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turpina diskusiju par 
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izstāžu tūrismu Latvijā
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Iepriekšējā numurā solīju vairāk informēt par žurnāla “Tūrisms” plāniem 2010. gadā.
Droši zinu teikt, ka nākamais žurnāla numurs iznāks 2010. gada februāra sākumā, 

īsi pirms izstādes “Balttour 2010”. Šajā numurā vairāk nekā citkārt rakstīsim arī par 
to, ko un kā nozares uzņēmumi piedāvā klientiem, paredzot, ka šis īpašais numurs 
nonāks ne tikai profesionāļu, bet arī klientu rokās.

Pēc tam žurnāls iznāks martā, kad rezumēsim gan “Balttour” gūtās atziņas, gan arī 
citās valstīs notikušajās izstādēs pieredzēto, stāstīsim arī par gatavošanos 2010. gada 
aktīvai tūrisma sezonai. 

Taču tādas īstas skaidrības par to, kas notiks tālāk, gan man vēl nav, jo tik daudz kas 
atkarīgs ne tikai no manis, bet arī no situācijas tirgū, nozarē un valsts pārvaldē. Šobrīd 
esmu apņēmības pilns 2010. gadā nodrošināt žurnāla iznākšanu reizi mēnesī, tādējādi 
turpinot un attīstot Latvijas tūrisma nozares vienīgā profesionālā žurnāla darbību.

Jau atkārtošos, sacīdams, ka žurnāla iznākšana reizi mēnesī ir attaisnojusies. 
Izdevums ir kļuvis aktuālāks un līdz ar to – arī interesantāks lasītājiem.

Attaisnojies ir arī optimizētais saturs – tā pašreizējās 36 lappuses ir tieši tāds 
mēneša formāts. Tomēr īpaši vēlos atzīmēt nozares aktīvo 
līdzdarbošanos žurnāla satura veidošanā. Tādējādi žurnāls 
kļuvis ne tikai par skatītāju no malas, bet arī par diskusiju 
telpu, kur izpausties profesionālajām organizācijām, 
iniciatīvām un pētniekiem. Šo iezīmi centīšos saglabāt arī 
tad, kad ekonomika atveseļosies.

Uzklausot lasītāju priekšlikumus, žurnāls turpmāk iznāks 
mēneša sākumā, kad rezumēsim gan aizvadītā mēneša 
notikumus, gan arī izziņosim priekšā stāvošā mēneša 
jaunumus. Paldies visiem, kuri nebija vienaldzīgi un izteica 
savus priekšlikumus!

Vēl nav skaidrības par to, kāda būs jaunā izplatīšanas 
stratēģija. Līdz šim vairāk nekā 2000 Latvijas tūrisma 
profesionāļu žurnālu saņēma bez maksas, taču baidos, 
ka jaunajos apstākļos tas vairs nebūs iespējams. Tomēr  žurnālu noteikti turpināsim 
izdot arī drukātā veidā, vienlaikus cerot uz profesionāļu atsaucību, – žurnālu pasūtot, 
iegādājoties vairumā vai arī nopērkot preses izplatīšanas vietās. Skaidrība ir vienīgi 
par to, ka arī 2010. gadā žurnāla PDF versiju varēs bez maksas lejuplādēt internetā.

2009. gada 28. decembrī
Kristians Rozenvalds,

Žurnāla “Tūrisms” izdevējs

Turpināsim arī 2010. gadā!Žurnāls tūrisma profesionāļiem
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• Avīzes un žurnāli darbiniekiem
• Avīzes un žurnāli klientiem
• Nozaru avīzes un žurnāli
• Novadu un pilsētu laikraksti

Varam uzņemties pilnu ciklu vai arī 
tikai kādu no procesiem:

• stratēģijas izstrādāšana
• satura plānošana
• projekta vadība
• dizaina izstrādāšana
• rakstu sagatavošana
• zīmējumi, grafikas, foto
• rakstu literārā rediģēšana
• izdevuma maketēšana
• rakstu un/vai maketa korektūra

Piesaistot apakšuzņēmējus, 
varam nodrošināt arī:

• drukāšanu
• izplatīšanu

KorporAtīvo mediju ceNtrs

corpmedia

www.corpmedia.lv

TX-INFO
Ž u r n ā L s  T a K s o m e T r u  V a D ī T ā j i e m

jauns ŽurnāLs 
taksometru 
VaDīTājiem

sākot ar 2010. gada 21. janvāri
Turpmāk reizi mēnesī

auditorija
Vieglo un maršruta taksometru vadītāji
Vieglo un maršruta taksometru firmu vadība  
un darbinieki
Ar taksometru biznesu saistībā esošo 
organizāciju darbinieki 
t.sk. viesnīcas, restorāni, tūrisma firmas
Pašvaldību un valsts pārvaldes atbildīgie 
darbinieki
Žurnālisti u.c. interesenti

tx-info@corpmedia.lv
reklama@corpmedia.lv



rezumējums

GADA CILVĒKS 
TŪRISMĀ 2009 laureāti

absolūtā klase – GaDa CiLVĒKs TŪrismā 2009 
kitija gitendorfa, ALTA un jānis naglis, LVRA

Kitija Gitendorfa, ALTA prezidente un Amadeus Latvia vadītāja, jau vairāku gadu garumā ir dedzīgi 
aizstāvējusi ceļojumu aģentūru intereses dažādos valdības līmeņos. Tūrisma eksperti un kolēģi augsti 
vērtē viņas profesionalitāti, komunikācijas un vadības stilu. Intensīvais darbs ar medijiem ir veicinājis 
tūrisma biznesa izpratni ārpus nozares ietvariem.
Jānis Naglis, LVRA prezidents, ir pierādījis sevi kā prasmīgu uzņēmēju ne vien viesnīcu biznesā ar Islande 
Hotel, bet viņš ir radījis arī jaunu biznesu, nodibinot spēcīga zīmola taksometru kompāniju BalticTaxi. Latvi-
jas viesnīcu biznesa aizstāvībā ir iesaistījies ar sirdi un dvēseli, saņemot lielu atbalstu no tūrisma nozares.

BalticTravelnews.com sadarbībā ar tūris-
ma industriju ir noteicis titula GADA 
CILVĒKS TŪRISMĀ 2009 laureātus 

sešās kategorijās. Oficiālā apbalvošanas cere-
monija norisinājās 2009. gada 16. decembrī Lat-
vijas Tūrisma foruma laikā Reval Hotel Latvija. 

Kopš 2003. gada balva tika pasniegta jau 
septīto reizi, un tā ir ieguvusi nozīmīgu statusu 
tūrisma nozarē. 

Latvijas tūrisma nozarei 2009. gads ir uzlicis 
daudzus pārbaudījumus, tāpēc ceļojumu indus-
trija vēlas pateikties tiem, kuri ar savu darbu 
uzņēmumā un sabiedrisko aktivitāti ir veicinā-
juši un aizstāvējuši tūrisma nozares intereses 
un vērtības. Balvas GADA CILVĒKS TŪRIS-
MĀ dibinātājs Aivars Mackevičs atzīmēja, ka 
“tūrisma nozare šajā gadā ir ļoti cieši sadarbo-
jusies un radījusi jaunus spēcīgus līderus, kuri 
arī 2010. gadā dos lielu ieguldījumu, lai tūris-
ma industrija būtiski palielinātu apgrozījumu, 
veicinātu eksportu un vietējā tūrisma attīstību. 
Latvijas valdībai, balstoties uz Eiropas Savie-
nības pieredzi un ieteikumiem, būtu jāpārskata 
PVN piemērošana tūrisma uzņēmumiem, jo 
pašreiz tūrisma nozare Latvijā ir nevienlīdzīgā 
situācijā ar citām valstīm”.

GADA CILVĒKS TŪRISMĀ 2009 titula 
īpašniekiem tika pasniegts diploms un statuete 
“Tūrisma Oskars”, kas izgatavota no porcelā-
na un simbolizē ceļošanas ideju. 

absolūtā klase – 
GaDa CiLVĒKs TŪrismā 2009
Jānis Naglis, LVRA
Kitija Gitendorfa, ALTA
Asnāte Ziemele, Lauku ceļotājs
Bertolts Fliks, airBaltic
 
uzņēmējs naktsmītņu biznesā
Daniels Jāns, Kukšu muiža
Gundars Ozols, Dome Hotel
Anita Isajeva, SPA Hotel Ezeri
Margarita Platace, Kolonna Hotels Group, Hotel de 
Rome un Konventa Sēta

uzņēmējs tūrisma aģentūru un 
operatoru biznesā 
Inga Kavaca, Vanilla Travel
Vladislavs Korjagins, BTG
Iveta Kravale, Meeting Tour
Vilnis Klinovičs, Impro
Konstantīns Paļgovs, Tez Tour

Tūrisma informācijas centra 
vadītājs 
Aivita Heniņa, Ogres TIC
Gunta Zaķīte, Siguldas TIC
Artis Gustovskis, Kuldīgas TIC
Līga Kondrāte, Ludzas TIC

Tūrisma žurnālists
Zigmunds Bekmanis, 
Latvijas Avīze
Sandra Stepe (Lence), LETA
Kristians Rozenvalds, žurnāls “Tūrisms”
Andrejs Konovalovs, Bizness & Baltija
Gaida Martinsone, Telegraf

restorāna vadītājs
Sandra Sirmace, Kaļķu vārti
Mārtiņš Rītiņš, Vincents
Jānis Jenzis, Ostas skati
Inga Čīma, Steiku haoss un K|I|D
Ilze Riņķe, Neiburgs
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uzņēmējs tūrisma aģentūru un operatoru biznesā 
inga kavaca, Vanilla Travel

Inga Kavaca, Vanilla Travel direktore, ceļojumu aģentūru kolēģu vidū ir ieguvusi augstu 
atzinību par korektu un profesionālu darbu. Uzņēmums veiksmīgi un aktīvi darbojas ne 
tikai izejošā, bet arī ienākošā tūrisma attīstībā. Ingas viedoklī ieklausās daudzi uzņēmēji 
un tūrisma speciālisti. Jau divus gadus viņa tikusi nominēta šim titulam.
Arī Inga Kavaca balvu saņemt bija pilnvarojusi savu darba kolēģi.
Balvu pasniedza TAVA direktors Armands Slokenbergs un Travelnews.lv pārstāvji.

Tūrisma informācijas centra vadītājs 
aivita Heniņa, Ogres TIC

Aivita Heniņa, Ogres TIC vadītāja, ir apliecinājusi 
sevi kā veiksmīgu tūrisma darba organizatori, 
mācībspēku un profesionāli. Daudzi Ogres 
novada uzņēmēji ir pateicīgi par organizētajiem 
semināriem un aktīvo atbalstu, bet tūrisma indus-
trija vienmēr novērtē viņas kritiskās piezīmes un 
racionālos ieteikumus.

restorāna vadītājs 
sandra sirmace, Kaļķu vārti

Sandra Sirmace, restorāna Kaļķu vārti vadītāja. 
Restorāns ir kļuvis par iecienītu tūristu objektu un 
latviešu modernās virtuves centru. Sandra aktīvi 
darbojas Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijā 
un nekad neliedz padomu saviem kolēģiem. 
Šogad viņa aktīvi iesaistījās Vecrīgas restorānu 
popularizēšanas pasākumos.

