma – Rīga. Izdevumā iekļauta galve-
nā informācija par pilsētu – karte, pludmale, 
SPA, kūrortārstniecības procedūras, koka ar-
hitektūra, galvenie apskates objekti, vispārī-
ga informācija par kultūras, sporta, izklaides 
pasākumiem, aktīvās atpūtas iespējām. 

Īpašs vasaras ceļvedis Jūrmalai
Sadarbībā ar SIA “Welcome LV” izdots īpa-

šais vasaras izdevums “Welcome Jūrmala”, 
kurā vienkopus angļu, vācu, krievu un somu 
valodā pieejama informācija par naktsmīt-
nēm, ēdināšanu, izklaidēm, apskates vietām, 
notikumu kalendāru un aktīvās atpūtas iespē-
jām Jūrmalā tieši vasarā. 

Ceļvedis pieejams Jūrmalas TIC Majoros, 
tūristu mītnēs, Dzintaru koncertzālē, Līvu 
akvaparkā, Jūrmalas pilsētas kultūras namos, 
domes apmeklētāju apkalpošanas centros, 
Rīgas TIC un citur Latvijā. 

Veiksmīgākie jaunie tūrisma 
produkti 

TAVA izdevusi brošūru “Veiksmīgākie jau-
nie tūrisma produkti 2007”, kurā apkopota 
informācija par pieciem 2007. gada veiksmi-
niekiem. Tie ir: “Pasaku bānītis Tērvetes dabas 
parkā”, pastaigu maršruts “Liepāja – kā pa no-
tīm!”, “Lodiņa alus”, viesnīca “Hotel Promenāde” 
un Jelgavas Ledus skulptūru festivāls. Jaunie 
tūrisma produkti tika izvirzīti piecās katego-
rijās: dabas tūrisms, gastronomiskais tūrisms, 
speciālo interešu/netradicionālais tūrisms, tū-
risma naktsmītne un tūrisma maršruts. 

Buklets tūristu drošībai
TAVA sadarbībā ar Valsts policiju gatavojas 

izdot informatīvu bukletu “We care” ar ietei-
kumiem tūristiem četrās valodās. Bukletā ir 
iekļauta svarīgākā un tūristiem noderīgākā 
informācija, piemēram, par to, kas jāievēro, 
no kā jāuzmanās, kā jārīkojas konkrētos ga-
dījumos. Buklets būs pieejams lidostā “Rīga”, 
viesnīcās, tūrisma informācijas centros, vēst-
niecībās – galvenajos ārvalstu tūristu “atslē-
gas punktos”. TAVA plāno aktīvi izplatīt šos 
bukletus arī tūristu iecienītākajās apmeklēju-
ma vietās, jo īpaši Vecrīgā.
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Tūrisma www lapas ir tās, ar kuru palīdzību cilvēki piepilda savus 
senlolotos sapņus, izsapņo jaunus vai arī metas pēkšņās avan-
tūrās. Tāpēc ikviens vēlas, lai šīs lapas būtu vizuāli saistošas, 

lai tajās varētu viegli un ātri atrast nepieciešamo informāciju, lai tās 
palīdzētu pieņemt labāko lēmumu ceļojuma izvēlē.

Lai noskaidrotu, cik viegli lietotājam orientēties Latvijas tūrisma 
kompāniju mājaslapās, izvēlēties sev tīkamāko piedāvājumu vai iegūt 
citu informāciju, “Tūrisms” lūdza SIA “Profero” valdes priekšsēdētāju 
Ingu Ķeri un tehnisko direktoru Normundu Pētersonu izvērtēt dažu 

populāru tūrfirmu mājaslapas. Vērtēts tika dizains, saturs un tā nofor-
mējums, tehniskais risinājums. 

Katrā mājaslapā bija kaut kas slavējams un kaut kas pilnveidojams. 
Kopumā, vērtējot informācijas sniegumu, dizaina un tehnisko risinā-
jumu, eksperti par labāko atzina www.novatours.lv. Saturiskā ziņā ļoti 
bagātīga un interesanta ir www.impro.lv lapa – pašu ceļotāju veidotie 
materiāli un attēli ir daudz pārliecinošāki un saistošāki par profesionāli 
sagatavotiem ceļojuma aprakstiem. o

Aija Krone

Mājaslapas – uzņēmuma vizītkartes 
un mārketinga instruments

Vizuālais:  
dizains, uztveramība

Emocionālais: lietojamība, 
arhitektūra, saturs

Tehniskais:  
ātrdarbība, iespējas

Kolumbs.lv Askētisks dizains, orientēts uz 
informācijas sniegšanu. Labi 
redzams informatīvais tālrunis, 
kas ir svarīgi cilvēkiem, kam labāk 
patīk	uzreiz	piezvanīt.	•	Diezgan	
liels raibums, ko rada lielais 
ŗeklāmkarodziņu skaits, kas prasa 
kādu brīdi pētīt un atšķirt dažādos 
krāsainos	laukumus	un	elementus.	•	
Labi uztverama aktuālā informācija.

Informācija loģiski sakārtota 
pēc auditorijas interesēm – pa 
ceļojumu veidiem. Izvēlne ļauj 
bez liekiem klikšķiem caurskatīt 
lapu.	•	Lakoniska	informācija,	attēli	
lielākoties	nav	palielināmi.	•Diemžēl	
pastāvīgo lietotāju autorizācijas 
forma, kā arī laika apstākļi ir iejukuši 
reklāmkarodziņu laukā un nav 
pamanāmi.	•	Lietderīgi	būtu	lapu	
sagatavot arī krievu valodā.

Ātrdarbība pieņemama, meklēšanas 
rezultāti pietiekami izsmeļoši 
un ļauj uztvert katra rezultāta 
kontekstu.	•	Web	2.0	tehnoloģijās	
izstrādāts ceļojumu meklētājs, 
kam varētu pievienot kontekst-
atkarīgu palīdzību. Noderīgi būtu 
lapā iestrādāt mājaslapas plānu, 
kā arī pacelt drukāšanas funkciju 
pamanāmākā vietā.

Impro.lv Dizains neuzkrītošs, nedaudz 
novecojis. Augšējā kolāža labi ilustrē 
aģentūras	darbību.	•	Ievērojams	
informācijas blīvums, bet tas 
netraucē uztvert pašu informāciju. 
•	Kreisās	puses	“izkrītošā”	izvēlne	
varētu būt labākā izpildījumā – 
rindiņas pārceļas, apakšizvēlņu 
platumi ir nevienmērīgi, kas 
apgrūtina uztveramību. Lapas saturs 
vizuāli neviendabīgs – atšķirīgu 
izmēru fonti, krāsas.

Pasaules karte sākumlapā ir 
labs “vizuālais filtrs” ceļojumu 
meklēšanā pēc valsts. Kreisās 
puses izvēlni ieteicams sagrupēt 
pa	tēmām.	•	Lieliska	tradīcija	ar	
ceļotāju pašizveidotām galerijām 
un ceļojumu aprakstiem. Nedaudz 
kaitinoša ir neprognozējamā pāreja 
uz saistītajām ceļojumu lapām, 
piem.,	“Ciemiņš	Latvijā”,	“Cope”.	•	
Pluss – informācija četrās valodās. 

Tehnoloģijas lietotas samērīgi un 
pārdomāti.	•	Prasītos	kvalitatīvāks	
izvēlnes un satura vadības sistēmas 
izpildījums.	•	Lieliski	būtu,	ja	
visās lapās fontu izmērs būtu 
acij	salasāms.	•	Prasītos	ieviest	arī	
tādas standarta lietas informācijas 
pārskatīšanai un lietošanai kā 
mājaslapas plāns, iespēju izdrukāt 
tikai nepieciešamo informāciju.