Tūrisma žurnālists 
Zigmunds bekmanis, Latvijas Avīze

Zigmunds Bekmanis, Latvijas Avīzē strādā jau vai-
rākus gadus, un tikai retais tūrisma profesionālis ir 
‘’paglābies’’ no viņa spalvaskāta. Viņu raksturo kā 
tūrisma idejas entuziastu, kurš velta daudz laika 
ceļošanai, izstāžu rīkošanai un grāmatu publicēša-
nai. Gandrīz neviens nozīmīgs tūrisma pasākums 
nav paslīdējis garām viņa kalendāram.

uzņēmējs naktsmītņu biznesā 
Daniels jāns, Kukšu muiža

Daniels Jāns, viesnīcas Kukšu muiža īpašnieks, ilgus gadus vadīja 
pieczvaigžņu viesnīcu Hotel de Rome , bet tagad atjaunojis kultūr-
vēsturisko pieminekli Kukšu muižu Jaunsātu pagastā, izveidojot tajā 
augstas klases viesu namu ar ēkas arhitektūrai atbilstošu interjeru, kas 
pieejams ne tikai nakšņotājiem, bet arī kultūras tūrisma entuziastiem.
Daniels Jāns savā vietā balvu saņemt bija pilnvarojis darba kolēģi.

Kurzemes tūrisma asociācija (KTA) paziņojusi gada 
balvas “Lielais Jēkabs 2009” ieguvējus. Apbalvo-
jumi tradicionāli tiek piešķirti astoņās nomināci-

jās. Katrā nominācijā tika izvirzīti divi pārstāvji (uzņēmu-
mi) no katra rajona, nominantu vērtēšanu veica komisijas, 
kurās ietilpa nozares profesionāļi. Vienlaikus par labāka-
jiem Kurzemes pasākumiem varēja balsot ikviens intere-
sents, aizpildot anketu interneta mājaslapā www.kurzeme.
lv. Rezultātus apkopoja KTA veidota komisija, piedaloties 
brīvprātīgiem novērotājiem. Uzvarētājiem šogad pasnie-
dza mākslinieka Reiņa Kuncīša izgatavoto stikla statueti ar 
hercoga Jēkaba krūšutēlu.

Kurzemes tūrisma gada balva – “Lielais jēkabs 2009”
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“Lielais jēkabs 2009” uzvarētāji
Labākā naktsmītne Kurzemē 2009 – viesnīca “Hotel Kolumbs”
Labākais ēdināšanas uzņēmums Kurzemē 2009 – restorāns “Pastnieka 
māja”
Labākais atpūtas piedāvājums ģimenei Kurzemē 2009 – Apriķu muzeja 
Rūķu kolekcija
Labākā tūrisma mājaslapa Kurzemē 2009 – www.laumas.lv 
2009. gada tūrisma debija Kurzemē – audēju darbnīca “Austrumi” 
(tekstilmāksliniece Baiba Rītere)
Labākais muzejs Kurzemē 2009 – Ventspils muzejs Livonijas ordeņa pilī
Labākais pasākums Kurzemē 2009 – Kuldīgas pilsētas svētki “Dzīres Kuldīgā” 
Par nozīmīgu ieguldījumu tūrisma attīstībā Kurzemē – Guntars Seilis
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atvieglo deklarāciju aizpildīšanu
2009. gada 9. jūnijā tika pieņemti Ekonomi-
kas ministrijas izstrādātie Ministru kabineta 
noteikumi Nr. 524 “Grozījumi Ministru kabi-
neta 2007. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 226 
“Noteikumi par ārzemnieka deklarācijas veid-
lapas aizpildīšanas, glabāšanas un nodošanas 
kārtību””, atbrīvojot komersantus no pienāku-
ma 24 stundu laikā iesniegt policijā aizpildītas 
ārzemnieku deklarācijas. Vienlaikus tika at-
jaunots nosacījums, ka komersants aizpildītas 
deklarācijas uzglabā vienu gadu un tās neka-
vējoties izsniedz pēc Valsts policijas vai Valsts 
robežsardzes rakstiska pieprasījuma. 

Ekonomikas ministrija uzskata, ka ārzem-
ju tūristu deklarācijas kopijas nogāde rajona 
centrā vai datu ievadīšana Ārvalstu tūristu 
deklarācijas sistēmā internetā bija radījusi 
papildu barjeras viesu izmitināšanas komer-
santiem komercdarbības veikšanai lauku re-
ģionos – visās lauku teritorijās joprojām nav 
nodrošināts interneta pieslēgums, kā arī attā-
lums no komersanta līdz attiecīgajai Valsts 
policijas teritoriālajai struktūrvienībai nereti 
ir visai liels (15–50 kilometru). Minētā prasī-
ba radīja ievērojamus papildu izdevumus un 
neatbilda šā brīža ekonomiskajai situācijai – 
lielākajai daļai viesu izmitināšanas komer-
santu, kuri darbojas lauku teritorijās, nav pa-
pildu finanšu līdzekļu, lai iegādātos interneta 
pieslēguma nodrošināšanai nepieciešamo ap-
rīkojumu, savukārt finanšu izdevumi un cil-
vēkresursu patēriņš par katras ārzemju tūrista 
deklarācijas kopijas nogādāšanu rajona cen-
trā nebija samērojami ar Šengenas telpas iz-
veides rezultātā tūrisma nozares komersantu 
gūto labumu. 

izveido ekspertu komisiju
Lai risinātu ar tūristu drošību saistītos jautā-
jumus un nodrošinātu efektīvu informācijas 
apmaiņu starp atbildīgajām institūcijām, 2009. 
gada augustā tika izveidota Latvijas Tūrisma 
konsultatīvās padomes Ekspertu komisija. 
Tajā darbojas pārstāvji no Ārlietu ministrijas, 

Finanšu ministrijas, Latvijas Viesnīcu un res-
torānu asociācijas, Patērētāju tiesību aizsar-
dzības centra, Rīgas domes, Rīgas Pašvaldības 
policijas, Valsts policijas, kā arī Valsts ieņē-
mumu dienesta Akcīzes preču pārvaldes.

novērš krāpniecību taksometros
Risinot krāpniecības novēršanu taksometros, 
Ekspertu grupa izstrādāja un Ministru kabi-
nets 2009. gada 1. septembra sēdē apstiprināja 
likumprojektu “Grozījumi Latvijas Adminis-
tratīvo pārkāpumu kodeksā”. Grozījumi tika 
apstiprināti Saeimā divos lasījumos.

ierobežo negodīgus uzņēmējus
Lai ierobežotu negodīgu uzņēmēju iespējas no-
darboties ar uzņēmējdarbību konkrētā adresē, 
taču tajā pašā laikā neierobežotu ēkas īpašnieka 
tiesības nodot, izīrēt vai izmantot telpas uzņē-
mējdarbības veikšanai, Ekspertu grupas ietva-
ros tika izstrādāti un 2009. gada 22. septembrī 
pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 1095 
“Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 30. 
augusta noteikumos Nr. 662 “Akcīzes preču 
aprites kārtība””. Tie papildina Licencēšanas 
komisijas tiesības, precizējot gadījumus, kad tai 
ir tiesības anulēt, neizsniegt vai nepārreģistrēt 
speciālo atļauju (licenci) vai speciālajā atļaujā 
(licencē) norādīto darbības vietas ierakstu. 

izmaiņas reģistrācijas kārtībā
Lai nodrošinātu Tūrisma likuma 11. panta 
piektajā daļā Ministru kabinetam doto uzde-
vumu izpildi, kā arī lai pilnveidotu tūrisma 
firmu (komplekso tūrisma pakalpojumu snie-
dzēju – tūrisma aģentūru un tūrisma operato-
ru) darbību un atbildību regulējošo normatīvo 
bāzi, 2009. gada jūlijā Ekonomikas minis-
trija izveidoja darba grupu. Tās uzdevums ir 
izstrādāt Ministru kabineta noteikumus, kas 
noteiktu kompleksā tūrisma pakalpojuma sa-
gatavošanas un realizācijas kārtību, klientam 
sniedzamo informāciju, kompleksā tūrisma 
pakalpojuma sniedzēja un klienta tiesības un 
pienākumus, tūrisma aģentūru un tūrisma ope-

ratoru reģistrēšanās kārtību tūrisma aģentūru 
un tūrisma operatoru datubāzē. 

Par tūristu gidu sertificēšanu
Ministru kabineta 2009. gada 28. jūlija sēdē 
tika apstiprināti Ekonomikas ministrijas iz-
strādātie likumprojekti “Grozījums Tūrisma 
likumā” un “Grozījums likumā “Par regla-
mentētajām profesijām un profesionālās kva-
lifikācijas atzīšanu””, kas paredz tūristu gida 
sertificēšanas atcelšanu. 

Minēto likumprojektu apstiprināšanas laikā 
Saeimā Tautsaimniecības, agrārās, vides un re-
ģionālās politikas komisijā ir izstrādāts un tri-
jos lasījumos apstiprināts alternatīvais variants 
grozījumiem Tūrisma likumā, ar kuru pašvaldī-
bām tiek piešķirtas tiesības savā administratīva-
jā teritorijā noteikt prasības gidu pakalpojumu 
sniegšanai publiskajā ārtelpā. Ekonomikas mi-
nistrija ir vērsusi attiecīgās Saeimas komisijas 
uzmanību uz to, ka šāds regulējums radīs situā-
ciju, kad tūristu gidu pakalpojumu sniegšanas 
kārtība katrā pašvaldībā varētu būt atšķirīga 
(tādā gadījumā būs jāvērtē katras izstrādātās 
kārtības samērīgums un pamatojums), turklāt 
šāda sistēma prasīs pašvaldībai papildus izstrā-
dāt arī ārvalstu tūristu gidu īslaicīgo pakalpo-
jumu sniegšanas kārtību atbilstoši prasībām, 
kādas nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 12. decembra direktīva 2006/123/
EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū.

atceļ komersantu reģistrāciju
2009. gada 1. jūlijā stājās spēkā likumprojekts 
“Grozījumi Tūrisma likumā”, kas precizēja Tū-
risma attīstības valsts aģentūras kompetenci at-
bilstoši tajā veiktajai reorganizācijai. Vienlaikus 
ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudēja 2006. 
gada 19. decembra Ministru kabineta noteikumi 
Nr. 1017 “Noteikumi par tūrisma pakalpojumu 
sniedzēju datu bāzi”, kas noteica kārtību, kādā 
izveido datubāzi un veic komersantu un saim-
nieciskās darbības veicēju reģistrāciju tajā. Līdz 
ar to kopš 2009. gada 1. jūlija komersantiem 
vairs nav jāreģistrējas minētajā datubāzē. 

* Jauna tūrisma politikas plānošanas doku-
menta izstrāde, pamatojoties uz aktuālo ekono-
misko situāciju un attiecīgām tendencēm nozarē. 
2009. gadā straujas ekonomiskās lejupslīdes un 
ar to saistīto faktoru dēļ Ministru kabinetā netika 
apstiprinātas EM izstrādātās Latvijas Tūrisma at-
tīstības pamatnostādnes 2009.–2015. gadam. Šo-
brīd notiek darbs pie jauna dokumenta izstrādes.

* Izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā 
noteikumu projektu “Noteikumi par tūrisma 
operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām 
un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakal-
pojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību 
un klientam sniedzamo informāciju”. EM ir 
izveidojusi darba grupu, kuras uzdevums ir 
atbilstošas normatīvās bāzes izstrāde.

* Izvērtēt un, ja nepieciešams, veikt grozī-
jumus normatīvajos aktos, lai veicinātu kū-
rortu attīstību. Joprojām aktuāls ir jautājums 
par veselības tūrisma piedāvājuma, tostarp arī 
kūrortu, attīstību Latvijā. Lai varētu rast pašus 
efektīvākos rīcības virzienus, vispirms nepie-
ciešams veikt detalizētu pašreizējās situācijas 
un attīstības potenciāla izvērtējumu.

Būtiskākās izmaiņas tūrismu 
reglamentējošos normatīvajos aktos

Būtiskākās Lr em Tūrisma nodaļas plānotās aktivitātes 2010. gadā

oficiāli    ekonomikas ministrija

2009. gadā LR Ekonomikas ministrija, citas ministrijas, kā arī tūrisma nozares sociālie partneri turpināja aktīvu 
darbu pie dažādu tūrisma nozarei aktuālu jautājumu risināšanas. 



Tūrisma attīstības valsts aģentūras 
pārskats par veikumu 2009. gadā

Īstenojot 2009. gada darbības plānu, rea-
lizējot tūrisma attīstības valsts politiku, 
Tūrisma attīstības valsts aģentūra:

• organizēja dalību astoņās starptautiskās 
tūrisma izstādēs augsti prioritārajos tirgos 
(Lietuvā, Igaunijā, Latvijā, Somijā, Norvēģijā, 
Vācijā, Japānā un Lielbritānijā), vienā no tām 
(izstāde “ITB 2009” Berlīnē) piedalījās vieno-
tā Baltijas stendā kopā ar Lietuvas un Igauni-
jas valsts tūrisma organizācijām;

• organizēja septiņus darbseminārus tūrisma 
profesionāļiem: divi no tiem tika organizēti 
Maskavā (Krievija), pa vienam semināram 
Sanktpēterburgā (Krievija), Kijevā (Ukraina), 
Londonā (Lielbritānija), Oslo (Norvēģija) un 
Gēteborgā (Zviedrija);

• izdeva desmit veidu tūrisma informatīvos 
materiālus: piecu veidu Latvijas reģionu kar-
tes (latviešu, krievu, angļu, vācu, lietuviešu 
un igauņu valodā), Latvijas TOP tūrisma ob-
jektu brošūru (angļu, vācu, franču valodā) un 
divu veidu Baltijas tūrisma kartes (angļu un 
vācu valodā), Latvijas tūrisma maršrutu bro-
šūru (angļu, vācu, krievu valodā), brošūru ar 
Ziemassvētku un Jaunā gada piedāvājumiem 
(angļu valodā);

• noorganizēja 30 žurnālistu vizītes, kurās 
kopumā piedalījās ap 80 plašsaziņas līdzekļu 
pārstāvju no 17 valstīm;

• uzturēja Latvijas tūrisma valsts portālu 
www.latviatourism.lv – izveidoja portāla satu-
ra un tehnisko koncepciju; 

• sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas valsts 
tūrisma organizācijām organizēja Baltijas val-
stu tūrisma produktu popularizēšanas akciju 
“Dižā Baltijas apceļošana 2009”, iekļaujot tajā 
desmit objektus no Latvijas, organizējot plašu 
mārketinga kampaņu un rezultātā piesaistot 
vairāk nekā 40 000 dalībnieku;

• organizēja jau trešo starptautisko darbse-
mināru tūrisma profesionāļiem “Buy Latvia. 
Buy the Baltics 2009”, piesaistot 147 ārvalstu 
un vietējās tūrisma kompānijas, kas piedalījās 

24 iepazīšanās tūrēs, kuru laikā varēja apmek-
lēt un izzināt dažāda veida Latvijas tūrisma 
nozares uzņēmumu pakalpojumus un produk-
tus;

• lai uzzinātu ārvalstu tūristu viedokli par 
Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitāti, infor-
mācijas avotiem, motivācijām un apmierinātī-
bu par ceļojumu uz mūsu valsti, Latvijā tika 
veikta aptauja, kopumā aptaujājot 3000 res-
pondentu – ārvalstu tūristu; 

• nodrošināja Latvijas tūrisma pakalpojumu 
sistēmas “Q-Latvia” 1. posma attīstību – no-
sakot “Q-Latvia” piešķiršanas kārtību, iz-
strādājot pakalpojumu vērtēšanas kritērijus 
naktsmītnēm, TIC un tūrisma objektiem, vei-
cot vērtēšanas kritēriju un apmācību satura 
izstrādi;

• līdz 2009. gada 1. jūlijam uzturēja tūrisma 
pakalpojumu sniedzēju datubāzi, reģistrēja un 
izsniedza izziņas vairāk nekā 200 pakalpoju-
mu sniedzējiem;

• nodrošināja profesionālā tūrisma žurnāla 
“Tūrisms” izdošanu;

• sadarbībā ar Latvijas lauku tūrisma aso-
ciāciju “Lauku ceļotājs” organizēja Latvijas 
lauku tūrisma konferenci un sadarbībā ar 
Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju or-
ganizēja konferenci par ekonomiskās krīzes 
ietekmi uz Latvijas tūrisma nozari un viesnī-
cu darbību;

• sadarbībā ar Ekonomikas ministriju īste-
noja Eiropas Komisijas projektu “Eiropas izci-
lākie tūristu galamērķi 2009” (EDEN); 2009. 
gadā tā tēma bija “Tūrisma attīstība aizsargā-
jamās dabas teritorijās”. Latvijā par uzvarētāju 
kļuva Tērvetes dabas parks;

• nodrošināja Leonardo da Vinci projekta 
“Kvalitātes paaugstināšana tūrismā” aktivitā-
šu īstenošanu;

• nodrošināja četru tūrisma attīstību veicino-
šu projektu pieteikumu sagatavošanu projektu 
konkursos ES fondu un citu finanšu instru-
mentu ietvaros;

• papildināja portāla www.visiteurope.com 
saturu un kopā ar citu Eiropas valstu speciālis-
tiem piedalījās portāla stratēģijas izstrādē, kas 
noteiks turpmāko portāla informācijas saturu, 
dizainu, mārketinga aktivitātes, tehniskos risi-
nājumus. 

• noorganizēja ikgadējo Eiropas Ceļojumu 
komisijas E-biznesa akadēmijas konferenci 
(2009. gada 20.–23. oktobrī Rīgā);

• nodrošināja Baltijas tūrisma biroja Berlī-
nē darbību. Birojs aktīvi darbojas Vācijas tir-
gū, popularizējot Latvijas un Baltijas tūrisma 
piedāvājumu: apkalpo individuālos tūristus, 
uztur mājaslapu www.baltikuminfo.de, regu-
lāri izsūta jaunumu vēstkopas tūrisma profe-
sionāļiem, nodrošina ar informatīvo atbalstu 
žurnālistus un Vācijas tūrisma operatorus un 
aģentūras, kas pārdod Baltijas tūrisma pro-
duktus; 

• sagatavoja trīs tūrisma ziņu vēstkopas tri-
jās valodās (angļu, vācu un krievu) ārvalstu tū-
risma profesionāļiem un plašsaziņas līdzekļu 
pārstāvjiem; 

• noorganizēja ikgadējo Latvijas Tūrisma 
forumu;

• nodrošināja tūristu palīdzības tālruņa lī-
nijas darbību un izstrādāja jaunas tūrisma in-
formācijas līnijas izveidi, tādējādi nodrošinot 
tūristus ar informāciju visu diennakti vairākās 
svešvalodās; 

• piedalījās konkursa “Gada cilvēks tūrismā 
2009” organizēšanā; 

• aizsāka kampaņu vietējā tūrisma veicinā-
šanai Latvijā “Redzi, Latvija runā!”, izman-
tojot sociālā tīkla tīmekļa vietni internetā un 
mudinot Latvijas iedzīvotājus apceļot Latviju 
ārpus aktīvās tūrisma sezonas;

• īstenoja pilotprojektu sadarbībai ar Japānu, 
veicot mārketinga aktivitātes Japānas tirgū un 
piesaistot Latvijai divus čartera avioreisus; 

• tiek strādāts pie jaunās Latvijas tūrisma 
attīstības stratēģijas, vadlīnijām un Latvijas 
tūrisma tēla. 

korporatīvie 
pasākumi uz ledus

Ozo ledus halle, 
Stadiona iela 5b, Ozolnieku novads, Ozolnieku pag., 
Ozolnieki, Jelgavas raj.
Tālr: 63050615, mob. tālr.: 25411611, 
e-pasts: ledus@ozoledushalle.lv, 
www.ozoledushalle.lvParādi 

ciemiņiem 
jauno!
www.kerlingahalle.lv

Baltijā pirmā 
kērlinga halle

tava
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Kristians@rozenvalds.lv

16. decembrī notika Tūrisma attīstības valsts 
aģentūras (TAVA) un Ekonomikas ministrijas 
organizētais 6. Latvijas Tūrisma forums. Šo-
gad foruma uzdevums bija palīdzēt atbildēt uz 
jautājumu, kā minimizēt krīzes negatīvo ietek-
mi un panākt priekšdienās tūrisma pakalpoju-
mu eksporta pieaugumu. 

TAVA direktors Armands Slokenbergs uzsvē-
ra, ka arī 2009. gadā Tūrisma forumā piedalījās 
augstas valsts amatpersonas, tostarp ekonomi-
kas ministrs un kultūras ministrs, kā arī citu 
ministriju un valsts pārvaldes institūciju pār-
stāvji – viņu klātbūtne netieši apliecina tūrisma 
nozares nozīmīgo lomu tautsaimniecībā un ļauj 
cerēt, ka tai tiks ierādīta vēl nozīmīgāka vieta. 

Foruma programmā daudz laika tika atvē-
lēts produkta attīstībai un mārketingam – klāt-
esošiem bija iespēja uzklausīt viedokli par 
Latvijas tūrisma produktu Krievijas un Vāci-
jas kolēģu skatījumā, kā arī “Hotrec” kvalitā-
tes valdes priekšsēdētāju un Vācijas viesnīcu 
asociācijas vadītāju Markusu Luti (Luthe) un 
citus tūrisma nozares pārstāvjus. 

Foruma darba kārtībā tika atvēlēta sadaļa arī 
loģistikai, lai apzinātu ne tikai tūrisma produk-
tus, bet arī tūristu iespējas nokļūt Latvijā. Fo-
rumā uzstājās “airBaltic” un “Latvijas dzelz-
ceļš” pārstāvji. Diemžēl nevarēja ierasties 
“Tallink” pārstāvji, jo Tūrisma foruma laikā 
notika arī “Tallink” korporatīvais pasākums.

ekonomikas ministrs uzteic 
TaVa saglabāšanu
Atklājot 6. Latvijas Tūrisma forumu, ekono-
mikas ministrs Artis Kampars sacīja, ka ir jā-
palielina Latvijas tūrisma eksporta potenciāls 
un tūrisma īpatsvars iekšzemes kopproduktā. 
“Tūrisms ir viena no valdības apstiprinātajām 
ekonomikas prioritātēm pakalpojumu noza-
rē, un viena no svarīgākajām lietām ir tūris-

ma eksporta potenciāls, palielinot to ārvalstu 
tūristu skaitu, kas uzturas Latvijā ilgāk par 
trim dienām. Tāpat būtu jānodrošina tūrisma 
eksporta pieaugums katru gadu vismaz par 5 
procentiem,” uzrunājot tūrisma profesionāļus, 
teica Artis Kampars.

Ministrs arī norādīja, ka Latvijas nākotne ir 
konkurētspējā, kvalitātē un eksportspējā. “Mēs 
nespēsim globālajā tirgū nodrošināt visu paši 
sev, tāpēc mums ir jābūt stipriem atsevišķās 
šaurās nozarēs,” teica ministrs un piebilda, ka 
jāizmanto tie instrumenti, kas ir pieejami, un 
nevajadzētu šaut ar lielgabalu pa zvirbuļiem, – 
ir jāizvēlas noteikta tūrisma mērķauditorija.

Kā 2009. gada panākumu Artis Kampars at-
zīmēja TAVA saglabāšanu, neraugoties uz ko-
pējo valsts iestāžu optimizāciju. “Tagad esmu 
pārliecināts, ka šis solis bija pareizs,” atzina mi-
nistrs un norādīja, ka aģentūras izdevumi gan ir 
samazināti. Viņš atzīmēja faktu, ka ir izveidota 
TAVA Konsultatīvā padome, kā arī TAVA strādā 
pie kopējas tūrisma eksporta stratēģijas.

naglis aicina uz konsolidāciju
Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas 
(LVRA) prezidents Jānis Naglis forumā uz-
svēra, ka nākamgad Latvijas tūristu mītņu 
zaudējumi nebūs lielāki un ir iespējama pat 
neliela finansiālās situācijas uzlabošanās. 