Novatours.lv Dizains mūsdienīgs, aktīvs, rosina 
caurskatīt	lapas	sadaļas.	•	Plaši	lietoti	
meklētāji, ceļojumu piedāvājumi 
līdzinās interneta veikalu katalogu 
stilistikai, kas ir labi atpazīstama. 
Saprotami organizēta ceļojuma 
izvēle. Process sadalīts pa soļiem, 
kas ir prognozējami un labi 
saprotami. 

Informācija sakārtota pārskatāmi 
un loģiski, meklētāji izstrādāti 
atbilstoši klienta meklēšanas 
scenārijiem. “Izkrītošā” izvēlne ļauj 
ātri	uztvert	struktūru.	•	Izmantotas	
iespējas informēt draugus, izdrukāt, 
paredzēta personifikācija, ļaujot 
atzīmēt interesējošos ceļojumus.
Lieliski, ka lapas versija ir izstrādāta 
arī krievu valodā.

Lai gan nav intensīvi izmantotas 
jaunākās Web 2.0 tehnoloģijas, 
esošo tehnoloģiju pielietojums 
ir pārdomāts, vienkāršs un 
pārliecinošs.	•	Lietotāju	ērtībai	vēl	
noderētu iestrādāt navigācijas 
joslu, kā arī mājaslapas plānu, 
kas nodrošinātu uzskatāmāku 
informācijas pārskati.

Ozolciems.lv Dizains – askētisks, nedaudz 
robusts. Augšējā kolāža labi 
raksturo	aģentūras	nodarbošanos.	•	
Dizainam prasītos piešķirt nedaudz 
“slīpējuma”.

Sākumlapā ekrāna redzamajā 
daļā esošie reklāmkarodziņi nav 
klikšķināmi, kas var radīt nelielu 
samulsumu.	•	Informācija	izkārtota	
vienkāršā un labi uztveramā tabulu 
veidā. Būtu ieteicams nedaudz 
sakārtotāks informācijas sniegums, 
uzlabot tabulu noformējumu. 
•	Attēli	ceļojuma	programmu	
aprakstos nav palielināmi.

Pieteikšanās jaunumu saņemšanai 
ir efektīvs mārketinga līdzeklis. 
•	Pozitīvi:	laika	apstākļi	dažādās	
pasaules	valstīs.	•	Vienkārša	
pieteikšanās forma ceļojumam, 
kas var mazināt uzticamību šādām 
pasūtīšanas	līdzeklim.	•	Lietotāju	
ērtībai varētu iestrādāt navigācijas 
joslu, kā arī mājaslapas plānu.

Relaksture.lv Plats, pārskatāms dizains. Tiek 
izmantots viss ekrāna laukums. 
•	Augšējās	kolāžas	neuzkrītošas,	
gaumīgas.	•	Informācijas	
noformējums varētu būt 
viendabīgāks un precīzāks.

Kreisās izvēlnes navigācija ir labi 
uztverama, tomēr to varētu grupēt, 
atdalot vispārīgo informāciju 
no	konkrētās.	•	Publicēti	klientu	
fotoalbumi, navigācija pa bildēm 
vienkārša.	•		Maz	lietoti	izlecošie	
logi.	•	Ceļojumu	aprakstus	varētu	
papildināt ar fotogrāfijām.

Minimāli izmantotas jaunās 
tehnoloģijas, kas garantētu, ka lapa 
vienlīdz izskatīsies un strādās uz 
dažādām	platformām.	•	Pieteikšanās	
forma ceļojumam vienkārša, kas 
var mazināt uzticamību šādām 
pasūtīšanas	līdzeklim.	•	Nav	
navigācijas joslas kas atvieglotu 
orientēšanos lapā, nav mājaslapas 
plāna.
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Biznesa augstskola “Turība” (BAT) ārzemju 
praksi studentiem piedāvā jau desmit gadus, 
Vidzemes Augstskola (ViA) – kopš 2000. 
gada. Prakse ārzemēs ir brīvprātīga. Turklāt 
studenti var izvēlēties, uz kuru valsti doties: 
Lielbritāniju, ASV, Austriju, Itāliju, Dāniju, 
Franciju, Grieķiju, Īriju, Īslandi, Franciju, Nī-
derlandi, Spāniju, Vāciju, Portugāli...

Lai studenti tiešām var iegūt noderīgu pie-
redzi vadošā uzņēmumā, augstskolas cen-
šas sameklēt nozarē labākos uzņēmumus, ar 
augstiem profesionāliem standartiem, stāsta 
BAT ārvalstu prakšu metodiķe Zilgme Eglīte. 
Visas viesnīcas, ar kurām BAT sadarbojas, ir 
pieczvaigžņu vai pat augstākas kategorijas, 
kas pieder “The Leading Hotels of the World” 
grupai. Šādos uzņēmumos arī prasības pret 
praktikantiem ir ļoti augstas.

Līgums un kontakti 
ViA līgums veidots uz Eiropas prakšu lī-

guma bāzes (European Training Agreement), 
stāsta ViA starptautisko studiju speciāliste Lī-
vija Mačtama. Lai aizsargātu savus studentus, 
gan pirms prakses, gan tās laikā (prakse ilgst 
trīs, četrus mēnešus), ar uzņēmumu notiek 
aktīva komunikācija, nepārtraukti tiek sekots 
līdzi prakses norisei. Studentiem ir arī civil-
tiesiskās atbildības apdrošināšanas polises.

BAT prakšu līgumos vienojas par prakses 
laiku, nozari, atalgojumu, izmitināšanas un 
ēdināšanas nosacījumiem, ko nodrošina prak-
ses uzņēmums. 

Galvenais kritērijs, lai dotos praksē uz ār-
zemēm, ir attiecīgās svešvalodas zināšanas. 
Piesakoties uz praksi, visiem studentiem ir 
jāiesniedz CV attiecīgajā valodā, bet uz ASV, 
Šveici un Franciju – arī motivācijas vēstule. 

ViA ir vēl viens priekšnosacījums – uz 
praksi ārzemēs tiek tikai tie studenti, kuriem 

nav akadēmisko parādu. No ViA uz prakses 
vietām dodas vidēji 30–40 studentu gadā, no 
BAT – ap simt studentu. 

Pelna 350–600 eiro 
L. Mačtama stāsta, ka ViA prakses ārzemēs 

tiek organizētas “Erasmus” programmas ie-
tvaros. Pateicoties šai programmai, tiek segti 
gan studenta ceļa izdevumi, gan maksāta sti-
pendija. Tādējādi darba devējam netiek prasīts 
maksāt studentam algu, bet, ja darba devējs 
vēlas, viņš var studentu atalgot papildus. 

BAT daži prakses uzņēmumi sedz atpakaļceļa 
izdevumus, bet nokļūšanu līdz prakses vietai ap-
maksā paši studenti. Studenti praksē saņem algu, 
parasti ir 350–600 eiro 
mēnesī, tas gan ir ma-
zāk par štata darbinieku 
algu. Papildus tam tiek 
nodrošināta bezmaksas 
dzīvesvieta divvietīgā 
istabiņā un ēdināšana. 
Iespējams saņemt arī 
samaksu par virsstun-
dām, kā arī piemaksas par izcilu darbu.

Augstskolas regulāri saņem informāciju no 
studentiem par sadzīves apstākļiem. Ja gadās 
kādas problēmas, studenti informē augstsko-
lu. Sadzīves apstākļi dažiem studentiem var 
likties pieticīgāki, nekā tie ir mājās. Nākas 
vilties arī tiem, kas cerējuši praksi pavadīt 
peldoties jūrā un sauļojoties. 

Darba devēji ir ieinteresēti pieņemt prakti-
kantus ne tikai tādēļ, ka viņiem nav obligā-
ti jāmaksā alga, bet arī tādēļ, ka praktikanti 
prot vairākas svešvalodas. Praktikanta valodu 
prasme, sevišķi latviešu, krievu, īpaši svarī-
ga ir tiem uzņēmējiem, kuri plāno attīstīt vai 
jau attīsta savu darbību Krievijas, Baltijas vai 
Latvijas tirgū, stāsta L. Mačtama. 