Kā galveno 2010. gada uzdevumu Naglis 
minēja konkurētspējas atjaunošanu reģionā – 
ir precīzi jāizvērtē cenas, kvalitāte un nodokļi 
salīdzinājumā ar kaimiņvalstīm. Jāstiprina un 
jādod precīzi uzdevumi arī Tūrisma attīstības 
valsts aģentūrai. Viens no 2010. gada cerī-
bu stariem ir Rīgas tūrisma attīstības birojs 
(RTAB), uzsvēra LVRA prezidents. Viņš aici-
nāja tūrisma nozares pārstāvjus pievērst vislie-
lāko uzmanību klientiem, kā arī konsolidēties 
savā starpā.

Raksturojot pašreizējo viesnīcu klientu, Jā-
nis Naglis teica, ka klients ir kļuvis aizvien 

prasīgāks, meklē zemākas cenas un diemžēl 
kļuvis arī nekaunīgāks.

izvērtē arī “Live rīga”
“Live Rīga” kampaņas īstenotāja Rīgas tūrisma 
attīstības biroja (RTAB) valdes locekle Vita Jer-
moloviča pastāstīja, ka ziemas kampaņas laikā 
Rīga reklamēta septiņās valstīs vairāk nekā 35 
preses izdevumos, 70 interneta vietnēs, kā arī 
vides reklāmās, kas izvietotas uz vairāk nekā 
600 stendiem. Kampaņa vēl turpinās, un RTAB 
sāks sadarbību arī ar jauniem partneriem. Arī 
RTAB valdes priekšsēdētājs Bertolts Fliks pau-
da prieku, ka birojs sācis sadarboties gan ar 
Kultūras ministriju, gan TAVA, kas būtu bijis 
vēlams jau no paša sākuma.

RTAB nodibināšanu un viena miljona latu 
piešķiršanu “Live Rīga” kampaņas realizācijai 
un tūrisma nozares attīstībai J. Naglis atzina 
par 2009. gada pozitīvāko notikumu tūrisma 
nozarē. Tas esot bijis drosmīgs solis no politi-
ķu puses – viņi arī pirms tam ir pieļāvuši kļū-
das, bet tagad, vismaz Rīgas līmenī, mēģina 
šīs lietas labot.

Spriežot pēc publikas reakcijas, vienbalsīga 
atbalsta “Live Rīga” kampaņai tūrisma nozarē 
nav, – kad Krievijas pārstāvis Aleksandrs Iš-
čenko savā prezentācijā pieskārās kampaņas 
realizācijas vērtējumam no Krievijas skata 
punkta, zāle gan atbalstīja viņu ar aplausiem, 
gan reaģēja ar smiekliem. Aleksandrs Iščenko 
arī norādīja uz nepietiekamu kampaņas veido-
tāju un tūrisma industrijas sadarbību.

Fliks neredz pamatu optimismam
“Negribas priecāties, jo situācija tūrisma no-
zarē ir bēdīga, tomēr šogad kaut kas ir arī mai-
nījies,” Latvijas Tūrisma forumā teica “air-
Baltic” prezidents un izpilddirektors Bertolts 
Fliks un piebilda, ka tagad vadošo personu 
attieksme pret situāciju nozarē ir daudz atbil-
dīgāka un tuvāka realitātei.

“Ceturtais ceturksnis nebūs daudz labāks, 
un es gribu redzēt to cilvēku, kas pateiks, ka 
pirmais ceturksnis nākamgad būs labāks,” 
teica Bertolts Fliks, norādot, ka optimismam 
pašlaik nav pamata.

Kā bēdīgu ziņu aviokompānijai Bertolts 
Fliks minēja graujošo Latvijas iekšzemes kop-
produkta kritumu, viņš arī norādīja, ka nesa-
prot dažādu banku ekspertu izteikumus, ka ir 
manāmas pozitīvas iezīmes, – dati katru mē-
nesi kļūst tikai sliktāki.

Forums turpina tradīcijas
Tūrisma foruma noslēgumā norisinājās ap-

taujas “Gada cilvēks tūrismā 2009” uzvarētāju 
svinīgā apbalvošanas ceremonija, kas tika or-
ganizēta sadarbībā ar SIA “Eiropas reģionālais 
tūrisma institūts”.

Pēc oficiālās daļas Tūrisma foruma dalīb-
nieki pulcējās “Reval Hotel Latvija” klubā 
“Amber Night”, lai turpinātu sarunas nefor-
mālā gaisotnē. 

Latvijas Tūrisma forumā

Latvijas Tūrisma forums ir ikgadējs pasākums, kura laikā tiek izvērtēti aizejošā gada nozīmīgākie notikumi 
tūrismā un nosprausti mērķi nākamajam gadam. Foruma darba kārtībā valsts sektora, kā arī nevalstisko 
organizāciju – tūrisma asociāciju un komersantu pārstāvju – prezentācijas un diskusijas par aktuālām 
tēmām Latvijas tūrismā
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• Ekonomiskā recesija visā pasaulē – negatīva ietekme uz tū-
rismu.

• Tūrisms ir viens no elastīgākajiem tautsaimniecības sektoriem, 
kas spēj operatīvi pielāgoties jaunajām tendencēm un kļūt par līderi 
ceļā uz ekonomisko izaugsmi.

• Līdz šim Latvijas tūrisma attīstības radītāji ir bijuši vieni 
no labākajiem Eiropā, taču 2009. gada pirmajā pusgadā, pēc 
“Eurostat” datiem, Latvijā ir vērojams nozares kritums 23% ap-
mērā; Eiropas Savienībā kritums – vidēji 7,4%, Lietuvā – 22%, 
Igaunijā – 13%.

• Cilvēki turpinās ceļot – mainīsies vien galamērķu izvēle un ce-
ļošanas paradumi. Mums jāspēj to pareizi izmantot.

• 2009. gada vasarā ir notikusi TAVA reorganizācija, maksimāli 
samazinot administratīvos izdevumus, precizējot TAVA kompeten-
ci un nosakot prioritātes – par galveno darbības prioritāti atzīstot 
valsts tūrisma mārketinga pasākumu realizāciju. Līdz ar adminis-
tratīvo izmaksu optimizāciju ir panākts, ka 2010. gada budžets ak-
tivitāšu īstenošanai ir iespējami samazināts.

• Šobrīd kopā ar nozares pārstāvjiem jaunizveidotās TAVA Kon-
sultatīvās padomes ietvaros top jaunā mārketinga stratēģija, kura 
kalpos par pamatu TAVA rīcības plānam un būs atbilstoša aktuālajai 
situācijai tūrismā un pieejamiem resursiem.

• Lai gan Ekonomikas ministrijas budžets tūrisma politikas 
īstenošanai ir samazināts, tūrisma aktivitātēm ir paredzēts fi-
nansējums arī citās budžeta programmās. Tūrisma attīstībai ir 
iespējams piesaistīt apjomīgu līdzfinansējumu arī vairāku citu 
ministriju (Kultūras, Zemkopības, RAPLM) pārraudzībā esošo 
struktūrfondu programmu ietvaros.

• Kā galvenie uzdevumi nākamajiem gadiem tūrisma jomā ir 
izvirzīti nozares apgrozījuma un īpatsvara pieaugums ekono-
mikā un tūrisma pakalpojumu eksportspējas palielināšanās vi-
dējā termiņā, rosinot pārmaiņas pieprasījuma un piedāvājuma 
struktūrā, kas mudinātu tūristus Latvijā uzturēties ilgāk un tērēt 
vairāk.

• Viena no prioritātēm – vietējā tūrisma veicināšana. Šobrīd ār-
zemju ceļotāju nakšņojumu skaits Latvijā ir samazinājies tikai par 
14%, bet vietējo iedzīvotāju nakšņojumu skaits – par 40%! Tas no-
zīmē, ka 2009. gada pirmajā pusgadā mēs pa savu valsti esam ceļo-
juši gandrīz uz pusi mazāk nekā šajā pašā periodā gadu iepriekš! Šī 
tendence ir jāmaina, un TAVA ar savu jauno akciju “Redzi, Latvija 
runā!”, kas startēja decembra sākumā, arī centīsies panākt, lai mēs 
vairāk ceļotu pa savu zemi, tādējādi atbalstot vietējo tūrisma ko-
mersantu darbību.

• Nenoliedzami, ka krīzes apstākļos izdzīvos spēcīgākie – tie, 
kuri spēs piemēroties mainīgajai situācijai un atrast jaunus risinā-
jumus biznesa attīstībai. Aicinām visus tūrisma nozarē strādājošos 
izmantot visas iespējas sava biznesa attīstībai – gan ES struktūrfon-
dus, gan ministriju un aģentūru aktivitātes.

• Pašreizējās grūtības nedrīkst aizēnot Latvijas tūrisma nākotnes 
ieceres un mērķus. Latvijai ir visi resursi, lai tā būtu kvalitatīvs, 
atraktīvs un tūristu vēlmēm atbilstošs galamērķis!

• Tieši mūsu kopīgais un aktīvais darbs ir virzītājspēks, kas pa-
līdzēs veicināt tūrisma nozares konkurētspēju un sekmēt Latvijas 
tautsaimniecības izaugsmi.

lr ekonomikas ministra 
arta Kampara tēzes 
uzrunai 6. Latvijas 
Tūrisma forumā
2009. gada 16. decembrī, 
viesnīcā “Reval Hotel Latvia”

Latvijas tirgus piedāvājumi Latvijas patērētājiem. Vietējo produktu piemēri 
un perspektīvas pārdošanai savā zemē 
ALTA valdes locekle, ceļojumu aģentūras “FTB Latvia” vadītāja Anta Jokste

Latvijas tūristu mītņu attīstības tendences
Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents Jānis Naglis

Latvijas tūrisma mārketings 2010
Tūrisma attīstības valsts aģentūras direktors Armands Slokenbergs

Vieta un tās priekšrocības, tūrisma produktu veidošana un virzīšana tirgū
Vidzemes Augstskolas lektors Andris Klepers
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Vai esi jau iejuties jaunajā amatā?
Domāju, ka esmu. Esmu sajutis teritoriju. 

Šķiet, nekas neatšķiras no tā, ko biju gaidījis. 
Es devos jaunā teritorijā, un tad ir jābūt gata-
vam uz visu. 

Tūrismā ir ļoti liela mārketinga potenciālā 
ietekme. Vai esi sajutis tās iespējas, kādas 
tev – bijušam mārketinga cilvēkam – varētu 
būt tūrisma nozarē?

Jā! Es domāju, ka tieši tas arī ir faktors, kuru 
šobrīd esmu novērtējis. Liekas, ka lielā mērā 
tāpēc arī skatos diezgan optimistiski uz tūrisma 
nākotni Latvijā. 2010. gads, visticamāk, tomēr 
būs laiks, kad jāveic mājasdarbi, – ir jāstrādā 
pie produktu sakārtošanas, pie mērķgrupu vai 
patērētāju identificēšanas, pie tirgu izpētes.

Es domāju, ka mēs neesam pamanījuši 
daudzas lietas, kas notikušas pēdējos gados 
tūrisma industrijā kopumā ārpus Latvijas, pie-
mēram, pamatīgi pieaugusi tūrista ieteikuma 
un rekomendēšanas vērtība. Mēs joprojām 
domājam, ka pakalpojumu kvalitāte ir atkarīga 
no tā, ko paši par to domājam. Manuprāt, ir 
pilnīgi skaidrs, ka pēdējā gada laikā vienīgais 
kvalitātes novērtējums ir tas, ko patērētājs aiz-
ved no Latvijas un ko viņš pasaka par Latviju.