Ap 20–30% studentu labprāt dodas ārzemju 
praksē atkārtoti, visbiežāk izvēloties kādu citu 
valsti, tomēr daži dodas uz to pašu vietu ne 
tikai praksē, bet arī pastāvīgā darbā pēc augst-
skolas absolvēšanas.

Prakse arī tūrfirmās
Kopš pagājušā gada BAT sadarbojas ar tū-

risma aģentūru Krētas salā Grieķijā, par prak-
tikantu iesaistīšanu tūrisma aģentūras darbā 
ir bijusi interese arī no aģentūras Rodas salā. 
Šiem uzņēmumiem ir daudz augstākas prasības 
pret potenciālajiem kandidātiem: labi jāpārval-
da vismaz divas svešvalodas, jābūt autovadī-
tāja apliecībai, tādēļ interesi par šīm iespējām 

izrāda pavisam neliels 
skaits studentu. 

Augstskolas ir at-
vērtas studentu idejām 
un meklē jaunus sa-
darbības partnerus. Ja 
studenti mums stāstīs, 
kādos amatos, uzņē-
mumos, uz kurām val-

stīs vēlas doties praksē, mēs palīdzēsim piepil-
dīt šo sapni, teic Z. Eglīte.

Iespējas arī gidiem 
Arī topošajiem tūristu gidiem – ViA studen-

tiem – ir iespēja iziet praksi ne tikai Latvijas, 
bet arī ārvalstu uzņēmumos. Prakse ārzemēs 
iespējama, sākot ar otru studiju gadu. “Kopā 
ar Tūrisma organizācijas un vadības studiju 
programmu ir iecere veidot arī ikgadējo tālo 
prakses braucienu uz ilgāku laiku. Tieši šajā 
studiju gadā notiks jau pirmais šāds brau-
ciens uz kādu no Viduseiropas vai Kaukāza 
valstīm,” par iecerēm stāsta ViA Tūristu gidu 
studiju programmas vadītājs Andris Kleperis. 
Mācību prakses iespējas tūristu gidiem tiks 
piedāvātas dažādās valstīs un dažādās spe-
cializācijās, piemēram, dabas tūrisma gidiem 
– Īslandē, kur ir arī ļoti labas tūristu gidu sa-
gatavošanas tradīcijas. 

Jau tagad virkne Latvijas vadošo tūrope-
ratoru izrādījuši interesi par sadarbību, pie-
dāvājot praktikantiem stažēties braucienos 
uz dažādiem ārvalstu galamērķiem un asistēt 
tūristu gidiem vai pastāvīgi vadīt grupas. Ir 
iespēja piedalīties arī organizatoriskajā darbā, 
turklāt ne tikai uzņēmumos, bet arī valsts vai 
pašvaldību institūcijās, tostarp muzejos. 

Prakses nolikums neparedz, ka students 
saņem noteiktu atalgojumu, taču bieži vien 
prakses piedāvātāji jau iepriekš par to vieno-
jas. Daļa studentu izmanto “Erasmus” stipen-
dijas, kas ļauj praktizēties Eiropas valstīs pat 
trīs mēnešus. o

Aija Krone

Attīsta studentu prakses iespējas ārzemēs 
Latvijas tūrisma studenti uz trim, četriem mēnešiem ārzemju praksē visbiežāk dodas uz angliski un vāciski, dažkārt 
arī franciski runājošām valstīm, kur strādā galvenokārt ēdināšanas un viesnīcu servisā, bet pamazām paplašinās 
prakses iespējas ārvalstīs arī gidiem un pakalpojumu sniedzējiem tūrisma firmās. 

Darba devēji ir 
ieinteresēti pieņemt 

praktikantus, jo viņi prot 
vairākas svešvalodas un 

neprasa algu
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Var pieteikties apmaiņas 
programmām Kanādā
Latvijas pilsoņi vecumā no 18 līdz 35 gadiem 
var pieteikties Kanādas – Latvijas jauniešu 
apmaiņas programmām.

Jaunieši var pieteikties trīs program-
mās: 

1) Profesionālā attīstība: jauniešiem, kuri 
vēlas papildināt profesionālo izaugsmi, strā-
dājot Kanādā ar iepriekš noslēgtu darba lī-
gumu;

2) Prakse: jauniešiem, kuri vēlas obligāto 
praksi nostrādāt Kanādā;

3) Brīvdienas un darbs: jauniešiem, kuri 
vēlas apceļot Kanādu, iepazīstot tās kultūru, 
un strādāt gadījuma darbus.

Katru gadu 400 Latvijas un 400 Kanādas 
jauniešiem tiek vienkāršotas iebraukšanas, 
uzturēšanās un darba atļaujas izsniegšanas 
procedūras. 

Programmas dalības maksa – 150 CAD.
Vairāk informācijas: 
www.latvia.gc.ca
pa e-pastu: 
riga.youth18-35@international.gc.ca

Aicina pieteikties LVRA stipendijai 

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija 
(LVRA) aicina pieteikties stipendijai vies-
mīlības un tūrisma nozarē studējošos un 
viesmīlības un tūrisma nozares specialitāšu 
pedagogus. Detalizēta informācija par sti-
pendijas saņemšanas kritērijiem, pieteiku-
ma anketa un iesniedzamo dokumentu sa-
raksts pieejams LVRA mājaslapā www.hotel.
lv, pa e-pastu info@hotel.lv vai telefoniski 
67014131, 29484738. Stipendija tiks piešķir-
ta jau otro gadu, tās mērķis ir sniegt iegul-
dījumu tūrisma un viesmīlības industrijas 
attīstībā, celt nozares prestižu un veicināt 
sabiedrības korporatīvo atbildību.

Iespēja

Tūrisma organizācijas un vadības profesio-
nālā bakalaura programma ar 143 reflektan-
tu pieteikumiem ir otrā populārākā studiju 
programma Vidzemes Augstskolā (ViA) aiz 
Komunikāciju un sabiedrisko attiecību profe-
sionālās bakalaura programmas, kur saņemti 
156 pieteikumi. Trešajā vietā – Biznesa vadī-
bas profesionālā bakalaura programma ar 118 
pieteikumiem.

Kopumā uz studijām bija pieteikušies 556 
reflektanti, bet studijas ViA pirmajā kursā ko-
ledžas un bakalaura līmenī uzsāks 474 studen-
ti, no tiem 215 mācīsies par valsts līdzekļiem. 
Salīdzinājumam: 2006. gadā dokumentus 
iesniedza 421 reflektants, 2007. gadā – 479. 
Pieaugums skaidrojams ar atsevišķu studiju 
programmu popularitātes pieaugumu un jau-
nu studiju programmu izveidi. o

Latvijas Lauksaimniecības universitātē 
programmā “Ēdināšanas un viesnīcu 
uzņēmējdarbība” līdz 22. augustam 

bija iesniegti 100 pieteikumi uz 65 maksas 
studiju vietām, programmā “Ēdināšanas pa-
kalpojumi, pārtikas produktu tehnoloģija” 
saņemts 51 pieteikums uz 35 maksas vietām. 
Maģistra studijām programmā “Pārtikas zi-

nātne” uz 19 vietām nav saņemts neviens pie-
teikums, neviens nav izrādījis interesi arī par 
programmu “Uzturzinātne” (14 vietas).

Pārtikas tehnoloģijas fakultātes dekāne Inga 
Ciproviča kometē: “Samazinājusies interese 
par programmām “Pārtikas produktu tehnolo-
ģija” un “Pārtikas zinātne”, jo tās ir diezgan 
grūtas, un studenti to apzinās.” o

Tūrisma un viesmīlības uzņēmumu nozares 
vadības studijas pilna laika dienas nodaļā uz-
sāks 182 jaunieši, neklātienē – 90. Otrā līme-
ņa studiju programmā angļu valodā “Tourism 
and Hospitality Management” uzņemti 13 
reflektanti un vēl 34 uz pamatstudijām atli-

kušajās brīvajās vietās. Biznesa augstskola 
“Turība” piedāvā iegūt maģistra grādu jaunā 
starptautiskā studiju programmā “Tūrisma 
stratēģiskā vadība” angļu valodā. “Turības” 
absolventiem augstskola piedāvā 35% atlaidi 
visam studiju periodam. o

Rēzeknes Augstskolā atsevišķās studiju prog-
rammās tika pagarināta studentu uzņemšana 
sakarā ar brīvām studiju vietām. Programma 

“Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadī-
ba” izrādījusies pieprasīta, un tajā brīvu vietu 
vairs nebija. o

Pirmā līmeņa augstāko profesionālo studiju 
programmu “Tūrisms un viesnīcu serviss” 
var apgūt arī Biznesa vadības koledžā. Tur 

reflektantu uzņemšana turpinās līdz 20. sep-
tembrim. Studiju ilgums 2,5 gadi, maksa 445 
lati semestrī. o

Tūrisms – otrā populārākā programma ViA

LLU mazāk pieteikumu uz pārtikas zinātni

“Turībā” vairāk nekā 300 jaunu tūrisma studentu  

Tūrisma studijās Rēzeknē nav brīvu vietu

Biznesa vadības koledžā vēl var iestāties

Pa Tukuma rajonu ar fotoaparātu rokās! Liepājas 2008. gada 
fotokonkurssTukuma rajona padome kopā ar Tukuma rajona 

Tūrisma informācijas centru aicina ikvienu inte-
resentu, kam patīk ceļot un fotografēt, piedalī-
ties fotokonkursā “Tukuma rajons fotogrāfijās 
2008”. Konkursa mērķis ir vizuāli dokumentēt 
Tukuma rajona dabas un kultūrvēsturisko, ma-
teriālo un nemateriālo mantojumu, cilvēkus un 
viņu aktivitātes. 

Pavisam darbus varēs iesniegt 8 kategorijās: 
Tukuma apkārtnes pilis, Viduslaiku Jaunpils 
pils, Abavas senleja, Pār kalniem uz jūru, Jūras 
piekraste, Pa vēstures takām, Pētot Kurzemes 
cietokšņa vēsturi, Kino Tukuma apkārtnē, Lauku 
labumi.

Viens autors konkursam var iesniegt ne vairāk 
kā 10 fotogrāfiju visās kategorijās kopā. Darbus 
vērtēs žūrija 5 cilvēku sastāvā, kas katrā konkur-
sa kategorijā izvēlēsies vienu Lielās balvas iegu-
vēju, kā arī piešķirs 3 veicināšanas balvas. 

Vērtējot komisija ņems vērā gan darba oriģi-
nalitāti objekta vai pasākuma izvēlē, gan tehnis-
ko izpildījumu un māksliniecisko kvalitāti. Pro-
tams, fotogrāfijām jābūt tapušām 2008. gadā.

Konkursa dalībniekiem fotogrāfijas jāiesūta 
pa pastu līdz š.g. 20. oktobrim (pasta zīmogs) 
vai jāiesniedz personiski Tukuma rajona Tūrisma 
informācijas centrā Tukumā, Pils ielā 3. Fotogrā-
fijas jānoformē atbilstoši konkursa nolikumam.

Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti un viņu 
fotogrāfijas tiks publicētas Tukuma rajona mā-
jaslapā, bet no 30 labākajiem darbiem tiks izvei-
dota fotoizstāde. 

Arī darbi, kas nebūs saņēmuši balvas, nākotnē 
var tikt izmantoti Tukuma rajona popularizēšanā 
dažādos tūrisma izdevumos.

Sīkāka informācija, nolikums, un dalībnieka 
anketa pieejama: http://rajons.tukums.lv

Līdz 1.oktobrim turpināsies pieteikumu pie-
ņemšana Liepājas reģiona Tūrisma informā-
cijas biroja organizētajam Liepājas 2008.
gada fotokonkursam. 

Fotokonkursa mērķis ir veikt atraktīvu un 
mākslinieciski kvalitatīvu Liepājas fotoattēlu 
atlasi Liepājas tūrisma brošūru, karšu, kalen-
dāru un citu izdevumu izdošanai un piedāvāt 
šos fotoattēlus apskatei plašai publikai.   

Labāko bilžu autori saņems naudas balvas 
no Ls 50 līdz 150. Tiks piešķirta speciālbalva 
“Labākā Liepājas sporta bilde 2008”, vairākas 
veicināšanas balvas. 

Sīkāka informācija un pieteikumi 
www.liepaja.lv
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Lai gan Dziesmusvētki būtu ļoti pieprasīts 
produkts, ārzemju tūristiem tas īsti netika pie-
dāvāts ierobežotā biļešu skaita dēļ, un tūrisma 
firmas varēja vien kalkulēt neiegūto peļņu. 

Lai gan koncertos ārzemnieku netrūka, 
viņi biļetes bija iegādājušies lielākoties paši 
ar Latvijas paziņu palīdzību, un tikai nelielu 
daļu apkalpoja tūrisma firmas.

Ne tūrfirmām, ne citiem ienākošā tūrisma 
veicinātājiem nekādas priekšrocības biļešu ie-
gādē netika dotas. “Ja mēs ļautu tūrisma aģen-
tūrām rezervēt lielu skaitu biļešu, tad, ņemot 
vērā milzīgo interesi, nekas pāri nepaliktu. Un 
tas, ka biļetes nebija vairumā rezervējamas ār-
valstu tūristiem, vēl vairāk ceļ šo svētku lati-
ņu arī pasaulē, norādot, ka tas nav vienkāršs 
izpriecu festivāls, bet tradīcija ar dziļu kul-
tūrvēsturisku nozīmi augstā mākslinieciskā 
kvalitātē,” teic Dziesmusvētku biroja preses 
sekretāre Aiva Rozenberga. 

Tā kā šie bija pirmie Dziesmusvētki, kas 
norisinājās pēc to iekļaušanas UNESCO 
Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras 
mantojuma meistardarbu sarakstā, interese no 
ārvalstniekiem bijusi pastiprināta. 

Zaudē klientus 
“Impro” izdevās iegūt 50–60 biļetes divām 

ārvalstu klientu grupām. “Tikko sāka pārdot 
biļetes, uz “Biļešu paradīzi” aizsūtīju faksu, 
jo ne viņi, ne Dziesmusvētku birojs nebija 
sasniedzami – ne telefoniski, ne ar interneta 
palīdzību,” stāsta “Impro” ienākošā tūrisma 
nodaļas vadītāja Liene Vītola. Viena tūristu 
grupa bijusi no Vācijas, otra – no Skandināvi-
jas. Šie interesenti paši uzmeklējuši “Impro”. 
“Mēs paši Dziesmusvētkus nereklamējām, jo 
nevarējām garantēt, ka dabūsim biļetes. Nācās 
atteikt vairākiem cilvēkiem, tostarp no ASV.” 

Dažu individuālo tūristu un mazu grupiņu 
pieprasījumus apmierinājusi “Via Hanza”, 
kas pārdošanu neizvērsusi, jo nevarēja garan-
tēt biļetes uz svētkiem. “Pieprasījums bija uz 
kādām 150 vietām. Visi mūsu lūgumi kaut vai 
informēt par rezervēšanas iespējām gan no 
Dziesmusvētku biroja, gan “Biļešu servisa” 
puses tika ignorēti. Devām vienkārši saviem 
partneriem informāciju par to, kā un kad bi-
ļetes var mēģināt iegādāties internetā,” stāsta 
“Via Hanza” izpilddirektore Evija Kužuma. 
Iepriekšējos gados problēmas ar biļetēm ne-
esot bijušas.

Tūrfirmu pārstāves ir pārliecinātas, ka lie-
lākā daļa ārzemnieku uz svētkiem ieradās bez 
tūrfirmu palīdzības.

Abu aģentūru pārstāves teic, ka neilgi 
pirms svētkiem biļetes gan atkal kļuvušas 
pieejamas, jo īpaši uz noslēguma koncerta ģe-
nerālmēģinājumu, bet tad jau bijis par vēlu. 