Esmu dzirdējis, ka ļoti daudzi industrijā prā-
to par to, kurš tūrisma veids būs prioritārais, 
kurš būtu tas atbalstāmais. Manuprāt, daudz 
svarīgāk ir skatīties un meklēt, kas ir potenciā-
lā mērķauditorija – pirktspējīga auditorija, kura 
varētu būt ieinteresēta pirkt produktu, kuru mēs 
esam spējīgi kvalitatīvi piedāvāt un piegādāt. 
Respektīvi, daudz svarīgāk ir noskaidrot, kādas 
ir tās tendences, pieņemsim, Vācijā, Krievijā 
vai Skandināvijā, kuras nāks modē, kuri būs 
tie pakalpojumi, kuri nāks modē tuvāko divu, 
trīs vai piecu gadu laikā, un uz šiem pakalpoju-
miem orientēties, tos attīstīt.

Būtiskā lieta ir  nolikt tūrisma industrijas 
centrā tūristu – ārzemju tūristu, un tad būvēt 
produktu, izejot no tā, ka mēs cenšamies sa-
prast, ko viņš grib, kas viņam ir vajadzīgs, kas 
viņu interesē un kāda ir tā kvalitāte, ko viņš 
sagaida.

Tu bieži mini vārdus “reklāma”, “komunikā-
cija”, “mārketings”. Kā tu tos saproti?

Mārketings bez komunikācijas nepastāv. 
Lielākais izaicinājums visā tanī stāstā ir tāds, ka 
mārketings ir ražošana un pārdošana. Mārketin-
ga funkcija ir – pateikt ražotājam, ko patērētājs 
pieprasa, un mēģināt ražotājam palīdzēt saražot 
nevis to, ko viņš māk, bet to, ko pieprasa.

Ja mēs runājam par pakalpojumu komuni-
cēšanu, tas nenozīmē to, ka tā ir tikai reklā-

ma, savukārt, ja mēs runājam par reklāmu, tas 
nenozīmē tikai to, ka reklāma ir TV kampaņa 
CNN. Tur ir ļoti daudz instrumentu, veidu utt. 
Un ļoti dažādi ir arī taktiskie izpildījumi, dažā-
di ir uzdevumi, kurus mēs gribam īstenot – īs-
termiņa vai ilgtermiņa. Un šādā pieejā, es do-
māju, bieži vien rodas kaut kādas neizpratnes 
vai neprecizitātes. 

Paskatīsimies uz TAVA budžetu – mēs neva-
ram reklamēties tāpēc, ka zinām, cik tas mak-
sā. Mēs jau varam pajautāt, vai pusmiljons ir 
normāls budžets, lai kaut ko darītu CNN. Var-
būt, ka vienas kampaņas ietvaros tas ir normāls 
budžets, bet šai kampaņai nav jēgas, ja tai nav 
nekāda turpinājuma.

Ir kampaņas, kas orientētas uz pārdošanu, 
un ir kampaņas, kas orientētas uz atpazīstamī-
bas veidošanu. Pirmajām ir jāatmaksājas un 
jāatnes atpakaļ nauda īstermiņā vai būtībā šīs 
kampaņas ietvaros. Ja mēs runājam par tūris-
ma pakalpojumu, tev ir jākonkurē ar citiem. Ja 
igauņi investē katru gadu reklāmā 4–5 miljo-
nus eiro, tad viņi arī iegūst rezultātus, un tu 
nevari neinvestēt reklāmā. Tas ir komerciāls 
pasākums par to, cik daudziem cilvēkiem tu 
izsaki savu piedāvājumu. Un, ja tu neizsaki 
savu piedāvājumu, tad tu arī to neizsaki. Cits 
jautājums ir par to, kā panākt, lai šo komuni-
kāciju veiktu efektīvi.

Vai aktīvās “Live rīga” kampaņas nav 
pamainījušas arī TaVa plānus – aģentūras 
reklāmas budžets ir divreiz mazāks? Vai 
TaVa pati nav nolikusi sevi tādā kā otrās 
šķiras spēlētāja statusā?

Es domāju, ka TAVA darbības zināmā mērā 
būs ietekmētas no “Live Rīga”. Objektīvi ņemot, 
Rīgas tūrisma tirgus par 70% ir ārzemju tūrisma 
tirgus, un, ja pieliek klāt vēl Jūrmalu, tad tie ir 
visi 80%. Līdz ar to – nu kas tad ir Latvija? 

No ekonomikas ministra puses (tostarp Tū-
risma foruma laikā) tika noteiktas mūsu dar-

bības vadlīnijas – ir jāstrādā uz nakšņojumu 
skaita palielinājumu (trīs un vairāk naktis), un 
eksporta pakalpojumiem ir straujāk jāattīstās 
arī ārpus Rīgas. Ir skaidrs, ka uz vienas pilsē-
tas un Jūrmalas bāzes tirgus jau nevar attīstī-
ties. Ir jāspēj piedāvāt pakalpojumus ārzemju 
tūristiem ārpus Rīgas un tādā veidā jau var 
sasniegt būtiski labus rezultātus.

Ja runa ir par TAVA, tā attīstīs tūrisma pro-
duktus un pakalpojumus ārpus Rīgas, paļaujo-
ties uz to, ka Rīga ar savu tūrisma mārketinga 
budžetu pati tiks galā. Saliekot kopā abu orga-
nizāciju budžetus, proporcijas veidojas loģiski.

Vai Latvijas tūrisma tēls ir jāsāk no nulles? 
Varbūt ir kaut kas tāds, ko mēs varam eks-
pluatēt no vecā, un, ja ir, tad ko?

Es domāju, ka mums ir jānodala divas lie-
tas – noteikti ir produkti, kurus varam pielāgot. 
Nu nav tā, ka mums ir katastrofāla situācija ar 
pakalpojumu kvalitāti vai to neesamība. Bet 
ir lietas, kuras patiešām ir jārada un jādara. Ir 
jāveido stratēģija un darbības plāns no nulles, 
jo šādas stratēģijas un darbības plāna patiešām 
nav bijis. Tūrisma nozare un tūrisma industrija 
pēdējos gados ir darbojusies izaugsmes aps-
tākļos, kad arī pasaulē tūrisma industrija ļoti 
skaisti plauka. Visapkārt bija ekonomiskais 
uzplaukums, cilvēki daudz ceļoja, jo viņiem 
bija nauda, lai ceļotu. Baltija, Latvija, Rīga 
bija jaunas vietas, uz kurām var aizbraukt un 
kuras var apskatīt. Šādu apstākļu vairāk nebūs, 
un tas liek domāt, ka viss ir jāsāk no nulles.

iepriekš teici, ka mārketinga plānam ir jābals-
tās uz pašu tūristu, nevis tūrisma firmu un 
esošo piedāvājumu. Vai, tavuprāt, nozare tam 
ir gatava? Līdz šim tomēr bija tā, ka nozare 
uztvēra TaVa kā nozares arodbiedrību, kuras 
uzdevums ir risināt tūrisma nozares ilgtspēju 
un attīstību. iespējams, ka viss, kas šobrīd ir 
tirgū, varbūt ir lieks un likvidējams...

Nē, tas nav tā, un tāpēc es arī teicu, ka mums 
noteikti ir produkti, ar kuriem var strādāt. Vis-
ticamāk, to nav daudz, to apliecina arī skaitļi, 
situācija, ka Rīga un Jūrmala koncentrē 80% 
no tirgus. Ir redzama tendence, ka, sākot ap-
mēram no 2007. gada, vietējā tūrisma tirgus 
Latvijā nakšņojumu ziņā ir sācis stagnēt pēc 
būtības. Tas nozīmē, ka vietējā tūrisma izprat-
nē orientācija nav bijusi stratēģiski tālredzīga, 
un tāpēc šobrīd arī vērojams šis milzīgais vie-
tējā tūrisma kritums – 40 procenti. 

Ir bijusi orientācija uz lielu korporatīvo 
tūrisma segmentu vietējā izpratnē, un tas nu 
tagad nes diezgan sāpīgus augļus, savukārt tie 
pakalpojumu sniedzēji, kuri jau ilgstoši ir strā-
dājuši, lai attīstītu lojālu klientu bāzi, sniegtu 
kvalitatīvu pakalpojumu, – tiem šobrīd situāci-

intervija

ir jāveido 
stratēģija un 
darbības plāns 
no nulles, jo 
šādas stratēģijas 
un darbības 
plāna patiešām 
nav bijis

Mārketinga izaicinājums tūrismā
Žurnāls “Tūrisms” intervē jauno TAVA direktoru Armandu Slokenbergu. Intervijā apzināti nerunājām par 
konkrētiem plāniem – tie jau ir atspoguļoti citās žurnāla “Tūrisms” lappusēs. Intervijas nolūks ir pirmām 
kārtām iepazīšanās saruna, viedokļu salīdzināšana.
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ja nav tik dramatiska. Vietējā tūrisma orientē-
šanās uz tādu specifisku produktu kā korpora-
tīvo pasākumu organizēšana gan šobrīd prasa 
būtiskas pārmaiņas. 

Visticamāk, nav interesantu piedāvājumu 
par konkurētspējīgu cenu. Te mēs nonākam 
līdz tam pašam jautājumam, kas arī izskanēja 
Tūrisma forumā, – par laika aizpildīšanu. Cik 
daudz var nopirkt gultu ar jumtu virs galvas un 
cik daudz var nopirkt interesantu laika pava-
dīšanu? Tūrisms jau tieši tāpēc arī saucas par 
pakalpojumu. Produkts mums ir, bet tas vien-
kārši ir jāpārpako, tas ir citādāk jānoformē, 
jāsaliek citi akcenti. 

Nakšņošanas pakalpojuma sniedzējam ir 
jāsaprot, ka viņš ir tūrista brīvā laika organi-
zētājs. Tam, ko klients darīs, kā viņu labāk iz-
klaidēt, kā viņu labāk ieinteresēt, kā galu galā 
noformēt interesantu piedāvājumu, – tas ir tik-
pat svarīgi kā tīra veļa mājā. 

Palūkosimies uz tām vietām, kuras mūsu re-
ģionā piesaista tūristus. Piemēram, Palanga, 
Druskininki, sāremā, Pērnava, otepē. Tur pa-
mata plūsmu veido vietējie. Vai ir kāds veids, 
kā kaut ko līdzīgu veicināt arī pie mums? 

Es pilnīgi piekrītu tam, ka tas ir veids, kā kaut 
ko attīstīt, jo virtuālā vidē uz kartes tūrisms, pro-
tams, izskatās vienkārši, bet dzīvē tas ir loģistika, 
proti, fiziska nokļūšana no punkta A līdz punk-
tam B; tā ir fiziska vajadzība paēst, pārgulēt utt.

Ir jāattīsta puduri, un es uzskatu, ka tie at-
tīstās dabīgā veidā tajās vietās, kurās ir trīs sa-
stāvdaļas, – pirmkārt, ir jābūt materiālām vai 
nemateriālām vērtībām, uz kurām var bāzēt 
tūrismu; otrkārt, tā ir pašvaldība, kura ir iein-
teresēta tūrisma attīstībā; treškārt, tie ir uzņē-
mēji, kuri ir pietiekami kompetenti un spēcīgi 
un pietiekami lielā daudzumā.

Šie puduri ir jāatbalsta un zināmā mērā tū-
risma plūsma ir jāvirza caur šiem puduriem.

nosauc varbūtējos Latvijas pudurus!
Viens no tādiem, es domāju, ir rajons Līgat-

ne – Cēsis – Sigulda. Tā ir ass, bet tajā pašā 

laikā katrā no šīm vietām ir savs interesants 
piedāvājums.

Bet kas tur ir tik unikāls, lai piesaistītu tūris-
tus no citām valstīm?