L. Vītola piekrīt, ka nevajag Dziesmusvētkus 
pārvērst par priekšnesumu ārzemniekiem, bet 
šī neprognozējamība arī nekam neder. E. Ku-
žuma pārliecināta, ka biļešu pārdošana jārīko 
savādāk: “Vai tās būtu kaut vai nelielas kvotas 
tūrfirmām, vai – kā uz citiem pasākumiem – 
konkursa kārtībā izraudzīta viena firma, bet 
tad vismaz ir kāda skaidrība.”

Kempingā atsaka rezervācijas
“Impro” apkalpotie viesi lielākoties izvē-

lējušies vidējas kategorijas viesnīcas, arī res-
torānus neizvēlējās tos dārgākos. Lielākoties 
valdījis viedoklis, ka Rīgā tūrisma pakalpoju-
mu kļuvuši ļoti dārgi. 

Biļetes uz svētkiem komplektā ar rezervā-
ciju nepiedāvāja arī viesnīcas, jo nebija ko 
piedāvāt, teic Latvijas Viesnīcu un restorānu 
asociācijas (LVRA) prezidents Juris Zudovs. 
Cik daudz viesnīcās bijuši tieši svētku vēro-
tāji, pateikt nevarot, turklāt parasti šajā laikā 
viesnīcas tāpat ir piepildītas. 

Līdzīgi arī populārākajos hosteļos vasarā 
tradicionāli gandrīz vispār nav brīvu vie-
tu. “Vasarā mums visu laiku ir pilns, nevar 
teikt, ka jutām būtisku Dziesmusvētku ietek-
mi. Palika gan daži ārzemju latvieši, kas bija 
braukuši uz svētkiem,” teic Vecrīgas hoste-
ļa “Agronaut” menedžere Ance Rokpelne. 
Dziesmusvētku laikā īpaši pieprasīts bijis arī 
“Barons Hostel”, kurā ne-
piepildītas palikušas tikai 
trīs gultas, bet līdzīga situā-
cija vasarā esot raksturīga.

Bēdīgāka pieredze bijusi 
Rīgas pilsētas kempingam 
Ķīpsalā – apmēram 20 kem-
peru rezervācijas ar vēl vai-
rāk cilvēkiem atceltas tieši 
tādēļ, ka cilvēki nedabūja 
biļetes uz Dziesmusvētkiem, 
stāsta kempinga vadītājs 
Kaspars Cimermanis. 

Jāpārdomā valsts 
reklāmas 

Tūrisma nozares pārstāv-
ji norāda uz disonansi: no 
vienas puses, Latvija pasau-
lē tiek reklamēta kā zeme, 
kas dzied, un uzsvērti tiek 
tieši Dziesmusvētki, no ot-
ras puses – reāli to piedāvāt 
nav iespējams. “Var jau būt, 
ka ir pareizi, ka šie svētki 
primāri ir mums pašiem, 
bet tad varbūt nevajag tos 
reklamēt? Līdzīgi ir ar Līgo 
svētkiem, uz kuriem atbrauc 

sacerējies ārzemnieks, bet to vietā ierauga 
tukšu Rīgu, un mums nav viņiem ko piedāvāt. 
Varbūt nav jēgas reklamēt nacionālās lietas?” 
– spriež J. Zudovs.

E. Kužuma domā, ka Dziesmusvētkus va-
rētu reklamēt kā kultūras vērtību, bet slikti 
ir reklamēt konkrētus pasākumus, aicinot 
braukt, bet tad nespējot nodrošināt pasākuma 
baudīšanu. 

A. Rozenberga teic: “Protams, mēs lepoja-
mies ar savu Dziesmusvētku tradīciju un esam 
lepni par to stāstīt pasaulē. Interese par šiem 
svētkiem no ārvalstīm bija milzīga. Un mēs 
ļoti precīzi strādājām uz ārzemnieku audito-
riju, kas svētku laikā bija Rīgā. Bija daudz 
pasākumu, uz kuriem nebija vajadzīgas ne-
kādas biļetes, bet kas labi atklāja Latvijas 
identitāti, sabiedrību, kultūru. Informējot par 
pasākumiem sadarbojāmies gan ar TAVA, 
gan LVRA, Latvijas vēstniecībām ārvalstīs, 
Rīgas Tūrisma informācijas un koordinācijas 
centru, Latvijas Institūtu. Vairākās viesnīcās 
tika izvietoti informatīvie materiāli, aktīvi 
reklamējām mūsu mājaslapu, ko apmeklēja 
interesenti 89 pasaules valstīs, bet koncertu 
tiešraidi internetā skatījās 6503 cilvēki 56 
valstīs. Sniedzām iespēju iepazīt svētkus, bet 
negarantējām nokļūšanu koncertā.” o

Baiba Lulle, NRA

PIEREDZE Žurnāls tūrisma profesionāļiem

Ārzemnieki – nelūgti viesi Dziesmusvētkos?
Asāk par ārvalstu tūristu sacensību “kurš pačurās pie Brīvības pieminekļa” izvērsās cīņa par to, 
kurš dabūs biļetes uz Dziesmu un deju svētku koncertiem. 

XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu 
un XIV Deju svētki

•		39	koncerti	un	pasākumi;	
puse no tiem – bez maksas 
•		Uz	svētku	koncertiem	

pārdots 116 000 biļešu
•		38	601	dalībnieks,	no	tiem	

600 viesu, kas bija ieradu-
šies no 19 valstīm – Vācijas, 
Norvēģijas, Zviedrijas, Īri-
jas, Sicīlijas Itālijā, Austrijas, 
Nīderlandes, Rumānijas u.c.

Tiešraidi internetā ar 
stereo skaņu skatījās 6503 
cilvēki 56 pasaules valstīs. 
Visvairāk: Latvijā, ASV, 
Lielbritānijā, Vācijā, Īrijā, 
Zviedrijā, Kanādā, Norvēģijā, 
Čehijā, Austrālijā.

Mājas lapa 
www.dziesmusvetki2008.lv
no 3. jūlija līdz 13. jūlijam 
apmeklēta 136 417 reizes no 
89 valstīm. 
Visvairāk no:  
Latvijas – 122’858; 
ASV – 2518;  
Lielbritānijas – 1773; 
Vācijas – 1548; 
Krievijas – 995; 
Zviedrijas – 697; 
Kanādas – 654; 
Īrijas – 519; 
Austrālijas – 489; 
Somijas – 486. 
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Tradīcija Saulkrastos
Jau vienpadsmit gadus Saulkrastos notiek 

festivāls “Saulkrasti Jazz”. Par pilsētas un 
festivāla sadarbību stāsta Saulkrastu pilsētas 
mērs Ervīnu Grāvītis un festivāla nometnes 
direktors Raimonds Kalniņš.

Jauns skatījums
“Saulkrasti ir ļoti mainījušies – nesen ir iz-

būvēts apvedceļš, tādēļ daļa cilvēku, kas līdz 
šim iegriezās pilsētā, aizbrauc mums garām. 
Turpmāk ir jādomā kā izveidot pilsētu tik pie-
vilcīgu, lai cilvēki gribētu tajā iebraukt – jā-
pilnveido infrastruktūra. Mēs esam iesaistīju-
šies ES projektā, kas paredz piekrastes stāvokļa 
uzlabošanu, tuvinot to Zilā karoga prasībām. 
Tomēr jāsaprot, ka viss nav tikai pašvaldības 
rokās – mēs ļoti gaidām uzņēmēju aktivitāti, 
veidojot pilsētas vidi,” stāsta pilsētas galva.

Festivāls – pilsētas reklāma
“Manuprāt, festivāls pilsētai ir daudz devis 

tieši atpazīstamības ziņā,” spriež nometnes 
direktors Raimonds Kalniņš. “Būtiskākais ir 
neapstāties, uzlabot infrastruktūru – izbūvēt 
automašīnu stāvvietas, uzlabot ceļu stāvokli, 
veicināt ēdināšanas servisa attīstību pilsētā, lai 

tā varētu uzņemt arvien vairāk apmeklētāju.” 
Arī Saulkrastu mērs uzskata festivālu par 

vienu no vasaras sezonas kultūras dzīves stūr-
akmeņiem. “Starp Saulkrastu pilsētu un džezu 
jau var vilkt vienādības zīmi. Mēs atbalstām 
festivālu no pirmās dienas un turpināsim to 
darīt, jo tas ar katru gadu kļūst kvalitatīvāks 
un piesaista arvien spēcīgākus “vārdus”, dodot 
arī mūsu vietējiem bērniem iespēju būt līdzās 
pasaules klases mūziķiem,” spriež E. Grāvītis. 

Atbalsts 
“Pats lielākais ieguvums – ir mainījusies at-

tieksme. Festivāls jau ir “iesēdies” Saulkras-
tos, cilvēki ar mums rēķinās, tas tiek iekļauts 
visās programmās, tiek piešķirts pašvaldības 
finansējums. Vairs nav kā sākumā, kad ar lapi-
ņu bija jādodas pie visiem un jālūdz atbalsts,” 
stāsta R. Kalniņš.

Pašvaldība festivālu atbalsta ar telpām sko-
lā un kultūras namā, ar estrādes izmantošanu 
un finansiāli. “Domes piešķirtais finansējums 
ir acīmredzami audzis – no 500 latiem pirmajā 
gadā līdz 7000 latu šogad,” stāsta mērs. Viņš 
atzīst, ka šis festivāls ir ieguldījums pašval-
dības tēlā, tiek paaugstināta kultūras dzīves 
kvalitāte, tiek domāts arī par jauno paaudzi. 

Divas lietas kopā jaukt nevajag
Nedēļu pirms festivāla Saulkrastos notiek 

pilsētas svētki, tomēr par abu pasākumu ap-
vienošanu pilsētas mērs izsakās skeptiski: 
“Es domāju, ka nevajag jaukt kopā divus 
svētkus. Vēl vairāk tādēļ, ka džeza festivā-
la mērķauditorija atšķiras no pilsētas svētku 
apmeklētājiem.”

“Konkrētu skaitļu par festivāla ieguldījumu 
pilsētas apmeklētāju skaita pieaugumā mums 
nav, jo to ir ļoti grūti noskaidrot. Ne visi, kas 
apmeklē festivāla koncertus, uz Saulkrastiem 
ir braukuši speciāli; citi vienkārši atbrauc uz 
pludmali un pie viena izmanto iespēju arī bau-
dīt mūziku,” uzskata E. Grāvītis. o

Laura Žukovska

Saulkrastos tūristus
piesaista ar džezu

PIEREDZE
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Nakšņojumu skaita rekords
“Ar 4 571 000 nakšņojumu Vīne šā gada 

pirmajā pusē sasniegusi rekordu un par 8,6% 
pārsniegusi pagājušā gada rādītājus. Par spīti 
priekšlaicīgajai skepsei, ar 865 000 nakšņoju-
mu jūnijā ir izdevies pārsniegt ne tikai pagā-
jušā gada, bet arī 2006. gada jūnija rādītājus, 
kas līdz šim bijis rekordgads nakšņojumu 
skaita ziņā,” secināja Vīnes vicebirģermeista-
re Renāte Braunere. 

Sākoties čempionātam, prognozes nebija 
rožainas. Pastāvēja bažas, ka kņada, kas pa-
rasti valda šādu lielu pasākumu norises laikā, 
atturēs no pilsētas apmeklējuma tradicionālos 
un mazāk sportiskos tūristus, arī biznesa tū-
ristus. Austrijas viesnīcu pārstāvji žēlojās, ka 
līdz jūnija beigām vēl bija pieejami numuri 
visās kategorijās, un prognozēja pat mazāku 
viesnīcu noslodzi nekā citus gadus. Kā ie-
mesls tika minēts arī tas, ka priekšsacīkstes 
Vīnes stadionā notika Austrijas kaimiņvalstu 
komandām, un tādējādi tika pieļauts, ka  Hor-
vātijas, Vācijas, Polijas futbola fani ieradīsies 
ar autobusiem un tūlīt pēc spēlēm dosies at-
pakaļ, tomēr izrādījās, ka šo valstu līdzjutēji 
ievērojami kāpināja nakšņotāju statistiku. 
Vienīgo pārsteigumu sagādāja čempionāta 
uzvarētāji spāņi – nakšņotāju no Spānijas bija 
tikai par 2% vairāk nekā pērn. Iespējams, tas 
skaidrojams ar to, ka īsi pirms fināla Vīnes 
viesnīcas bija jau aizņemtas, un spāņu faniem 
nācās nakšņot tuvējās piepilsētās. Nelielais 
nakšņojumu skaita pieaugums jūnijā bija vē-
rojams galvenokārt vidējās un zemākās klases 
viesnīcās, kurpretī četru zvaigžņu un luksus-
klases viesnīcās viesu skaits salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu bija mazāks. 

Čempionāta laikā tika radīts pāri par 13 000 
pagaidu darba vietu, galvenokārt tūrisma sek-
torā. Čempionāta laikā Austriju apmeklēja 
470 000 ārzemju viesu, lielākoties viņi iera-
dās saistībā ar sacensībām. Tika lēsts, ka sta-
dionu apmeklētāji vien Austrijā atstās ap 330 
miljoniem eiro (neskaitot līdzbraucējus), katrs 
150–250 eiro dienā. 

Ne visi ir apmierināti 
Ne visi Vīnes atspirdzinošo dzērienu un uz-

kodu tirgotāji bija apmierināti – teju ceturtā 
daļa uzņēmēju, kas tirgojās speciālajā futbo-
la fanu zonā pilsētas centrā, savus kioskus 

slēdza, jo nespēja atpelnīt augsto īres maksu 
(40 000 eiro). Gan šī maksa, gan Eiropas fut-
bola asociāciju savienības (UEFA) noteiktās 
cenas dzērieniem un ēdieniem tos ievērojami 
sadārdzināja, un tas daudzus atturēja no tēri-
ņiem. Piemēram, glāze alus maksāja 4,5 eiro, 
minerālūdens – 3 eiro, citi bez-
alkoholiskie dzērieni – 3,5 eiro. 
Fani bija sašutuši arī par to, ka 
drīkstēja tirgot tikai “bezgaršīgo” 
“Carlsberg” alu, un daudzi Aus-
trijā populārās alus šķirnes “Otta-
kringer” cienītāji no tā atteicās. 

Jautājumā par to, ka čempionā-
ta laikā veikali varētu strādāt arī 
svētdienās, veikalnieku domas 
dalījās. Austrijā veikali svētdie-
nās ir slēgti, bet no Vīnes 1800 
veikaliem divi simti tomēr vēra savas durvis, 
cerot uz tūristu pieprasījumu. Pēc pirmās svēt-
dienas, kas ieņēmumu ziņā nebija veiksmīga, 
daudzi veikalnieki no šīs idejas atteicās. 

Čempionāta ekonomiskā ieguvuma izvērtē-
šanai Ekonomikas un darba ministrija piešķīra 
600 000 eiro. “Mēs vēlamies izmantot iestrā-
des un tās pārvērst jaunās mērķgrupās,” skaid-
roja Petra Štolba, kā piemēru minot Krieviju 
– viesi no šīs valsts līdz šim bija iepazinuši 
Austriju galvenokārt kā ziemas galamērķi, bet 
tagad Austrija varētu kļūt viņiem pievilcīga 
arī vasarā. Lielākais Austrijas tūrisma tirgus 
joprojām ir Vācija. 

Kopumā čempionāts Austrijā un Šveicē 
vērtēts pozitīvi, vienīgi 30% aptaujāto saistī-
bā ar šo sporta pasākumu jutušies ierobežoti, 
turklāt nevis fanu jandāliņu dēļ, bet gan tādēļ, 
ka televīzijā dominējušas futbola pārraides, 
bet ielās noteikti satiksmes ierobežojumi.