Jautājums ir – kādā mērķa grupā unikāls? Tās 
ir dabas izzināšanas iespējas ģimenēm ar bēr-
niem. Lielai daļai cilvēku, kam padomju militā-
rais mantojums ir “romantika”, interesants lik-
sies armijas bunkurs – tas ir pietiekami unikāls 
ar visu savu stāstu un savu, teiksim, auru, un arī 
savu fizisko stāvokli. Tā ir reāla iespēja nokļūt 
zem zemes un 40 gadus senā vēsturē. Es domā-
ju, ka spēks ir tanī, ka tur ir šis dažādo iespēju 
piesātinājums, kas ļauj minētajā teritorijā uztu-
rēties, – gan pavadot laiku pie upes un uz upes, 
gan pavadot laiku dabas takā, izzinot dabu, ap-
gūstot jaunas pieredzes. Tas ļauj koncentrēti at-
tīstīt infrastruktūru, naktsmītnes, ēdināšanu un 
daudzveidīgu laika pavadīšanu.

nezinu. man tas joprojām liekas provinciāli – 
mazā Šveice, mazā Parīze... un mums tik 
daudz visa kā. Taču nav neviena unikāla pie-
dāvājuma. mēs sakām, ka mums ir garšīgs 
rasols. jā, bet es negribu rasolu, es gribu 
atsevišķi gaļu un atsevišķi kartupeļus.

Unikālas lietas nerodas vienā dienā, un es 
domāju, ka, labi mārketējot, var pārdot ne tikai 
to, kas ir unikāls. Mārketings ir spējīgs piedā-
vāt precīzi to, ko vēlas mērķauditorija. Es do-
māju, tu piekritīsi, ka ne jau visi cilvēki vēlas 
tikai kaut ko unikālu. Un nevar uz viena paša 
unikāla “Aerodium“ bāzes rasties puduris. Ob-
jekti papildina cits citu un ļauj veidot mērķētu 
piedāvājumu un komunikāciju.

es formulēšu jautājumu savādāk. es, abstra-
hējoties no visiem citiem faktoriem, nevarētu 
pieteikties uz TaVa direktora amatu, jo šā 
brīža apstākļos ir grūti atrast tādus produk-
tus, kurus varētu pārdot. un bez šīs ticības 
nevar pārdot. Vai tu šos produktus redzi?

Šādi atsevišķi produkti noteikti ir. Un tieši 
šādu produktu identificēšana un attīstīšana ir 

darbs, kas jāveic aģentūrai. Es šobrīd nevaru 
pateikt viennozīmīgi, ka es tos redzu kā gatavus 
produktus. Bet man noteikti ir daudz ideju, un, 
attīstot radošu garu kopā ar industrijas iesaisti, 
mēs varētu radīt daudz labu produktu. Lielu at-
balstu es saskatu arī tūrisma izglītības nozares 
speciālistu iesaistē. Modernajā mārketingā aug-
stā vērtē ir produktu radīšanas spēja, kas ļauj 
dinamiski attīstīt produktus. Piemēram, slēpoša-
na šobrīd ir piedāvājums Lietuvai. Reāls piedā-
vājums. Vai tas ir unikāls? Domāju, ka nav, bet 
tas ir reāls un mūsu industrijai pietiekami liels 
un interesants tirgus. Es domāju, ka tieši tāpat 
mēs varam atrast ļoti interesantus produktus, 
kas ir saistīti ar ūdenstūrismu. Tāpat es esmu jau 
minējis virkni ideju savā foruma prezentācijā 
(pieejama www.tava/gov. lv foruma sadaļā). Es 
domāju, ka tas ir tikai gribēšanas un darba jautā-
jums – padarīt mūsu ūdenstūrisma piedāvājumu 
par vislabāko Baltijā, vislabāko Ziemeļeiropā.

Kā Tu redzi TaVa iespēju šo produktu piln-
veidot? Šobrīd siguldā ir vairākas atsevišķas 
nogāzes, nevis vienojošs produkts Lietuvas 
slēpotājiem.

Ja mēs runājam par to pašu slēpošanu kā 
produktu lietuviešiem, jā, protams, var attīstīt 
ski pass sistēmu, var attīstīt lojalitātes sistē-
mu, var attīstīt produkta virzības kampaņu, ko 
orientēt uz lietuviešu tirgu, kur lietuvieši vāc 

punktus, saņem balvas, un visā tajā iesaistās 
17 mūsu uzņēmēji.

Es uzskatu, ka ir jāmēģina iekustināt visus 
tos uzņēmējus, kas darbojas konkrētajā tūris-
ma sektorā, ir jāstrādā kopīgiem spēkiem pie 
efektīva un kvalitatīva pakalpojuma attīstīša-
nas. Šādā veidā mums ir jāidentificē nedaudzas 
potenciālās produktu grupas, kurām varētu būt 
pieprasījums, teiksim, piecu gadu perspektīvā. 
Jākonstatē, cik šie produkti šobrīd ir gatavi, 
cik daudz ir šo produktu piegādātāju un kādā 
mērā viņi ir spējīgi sadarboties konkurences 
apstākļos. Un no tā arī jāatsperas. 

Mums ir jāatrod vidusceļš starp to, kas un 
kur ir tas potenciālais pieprasījums, un kas ir 
tie starta punkti, no kuriem mēs varam atsper-
ties. Mēs nevaram šodien paziņot, ka būsim 
kaut kas pilnīgi cits, bet mēs varam pateikt to 
virzienu, kurā mēs ejam, identificēt tos pro-
duktus, kas piepilda šo virzienu, un tad ska-
tīties, kuriem produktiem ir 10 procentu gata-
vība, kuriem – 30 procentu, bet kuriem jau 50 
procentu gatavība. Sāksim kaut vai ar to! 

TAVA direktors Armands Slokenbergs: “Mārketings bez komunikācijas nepastāv. Lielākais izaicinājums visā 
tanī stāstā ir tāds, ka mārketings ir ražošana un pārdošana. Mārketinga funkcija ir – pateikt ražotājam, ko 
patērētājs pieprasa, un mēģināt ražotājam palīdzēt saražot nevis to, ko viņš māk, bet to, ko pieprasa”

rīga un jūrmala 
koncentrē 80% 
no tirgus. līdz 
ar to – nu kas 
tad ir latvija?
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Žurnāls “Tūrisms” jau rakstīja par 
Tūrisma attīstības valsts aģentūras 
(TAVA) uzsākto kampaņu “Redzi, Lat-

vija runā!”, kuras ietvaros cilvēki tiek aicināti 
apceļot Latviju. Kampaņas mērķis ir veicināt 
iekšzemes tūrismu ne tikai šajos aukstajos 
ziemas mēnešos, bet visa gada garumā. Šis 
jautājums īpaši aktuāls kļuvis šobrīd, kad Lat-
vijas vietējā tūrisma tirgus kritums 2009. gada 
pirmajā pusgadā sasniedzis 40 procentus.

Kampaņas radošā stra-
tēģija ir ietverta tās no-
saukumā – “Redzi, Latvija 
runā!”, kas aicina katru 
ceļotāju stāstīt. “Izstrādājot 
kampaņu, svarīgākais bija 
atrast vienotas kustības 
ideju, kas būtu vienlīdz in-
teresanta Latvijas iedzīvo-
tājiem – gan potenciālajiem 
savas zemes apceļotājiem, 
gan arī vietējā tūrisma in-
dustrijas pārstāvjiem. Šī 
ideja tika atrasta un iemie-
sota kampaņas radošajā 
stratēģijā “Redzi, Latvija 
runā!”, kas ceļotājus rosina 
stāstīt par redzēto, izjusto 
un piedzīvoto, apmeklē-
jot visdažādākās Latvijas 
vietas, bet tūrisma objek-
tu īpašniekiem dod iespēju popularizēt savu 
piedāvājumu,” skaidro reklāmas aģentūras 
“Publicis Riga” direktore Andra Treibaha.

Kampaņas pamatā ir portāls ar interaktīvu 
karti, kurā var atrast un apskatīt dažādus tūris-
ma objektus un maršrutus, plānot savu ceļoju-
mu pa Latviju, dalīties pieredzē, pievienot sa-
vus iecienītākos objektus un maršrutus, kā arī 
iepazīt citu ceļotāju pieredzi. Projekta mērķis 
ir veidot ne tikai tradicionālu tūrisma objektu 
karti, bet arī uzkrāt informāciju par īpašiem at-
radumiem, kas piesaista cilvēku uzmanību un 
padara ceļošanu interesantāku.

“Kampaņa “Redzi, Latvija runā!” ilgs līdz 
2010. gada maijam, taču mēs ceram, ka cilvē-
ki turpinās ceļot un dalīties savā pieredzē ar 
citiem arī pēc tam,” norāda TAVA direktors 
Armands Slokenbergs. Viņš arī uzskata, ka 
šī kampaņa būs savveida pārbaudījums tūris-
ma industrijai, jo atšķirībā no tradicionālajām 
reklāmas kampaņām, šoreiz  nāksies paļauties 
nevis uz reklāmas speciālistu veikumu, bet arī 
pašiem aktīvi līdzdarboties.

Piesaista sabiedriskos vēstnešus
Projekta “Redzi, Latvija runā!” vēstneši un at-
balstītāji ir arī sabiedrībā zināmi cilvēki – Lie-
ne Zostiņa, Jānis Miņins, Aigars Apinis, And-
ris Vilks, dziedātājs Martin Confused, Andris 
Kreislers un citi.

“Priecājos būt par kampaņas “Redzi, Latvi-

ja runā!” vēstnesi, jo man šķiet nepareizi, ka 
daudzi ir atkārtoti pabijuši Londonā, bet nav 
bijuši Liepājā; regulāri brauc atpūsties uz na-
miņu Somijā, nevis Ludzā,” skaidro dziedātājs 
Mārtiņš Dambis jeb Martin Confused. Šim 
viedoklim piekrīt arī Liene Zostiņa – viņa ai-
cina cilvēkus nevis braukt uz Ēģipti, bet tepat 
Latvijā atrast vietu, kur sasildīties.

Kā norāda Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
direktors Andris Vilks, ir pienācis laiks lauzt 
stereotipus, ka Latvijā ir tikai daži populārie 
tūristu galamērķi, piemēram, Sigulda. Katrā 

novadā ir daudz skaistu un interesantu vietu, 
ko redzēt, un taku, kuras izstaigāt. “Tūrisma 
attīstības valsts aģentūra ir paveikusi milzīgu 
un vajadzīgu darbu, izveidojot šo portālu un 
ļaujot cilvēkiem dalīties pieredzē. Es būtu ļoti 
priecīgs, ja visas tūrisma organizācijas varētu 
sadarboties un strādāt kopā pie tā, lai šis pro-
jekts ir veiksmīgs un ilgdzīvojošs,” savu vie-
dokli pauž Andris Kreislers, uzņēmuma “Vel-
ves nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētājs 
un Doma laukuma Ziemassvētku tirdziņa or-
ganizators.

reģioni aktīvi līdzdarbojas
Ventspils pilsētas domes Tūrisma informā-
cijas centra sabiedrisko attiecību menedžere 
Inga Aulmane aicina arī ventspilniekus dalī-
ties savā ceļošanas pieredzē. Vienlaikus viņa 
informē, ka kampaņā “Redzi, Latvija runā!” 
aktīvu dalību ņems arī Ventspils tūrisma in-
formācijas centrs, portālā www.redziruna.lv 
ievietojot informāciju par daudziem Ventspils 
apskates objektiem, naktsmītnēm, kā arī pa-
staigu maršrutus.

Jūrmalas pilsētas dome aicina jūrmalnie-
kus un pārējos Latvijas iedzīvotājus pieda-
līties TAVA akcijā “Redzi, Latvija runā!”, 
kura tiek realizēta ar sociālā interneta tīkla 
draugiem.lv palīdzību. Arī Jūrmala aktīvi 
piedalās šajā kampaņā, popularizējot kūrort-
pilsētas tūrisma piedāvājumu, kā arī atbalstot 

Jūrmalas uzņēmējus, kuri darbojas tūrisma 
sfērā. Jūrmalas pilsētai, piedaloties šajā akci-
jā, ir lieliska iespēja piesaistīt arvien jaunus 
apmeklētājus.