Gaida atdevi ilgtermiņā 
Austrijas vadošā tirgus izpētes institūta dati 

liecina, ka lielākie ieguvēji no čempionāta ir 
tūrisms (minējuši 64,8% aptaujāto) un gastro-
nomija (62,1%). Gan Austrijas, gan Šveices 
iedzīvotāji ir pārliecināti, ka šīs abas nozares 
būs ieguvējas arī pēc čempionāta. Arī Vācijā, 
kad tur notika pasaules čempionāts futbolā, 
piemēram, viesnīcu biznesā netika sasniegti 
prognozētie cipari nakšņojumu ziņā, taču nā-
kamajos gados tika piedzīvots būtisks pieau-
gums tūristu un nakšņotāju skaita ziņā.

Austrijas tūrisms, kas veido vairāk nekā 8% 
iekšzemes kopprodukta, kas sastāv no 92 000 
nozares uzņēmumu un var lepoties ar 121,4 
miljoniem nakšņojumu gadā (2007. gada rā-
dītāji), atdevi no futbola čempionāta sagaida 
arī nākotnē. Lai reklamētu Austriju ārzemēs, 

tika sarīkoti 650 dažādi mārke-
tinga pasākumi, drukāto reklāmu 
redzējuši 159 miljoni cilvēku, 
tiešsaistes reklāmās Austrijas rek-
lāmkarodziņš aplūkots 560 miljo-
nus reižu. 2008. gads tiek lēsts kā 
gads ar lielāko Vīnes publicitāti 
medijos. 

Dzelzs tiks kalta, kamēr tā kar-
sta. Otrajā pusgadā plānots papil-
dus reklamēt aktuālās izstādes, 
mūzikas pasākumus, ievērojamās 

vietas un atrakcijas, uzsverot Vīnes vīnu un 
dizainu. Kampaņu īsteno 15 valstīs, tā sastāv 
no 16 lappušu pielikuma populāros gardēžu 
laikrakstos, sludinājumiem un tiešsaistes rek-
lāmām. Vāciski runājošās valstīs un Francijā 
tiks izmantota arī mobilā reklāma: Berlīnē 
sadarbībā ar “Air Berlin” Austriju reklamēs 
divstāvu autobusi, Ženēvā sadarbībā ar “Aus-
trian Airlines” to pašu darīs tramvajs, dažādās 
Austrijas pilsētās valsti reklamēs autobusi, 
bet Parīzē – 250 taksometri un 11 autobusi. 
Rumānijā Austrijas slavu vairos 30 milzu 
reklāmas stendi, Lielbritānijā – sludinājumi. 
TV reklāmas tiks publicētas Krievijā, Polijā, 
Horvātijā, Ungārijā, Čehijā, Nīderlandē un 
Dānijā. Savukārt Spānijai kā čempionāta uz-
varētājai tiek izstrādāts īpaši plašs mārketinga 
pasākumu komplekss. o

Solvita Karitone Vīnē

Austrijas tūrisms ir apmierināts  
ar futbola čempionātu

Dažādu valstu viesu nakšņojumi 
Vīnē 2008. gada jūnijā 
Vācija 200 000 +18%
Lielbritānija 42 000 +8%
Šveice 32 000 +25%
Krievija 28 000 +93%
Horvātija 16 000 +356%
Polija 15 000 +96%
Turcija 6 000 +59%

Nav piepildījušās Austrijas viesnīcu industrijas pārstāvju skeptiskās 
prognozes, ka 2008. gada Eiropas futbola čempionāta laikā viesnīcu 
noslodze samazināsies. Čempionāts ir devis Austrijas tūrisma industrijai 
tūlītēju un ilgtermiņa labumu. Austrijas Valsts tūrisma aģentūras 
izpilddirektore Petra Štolba teic: organizējot čempionātu, 
“Austrija guvusi vārtus tūrisma ziņā”. 

SPORTS
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Sporta spēļu bizness savelk jostu

Valsts iestāžu pieticību lielā mērā 
veicināja Valsts kontrolieres Ingu-
nas Sudrabas publiskie atzinumi, 

ka neviens normatīvais akts neparedz ie-
spēju šādiem mērķiem tērēt valsts budže-
ta naudu. Premjers Ivars Godmanis izdeva 
rīkojumu izveidot darba grupu kārtības iz-
strādei, kādā valsts budžeta līdzekļi izman-
tojami iestāžu kolektīvajiem pasākumiem. 
Projekts jāiesniedz valdībā līdz 1. oktobrim.

Samazina līdzekļus vai atsakās vispār
Tām iestādēm, kas tomēr izšķīrās rīkot 

sporta spēles, tēriņiem bija “jāpievelk josta”. 
Piemēram, Iekšlietu ministrija sporta spēlēm 
plānotos izdevumus samazināja no 16 000 
latu līdz 8200 latiem, atsakoties no bērnu 
pilsētiņas un mūziķiem un iztiekot vien ar 
magnetofonu. Tikai 7000 latu sporta spēlēm 
paredzēja tērēt Tieslietu ministrija, bet Aizsar-
dzības ministrija spēlēm Cēsu rajona atpūtas 
kompleksā “Mežrozes” – vien 4000 latu. Bija 
arī iestādes, kas vispār atteicās no sporta spēļu 
rīkošanas.

To, ka lielo sporta spēļu pasākumu šogad 
ir daudz mazāk nekā pērn, jo visas ministri-
jas “apcirpušas budžetus”, apstiprina arī aso-
ciācijas “Lauku ceļotājs” prezidente Asnāte 
Ziemele. 

Atpūtas kompleksa “Rožmalas” (Bauska) 
īpašnieks Jānis Bērziņš stāsta, ka pie viņiem 
pirmās sporta spēles notikušas tikai augusta 
sākumā. Līdz tam spēles bija pieteikuši pieci 
privātie uzņēmumi, bet, ekonomiskajai krī-
zei pastiprinoties, to rīkošana atteikta. “Kad 
pirms pusgada sporta spēles pasūtīja, krīze 
vēl nebija tik ļoti jūtama, turklāt tā nesākās 
visiem vienlaikus, daži vēl cerēja no tās izvai-
rīties. Visi sāk taupīt naudu, arī privātuzņēmē-
ji samazina tamlīdzīgu pasākumu budžetus, 
– ja arī šodien viņiem vēl līdzekļu netrūkst, 
tad viņi baidās par nākotni. Pēc I. Sudrabas 
izteikumiem plānotos pasākumus – sanāks-
mes, konferences – atteica arī dažas valsts 
iestādes,” stāsta J. Bērziņš. 

Tā kā sporta laukuma uzturēšana lielus lī-
dzekļus neprasa, tas netiks likvidēts: “Divus 

Šovasar vismaz deviņas ministrijas un ne viena vien valsts iestāde atteicās no tradicionālo vasaras sporta spēļu 
rīkošanas. Arī privātie uzņēmēji jau sāk samazināt spēlēm plānotos līdzekļus vai no tām atsakās vispār. 

gadus jāstrādā ekonomiskā režīmā, jāsama-
zina izdevumi, štati un jācer, ka pēc diviem 
gadiem atkal visi sportos,” nākotni iezīmē 
J. Bērziņš.

Vairāku atpūtas vietu saimnieki atzina, ka 
valsts iestādēm noteiktie ierobežojumi viņu 
biznesu neietekmējot, jo to kompensējot pri-
vātie uzņēmumi, kas joprojām domā par savu 
kolektīvu atpūtu. Tā šovasar noslogota biju-
si gan atpūtas bāze “Silmači” Valkas rajonā, 
gan “Lejastiezumi” Kuldīgas rajonā. Atpūtas 
vietu īpašnieki spriež: lai augošā piedāvājuma 
apstākļos piesaistītu kolektīvos apmeklētājus, 
tiem jāpiedāvā ne vien naktsmītnes un sporta 
laukumi, bet arī jau gatava sporta un izklaides 
programma. Tas prasa papildu resursu piesais-
ti, jo jāsadarbojas ar izklaides aģentūrām vai 
pašiem jāalgo izklaides projektu vadītāji.