“Portālā draugiem.lv ir iespēja aplūkot infor-
māciju par Jūrmalu, kas izvietota tās potenciā-
lo apmeklētāju piesaistīšanai. Informāciju pa-
pildina interaktīvā karte, kurā paši draugiem.
lv apmeklētāji var atzīmēt Jūrmalas tūrisma 
objektus un vietas, tāpat viņi var izteikt savu 
viedokli par konkrēto vietu vai objektu. Tā-
dējādi ar visu portāla draugiem.lv lietotāju at-

balstu Jūrmalas skaistākās un 
interesantākās vietas kļūs pa-
zīstamas visā Latvijā,” skaid-
ro Jūrmalas pilsētas domes 
Sabiedrisko attiecību nodaļas 
vadītājs Ingmārs Čaklais, pie-
bilstot, ka iesaistīšanās akcijā 
“Redzi, Latvija runā!” palīdz 
popularizēt Jūrmalas pilsētu 
un ļauj pilsētas apmeklētā-
jiem publiskot savus komen-
tārus un viedokli par Jūrmalas 
ievērības cienīgajām vietām, 
objektiem un maršrutiem.

Arī Valmieras tūrisma infor-
mācijas centrs aicina iedzīvo-
tājus līdzdarboties kampaņā un 
rosina tajā iesaistīties ikviena 
tūrisma objekta saimnieku. Val-
mieras TIC vadītāja Ilze Liepa 
informēja, ka portālā www.re-

dziruna.lv jau ievietota informācija par vairākiem 
Valmieras un apkārtnes apskates objektiem, nakts-
mītnēm, plānots izvietot arī maršrutu aprakstus.

Piesaista profesionāļus
“Tūrisma nozarē strādājošo uzņēmumu reklā-
mu galvenokārt veido cilvēki ar savu pieredzi, 
tādēļ portāls www.redziruna.lv tapis sociālā 
tīkla draugiem.lv paspārnē, kas ik dienu pul-
cē milzīgu skaitu Latvijas iedzīvotāju,” stāsta 
TAVA direktors Armands Slokenbergs.

Latvijas vietējā tūrisma veicināšanas kam-
paņu izstrādājusi reklāmas aģentūra “Publicis 
Riga”, kura tika izraudzīta atklātā konkursā. 
Līgums starp TAVA un “Publicis Riga” no-
slēgts 2009. gada 2. novembrī.

“Konkursa komisija atzina, ka “Publicis Riga” 
izstrādātais piedāvājums bija labākais gan cenas, 
gan saturiskā ziņā. Komisijas locekļiem radās 
iespaids, ka kampaņas veidotāji ir labi sapratu-
ši uzdevuma būtību un ir gatavi strādāt rezul-
tāta sasniegšanai,” kampaņas izstrādātāja izvēli 
skaidro TAVA direktors Armands Slokenbergs. 
Pilna servisa reklāmas aģentūra “Publicis Riga” 
ietilpst Latvijas lielākajā mārketinga komunikā-
ciju uzņēmumu grupā “MMS Communications 
Latvia” un ir daļa no vispasaules reklāmas aģen-
tūru tīkla “Publicis Worldwide”. “Publicis Riga” 
klientu vidū ir “DT Mobile”, “Nestle Baltic”, 
“L’Oreal Baltic”, “Procter & Gamble”, “Renault 
Baltic”, “SCA Hygiene Products”. 

TAVA aicina apceļot Latviju
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Rīgas reklamēšanas kampaņa, kas sākās 
23. novembrī septiņās valstīs, tika pa-
pildināta ar stāstu par Rīgu kā vēsturis-

ko Ziemassvētku eglītes tradīcijas dzimšanas 
vietu pirms 499 gadiem.

“Ziemassvētku eglītes stāsts ir pat senāks 
nekā stāsts par Santa Klausu, kuru 19. gadsim-
ta sākumā izdomāja kāda reklāmas aģentūra 
Amerikā, bet vēlāk kāds vēl gudrāks cilvēks 
izdomāja, ka Santa Klauss ir nācis no Somijas. 
Tomēr līdz šim pietiekami nav ticis populari-
zēts fakts, ka pirmā Ziemassvētku eglīte tikusi 
uzstādīta Rīgā 1510. gadā,” preses konferencē 
pirms kampaņas sākuma apgalvoja Rīgas tū-
risma attīstības biroja (RTAB) valdes priekš-
sēdētājs, Latvijas nacionālās aviokompānijas 
“airBaltic” prezidents Bertolts Fliks, tādējādi 
skaidrojot, kāpēc “Live Rīga” ziemas kampaņa 
tika papildināta ar Ziemassvētku eglītes stāstu.

Vai rīga ir gatava?
Biznesa informācijas portāla “Nozare.lv” ko-
munikācijas ekspertu aptauja liecina, ka ideja 
reklamēt Rīgu kā Ziemassvētku eglītes dzim-
šanas vietu “Live Rīga” kampaņas ietvaros ir 
perspektīva no tūrisma viedokļa, tomēr ne-
sakārtotās pilsētas infrastruktūras un speciāli 
tūristiem paredzētu pasākumu trūkuma dēļ 
varētu likt tūristiem vilties. 

Mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūras 
“TNS Latvia” vecākā projektu direktore Ilva 
Pudule “Nozare.lv” aptaujā atzīst, ka reklāmu 

pievilinātie tūristi varētu sastapties ar pamatī-
gu kultūršoku, solītajā jaukajā Ziemassvētku 
noskaņu pārņemtajā Rīgā sastopot sadrūmu-
šus, sagurušus un pret ārzemniekiem ne visai 
atvērtus vietējos iedzīvotājus. “Turklāt būtisks 
ir jautājums par to, vai Rīgas dome paspēs 
sakārtot infrastruktūru, apzināt pakalpojumu 
sniedzējus un visus pārējos iesaistītos, lai jau-
kais stāsts nepārvērstos par skaudro realitāti, 
ar kuru mēs, vietējie, esam jau iemanījušies 
tikt galā, bet ārzemniekam tas var prasīt papil-
du “izdzīvošanas iemaņas”.”

“Ņemot vērā to, ka Rīgas pilsētas noformē-
šanas budžets Ziemassvētkiem šogad ir divas 
reizes mazāks nekā pagājušajā gadā, pilsētas 
ciemiņiem varētu būt vilšanās apmeklēt Ziemas-
svētku eglītes dzimteni ar visai nepārsteidzošu 
tās izskatu mūsdienu Rīgā,” atzīst reklāmas 
aģentūras “Publicis Riga” direktore Andra Trei-
baha. Ielūkojoties Rīgas domes izplatītajā pasā-
kumu sarakstā gadu mijas sezonai, viņas bažas 
tikai pastiprinās. “Daudz brīnišķīgu muzikālu 
pasākumu bērniem un lieliski klasiskās mūzi-
kas koncerti baznīcās – jauki un nenoliedzami 
veicināmi pasākumi. Bet būsim godīgi – visās 
reklāmas kampaņas aptvertajās zemēs nav pārāk 
daudz cilvēku, kurus darīs laimīgus iespēja Zie-
massvētkus pavadīt citā valstī, lai kopā ar bēr-
niem apmeklētu pasākumus svešā valodā vai arī 
pašiem veltīt šo laiku vairāku nopietnās mūzikas 
koncertu apmeklēšanai. Tad no tūrisma klasikas 
paliek vien Ziemassvētku tirdziņi, mūzika Rāt-
slaukumā un slidošana Doma laukumā,” “Noza-
re.lv” aptaujā secina Andra Treibaha.

Tikmēr Palangā eglīšu galerija
Kamēr Rīgā Ziemassvētku eglīti reklamē, tik-
mēr eglīte jau tiek vērienīgi ekspluatēta Lietuvas 
pazīstamākajā kūrortā, un tas notiek nesaistīti ar 
eglītes rotāšanas apaļo jubileju. Palangas pilsē-
tas pašvaldība, Palangas viesnīcu un restorānu 
asociācija un Palangas pilsētas kultūras centrs 
2009. gada decembrī pilsētas gājēju promenā-
dē – J. Basanaviča ielā – noorganizēja Baltijas 
jūras reģiona valstu Ziemassvētku eglīšu galeri-
ju. Šie svētki sākās 5. decembrī, un aleja turpina 
darbu līdz 2010. gada 6. janvārim.

Projektā bez Lietuvas iesaistījās vēl desmit 
valstis: Dānija, Vācija, Polija, Krievija, Latvi-
ja, Igaunija, Somija, Zviedrija, Dānija un arī 
Norvēģija. Palangas domes iniciēto projektu 
ļoti aktīvi atbalstīja arī Lietuvas Ārlietu minis-
trija un Lietuvas Tūrisma departaments.

Minētās valstis (precīzāk, to vēstniecību 
darbinieki) katra izrotāja eglīti atbilstoši savas 
valsts tradīcijām. Greznās eglītes tika novieto-
tas pie noteiktiem restorāniem, kur apmeklētā-
jiem bija iespēja iepazīties ar konkrētās valsts 
virtuvi, tradīcijām un vēsturi.

Ideja par eglīšu aleju radās vēl pirms tam, kad 
Rīga pieteica savas vēsturiskās pirmtiesības uz 
eglītes rotāšanas tradīciju, – tas notika 2. Balti-
jas jūras valstu tūrisma foruma laikā Viļņā, kad 
tika kopīgi diskutēts par iespēju un nepiecieša-
mību veidot Baltijas jūras reģionu kā konkuren-
tu Vidusjūras un Melnās jūras reģioniem.

Akcijā piedalījās arī Lietuvas pasts – visas 
vēstules, kuras akcijas laikā tika nosūtītas no 
Palangas, tika zīmogotas ar īpašu spiedogu. 

Ziemassvētku eglītes tūrisms

5. decembrī Latvijas vēstnieks Lietuvā 
Hardijs Baumanis atklāja Latvijas 
egli un Ziemassvētku laiku “mazo 
vēstniecību” restorānā “Žuvinė” 
(Basanavičiaus gatvė 37A), kur 
iespējams saņemt informāciju 
par Latviju un nobaudīt Latvijas 
nacionālos ēdienus.
Latvijas eglītes izrotāšanā 
vēstniecībai atbalstu sniedza 
a/s Latvenergo un Latvijas 
Dizaineru savienība

Kamēr Latvijā joprojām koncentrējas uz to, kā reklamēt, mazā Lietuvas kūrortpilsēta 
Palanga, izmantojot Ziemassvētku eglīti, ir uzrunājusi 11 valstis, to valdības, medijus un 
tūristus, turklāt netērējot miljonus
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evita baumane 
tulkojumu biroja  
“Valodu Meistars” 
mārketinga direktore

Lai gan pārvietoties no vienas valsts uz 
citu kļūst arvien vieglāk un ikdieniš-
ķāk, ir šķēršļi, ar kuriem joprojām var 

saskarties ikviens, kurš devies atpūsties vai 
darba meklējumos.

ne tikai pase un vīza
Pase un vīza ir tie dokumenti, kurus izmanto-
jam ceļošanai, taču ir daudz dažādu faktoru, 
kas liek mainīt šo “ceļojuma komplektu”. 

Viens no tādiem ir nepilngadīga bērna iz-
ceļošana no valsts – bērnam jānodrošinās ar 
notariāli apliecinātu vecāku vai viena vecāka 
piekrišanu, pasi, dzimšanas apliecību. Iesa-
kām nodrošināties arī ar šo dokumentu aplie-
cinātām kopijām.