Ar laukumu vien nepietiek 
Svarīgākā prasība spēļu pasūtītājiem ir 

pietiekami liela teritorija sacensībām, iekār-
toti sporta laukumi, arī deju placis. Daudzi 
vēlas, lai būtu peldvieta, pirtiņa. “Nakšņo-
šanu plānojam galvenokārt teltīs, jo reti kur 
iespējams nodrošināt naktsmītnes zem jumta 
tik lielam cilvēku skaitam. Nevienam nepa-
tīk, ja dažiem tiek piedāvātas naktsmītnes, bet 
pārējiem ne. Lielākā daļa tēriņu mums biju-
si nevis par izvēlētās vietas īri, bet gan par 
uzaicināto mākslinieku – pasākumu vadītāju, 
mūziķu, aktieru – pakalpojumiem, teic Valsts 
Sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) 
sabiedrisko attiecību pārstāve Līga Caune, 
piebilstot, ka arī VSAA ir viena no tām dau-
dzajām organizācijām, kas šogad atteicās rī-
kot sporta spēles.

Nereti gan paši pasūtītāji algo programmas 
izstrādātāju, kurš tad arī meklē prasībām un 
budžetam atbilstošu spēļu norises vietu. 

Gints Romulis, kas jau vairākus gadus no-
darbojas ar sporta spēļu organizēšanu pasū-
tītāju interesēs, piebilst, ka pluss būs arī tas, 
ja saimniecība pati nodrošinās ēdināšanu uz 

vietas, lai nebūtu jāraksta n-tie rēķini. Tad arī 
izmaksas veidojoties zemākas. 

G. Romulis novērojis, ka gan privātie, gan 
valsts iestādes spēļu vajadzībām samazinā-
jušas budžetu, un arī saimnieki tam cenšas 
pielāgoties. Lai arī gada laikā būtiski augusi 
inflācija, pakalpojumu sniedzēju cenas sa-
līdzinājumā ar pagājušā gada cenām neesot 
augušas tik strauji. Pērn vasarā vietu sporta 
spēlēm vajadzēja rezervēt jau pāris mēnešu 
iepriekš, savukārt tagad, labi meklējot, va-
rot atrast arī mēnesi pirms pasākuma. Lielās 
saimniecības – ar 500 un vairāk atpūtnieku 
ietilpību – vasarā gan tiekot rezervētas teju uz 
visām nedēļas nogalēm, jo šo objektu ir diez-
gan maz, daudz mazāk nekā vietu, kas domā-
tas 100–150 atpūtniekiem. 

Rūgta pieredze 
Iepriekšējos gadus visu atpūtas vietu ar tajā 

esošo infrastruktūru varēja noīrēt par aptuveni 
1500 latiem diennaktī, tagad tiekot prasīts jau 
vairāk nekā 4000 latu. “Protams, mēs varētu 
īrēt tikai daļu teritorijas, bet kā jutīsies mūsu 
cilvēki, ja pasākuma laikā kempingā spietos 
nepazīstami ļaudis un būs jāuztraucas par per-
sonisko mantu drošību?” – stāsta kāda kun-
dze, kas nevēlējās izpaust ne savu vārdu, ne 
iestādi.

Dažkārt rodoties konfliktsituācijas ar kem-
pingu saimniekiem par to, no cik cilvēkiem 
iekasēt naudu par piedalīšanos sporta spēlēs 
– vai tikai no tiem, kas nakšņojuši, vai arī no 
tiem, kas iebraukuši vien uz sacensību dienu. 

Ne vienmēr ir sakārtotas saimnieciskās at-
tiecības – organizētāji zina stāstīt, ka bijuši 
gadījumi, kad saimnieki likuši atmaksāt par 
it kā nenodotajiem galda piederumiem, taču 
iepriekš netika paziņots, cik galda piederumu 
nodoti sportojošo rīcībā. o

Vineta Vizule, Baiba Lulle 
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12.–13. jūlijā viesu namā “Saulgoži” pulcējās 
vairāk nekā 100 pirtnieku, pirts cienītāju un 
interesentu, lai biedrības “Latvijas pirts” rī-
kotajā vasaras nometnē “Pirts meistarklase” 
gūtu jaunu pieredzi un atpūstos.

Divu dienu garumā divās “Saulgožu” un 
vienā pārvietojamā pirtī notika ne tikai dažā-
das pirts procedūras, bet arī masieru, kosme-
tologu, pirts celtnieku, krāšņu mūrnieku, slo-

tu sējēju un tēju gatavotāju meistarklases.
“Lauku teritorijās pirtis ir gan sociālās, gan 

ekonomiskās vides attīstītājs. Aizvien vairāk 
un vairāk lauksaimnieku līdzās papildus kon-
vencionālajai lauksaimniecībai savā ikdienā 
un uzņēmējdarbībā piedāvā daudzveidīgus 
tūrisma pakalpojumus,” uzsver meistarkla-
šu dalībnieks, TAVA padomnieks Armands 
Muižnieks. o

Karjeras ziņas
• Par viesnīcas “Valdemārs” vadītāju kļuvusi 
Zane Buša, kas uzņēmumā strādā jau vairāk 
nekā trīs gadus. Līdzšinējais vadītājs Alek-
sandrs Čakste attīstīs viesnīcas tirdzniecības 
un mārketinga darbu.

• Bijušais Rīgas domnieks Edmunds Krastiņš 
(TP) iecelts “airBaltic” padomes priekšsēdētā-
ja amatā. Līdzšinējais padomes priekšsēdē-
tājs Matss Jansons būs “airBaltic” padomes 
loceklis. Mainīts arī “airBaltic” valdes sastāvs, 
valdes locekļa amatā iecelti Mārtiņš Antono-
vičs un Laila Odiņa.

• Par restorāna “Benjamiņš” šefpavāru kļuvis 
Ingmārs Ladigs, kurš jau 90. gadu sākumā 
bija viens no vadošajiem Latvijas šefpavā-
riem. Viņa pieredze veidojusies kopā ar fran-
ču un dāņu kolēģiem, Ingmārs papildinājis 
zināšanas un prasmes Kaukāza republikās un 
Šveicē.

• Par viesnīcu ķēdes “Europa Group Hotels” 
ģenerāldirektoru kļuvis Andrius Staniuke-
nas, kas līdz šim bija šīs viesnīcu ķēdes Pārdo-
šanas daļas departamenta direktors. Viņš šajā 
amatā nomainījis līdzšinējo ģenerāldirektoru 
Arvīdu Balčūnu.

• Latvijas Tūrisma informācijas biroja vadītā-
jas amatu atstājusi Baiba Plūme, pārejot dar-
bā ar tūrismu nesaistītā nozarē. Vēl augusta 
vidū šis amats bija vakants. 

Pirtnieki atpūšas un dalās pieredzē
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NAV CEĻU – NAV PROBLĒMU!
Praktiskais aktīvists - SsangYong Actyon Sports

SsangYong Actyon Sports nodrošina braukšanas komfortu jebkuras sarežģītības apvidus ceļos un bezceļos. Ekonomisks 2l 
dīzeļdzinējs ar jaudu 141ZS, ietilpīgs kravas nodalījums, pilnpiedziņa un rāmja konstrukcija, 5 sēdvietas, teicama salona skaņas 
izolācija, klimata kontole, lietie diski, apsildāmie sēdekļi, elektro pakete, ādas stūre un miglas lukturi. Pieejams arī ar automātisko 
pārnesuma kārbu. 24 stundu palīdzības serviss visā Baltijā, 3 gadu garantija.

Cena: Ls 16 165 
Vidējais degvielas patēriņš  8l/100km, CO2 emisija 213g/km.