Ja ceļojumu iegādājas grūtnieces, ir jāzina, 
ka daudzām aviokompānijām pastāv dažādi 
ierobežojumi. Ja grūtniecības laiks pārsniedz 
28. nedēļu, sievietei ir nepieciešama ārsta at-
ļauja, kura būtu jāsagatavo angļu valodā, ja 
vien valstī, uz kuru sieviete dodas, nav citas 
prasības. Arī gadījumā, ja slimības dēļ ceļojot 
nepieciešami īpaši apstākļi, būtu savlaicīgi jā-
sagatavo dokumenti. Šādos gadījumos noteikti 
nepieciešams dokumenta tulkojums ar notari-
ālu apliecinājumu.

Arī pārvadājot mājdzīvnieku jābūt uzmanī-
gam – jāpārliecinās, vai dzīvnieka pasē ir visas 
nepieciešamās atzīmes par veiktajām vakcinā-
cijām saskaņā ar attiecīgās ārvalsts prasībām. 

Šķērsojot robežu ar citai personai piederošu 
automašīnu, ir jānodrošinās ar auto īpašnie-
ka notariāli apliecinātu pilnvaru. Ja lietojat 
uzņēmuma īpašumā esošu automašīnu, ir jā-
sagatavo pilnvara auto lietošanai ārpus valsts 
robežām.

Kādā valodā tulkot?
Būtisks jautājums, sagatavojot dokumentus ce-
ļošanai, ir – kādā valodā dokumenti jātulko?

Šī informācija ir jāprecizē kompetentajās 
LR iestādēs, kur jānoskaidro, vai pietiks ar 
tulkojumu krievu valodā, angļu valodā (ceļo-
jot uz valstīm, kurās runā angļu valodā), vai 
arī, izvēloties eksotisku ceļojuma galamērķi, 
iespējams, būs nepieciešams tulkojums arābu, 
turku vai spāņu valodā. Jāņem vērā arī šāds 
apstāklis: jo eksotiskāka zeme un valoda, jo il-
gāku laiku var aizņemt dokumenta tulkošana. 

izpildes termiņi
Viena dokumenta (1 lpp.) tulkošana un notari-
āla apliecināšana prasīs vismaz sešas stundas, 
savukārt viena dokumenta apostilizēšana/le-
galizēšana – 48 stundas. Notariāli apliecinātu 
piekrišanu bērna izbraukšanai ārpus valsts no-
tārs sagatavo aptuveni pusstundas laikā. 

Ja nepieciešama dokumentu legalizēšana, 
tam būtu jārezervē vismaz divas nedēļas lai-
ka, jo šis process ilgst nedēļu, taču visbiežāk 
dokumentus, kurus paredzēts legalizēt, ir arī 
jātulko un tulkojumi jāapliecina. 

Gadījumos, kad jāsagatavo apliecināts tul-
kojums, iesakām rezervēt 2–4 dienas – atka-
rībā no tekstu un dokumentu daudzuma. Pro-
tams, iespējams to visu izdarīt arī steidzamā 
kārtā, taču tas būs krietni dārgāk. 

Viens burts var izjaukt ceļojumu
Saņemot no tulkojumu biroja notariāli aplieci-
nātus tulkojumus vai tulkojumus ar zvērināta 
tulka apliecinājumu, ir svarīgi pārliecināties, 
ka nav pieļautas kļūdas personas vārda un 
uzvārda rakstībā un arī ka vārds un uzvārds ir 
pareizi atšifrēti, jo viens lieks burts tulkojumā 
var izjaukt visu ceļojumu. Piemēram, ja per-
sonvārdu Jānis Liepiņš tulko krievu valodā, 
dokumentā rakstām Янис Лиэпиньш, un aiz 
tā jābūt precīzam atšifrējumam /Jānis Liepiņš/. 
Jāņem vērā, ka tulkojumā redzamajam vārdam 
un uzvārdam ir jāsakrīt ar pasē ierakstīto vārdu 
un uzvārdu. 

Tulkojumi paša vajadzībām
Nopietnākais izaicinājums ceļotājam, kurš 
pārvalda tikai latviešu valodu, būs, piemēram, 
Ēģiptes robežas šķērsošana. Robežpunktā tiek 
izdalītas vīzu veidlapas, kuras jāaizpilda an-
gļu vai arābu valodā. Diemžēl šī nav vienīgā 
valsts, kur jāsakaras ar šādām neērtībām, tā-
dēļ silti iesakām jau savlaicīgi sagatavot angļu 
valodā informāciju par ceļojuma galamērķi, 
uzturēšanās ilgumu un nolūku, kā arī personas 
datus un informāciju par biļetēm. 

uzziņas

Izplatītākie termini ceļošanas dokumentācijas sakarā

Dokumenta oriģināls – dokuments, kas ietver pašrocīgu dokumenta parakstītāja parakstu un – 
noteiktos gadījumos – oriģinālu zīmoga nospiedumu.

Notariāli apliecināta kopija – šādu dokumentu varat iegūt pie jebkura notāra, līdzi jāņem 
dokumenta oriģināls un 1,86 – 2,73 lati, ja vien dokuments nav 10 lappušu garš, tādā gadījumā tā 
apliecināšana izmaksās tieši desmit reizes dārgāk.

Notariāli apliecināts tulkojums – dokumenta tulkojums, kas piešūts pie dokumenta kopijas vai 
oriģināla. Zvērināts notārs ir apliecinājis zvērināta tulka parakstu uz tulkojuma. Šo pakalpojumu 
sniedz liela daļa tulkojumu biroju, atšķiras tikai cenas un izpildes termiņi. Šo darbu var uzticēt arī 
zvērinātam tulkam.

Notariāli apliecināta vecāku piekrišana bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts – doku-
ments, ar kuru nepilngadīgs bērns var šķērsot robežas bez vecāku pavadības. 

Konsulārais reģistrs – reģistrācija šajā reģistrā ļauj nodrošināt konsulārās palīdzības sniegšanu 
ekstremālās situācijās; reģistrācija ir brīvprātīga, par to netiek iekasēta samaksa.

Zvērināts tulks – tulks, kura paraksts apliecināts pie notāra.

Dokumentu legalizācija/apostilizēšana – dokumentu īstuma apliecināšana (legalizācija), proti, 
paraksta un zīmoga īstuma apliecināšana, ko veic LR Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta 
amatpersona; šī procedūra nepieciešama, lai vienā valstī sastādīti dokumenti iegūtu juridisku 
spēku citā valstī. LR ĀM Konsulārajā departamentā var apostilizēt jeb legalizēt Latvijā izdotus 
dokumentus.

Nosacījumi, kādiem jāatbilst  
tiem dokumentiem, kuri ir  
paredzēti tulkošanai, apliecināšanai  
vai legalizēšanai pirms došanās 
ceļojumā:

•	 ir jābūt pieejamam dokumenta oriģinā-
lam,

•	 dokumenta oriģinālam ir jābūt parakstī-
tam un apzīmogotam,

•	 ja dokuments sastāv no vairākām lapām, 
visām lapām jābūt cauršūtām un apzīmo-
gotām.

Informācijas avoti

LR Ārlietu ministrijas Konsulārā 
departamenta mājaslapā ir pieejama 
dažāda informācija, pat brīdinājumi par 
jaunu gripas veidu izplatīšanos valstu 
teritorijās un arī par palīdzību, ko varat 
saņemt ārkārtas situācijās atrodoties ārpus 
Latvijas robežām
http://www.mfa.gov.lv/lv/KonsularaInfor-
macija

Noderīgu informāciju var atrast arī Latvijas 
notāru mājaslapā
http://www.latvijasnotars.lv

Pēc padoma var vērsties tulkojumu birojā 
“Valodu Meistars”
http://www.valodumeistars.lv

Birokrātiskā robeža ceļojot
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ārlietu ministrija    oficiāli

Sanktpēterburgā  
prezentē maršrutu 
“Gardēžu maģiskā tūre”
10. decembrī LR ģenerālkonsule Sankt-
pēterburgā I. Sers atklāja pasākumu, kura 
laikā Sanktpēterburgas tūrisma kompāniju 
pārstāvjiem un par tūrismu rakstošiem 
žurnālistiem tika prezentēts jauns Latvijas 
tūrisma produkts – “Gardēžu maģiskā tūre”. 
Turpinot uzsākto tradīciju – iepazīstināt 
Krievijas Ziemeļrietumu reģiona tūrisma 
nozares pārstāvjus ar jauniem, interesantiem 
un savdabīgiem piedāvājumiem, ģenerālkon-
sule uz šo prezentāciju bija aicinājusi atpūtas 
kompleksa “Raganas ķēķis” pārstāvjus. 
Pasākuma viesi tika cienāti gan ar latviešu 
nacionālās virtuves gardumiem, gan aicināti 
nobaudīt “Raganas ķēķa” firmas dzērienu 
“Raganas rūgtais”.

Apzinoties, cik būtisku ieguldījumu Latvijas 
ekonomikai dod tūrisma attīstīšana, Latvijas ģe-
nerālkonsulāts īpašu uzmanību pievērš tūrisma 
iespēju Latvijā popularizēšanai. Ik gadu sadar-
bībā ar nozares pārstāvjiem tiek organizēti gan 
informatīvie braucieni uz Latviju, gan darba 
semināri ģenerālkonsulātā. Rīga un Jūrmala 
ir Latvijas paši pazīstamākie tūrisma objekti, 
tomēr ģenerālkonsulāta mērķis ir paplašināt 
priekšstatu par tūrisma iespējām Latvijā un 
uzsvērt, ka brīnišķīgas un savdabīgas atpūtas 
vietas ir rodamas visos Latvijas reģionos. 2010. 
gadā sadarbībā ar Siguldas pilsētas pašvaldī-
bu un Siguldas tūrisma nozarē strādājošiem 
uzņēmējiem tiek plānota Sanktpēterburgas un 
Ļeņingradas apgabala tūrisma operatoru vizīte 
Siguldā.

Līdz 2009. gada 18. decembrim vēstnie-
cības Krievijā Konsulārajā nodaļā ir sa-
ņemti 15 839 pieteikumi tūrisma vīzu sa-

ņemšanai – tie ir 30 procenti no kopējā izsniegto 
vīzu skaita (52 480). 2009. gadā izsniegts par 
gandrīz 20% vairāk tūrisma vīzu nekā 2008. 
gadā. 2009. gada decembra pirmajā pusē tūris-
ma vīzu skaits pieaudzis par 37,8% salīdzināju-
mā ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā. 

Veicinot Latvijas tūrisma nozares attīstību, 
vēstniecības Konsulārā nodaļa organizētām 
tūrisma grupām un tūristiem projekta “Rīgas 
brīvdienas” ietvaros vīzas ieceļošanai uz Lat-
viju izsniedza arī 24. un 25. decembrī. 

Šogad Latvijas pārstāvniecībās Krievijā ir 
ieviesti nozīmīgi atvieglojumi tūrisma vīzu sa-
ņemšanai. Latvijas vēstniecība Krievijā uzsā-
ka sadarbību ar kurjerpasta kompāniju “Pony 
Express”, lai būtiski atvieglotu dokumentu 
iesniegšanas procedūru vīzu pieprasījumam 
braucienam uz Latviju no attālākiem Krievi-

jas reģioniem. Šis pakalpojums ir pieejams 28 
Krievijas pilsētās un ziemas tūrisma sezonas 
laikā arī Maskavā. 

Latvijas vēstniecība Maskavā ziemas tū-
risma sezonā ik gadu saņem lielu skaitu vīzu 
pieteikumu gan no organizētām tūristu gru-
pām, gan no individuāliem tūristiem. Ceļotāji 
no Krievijas izvēlas apmeklēt Rīgu, Jūrmalu 
un citas Latvijas pilsētas, sagaidīt šeit Jauno 
gadu un pareizticīgo Ziemassvētkus, apciemot 
radus, draugus un paziņas. Populāras ir Zie-
massvētku un Jaungada tūrisma tūres.

Rīgas mērs Nils Ušakovs savukārt uzsvēra, 
ka pirmssvētku laikā uz Latviju pieteikto vīzu 
skaita palielinājums par 20% noticis, pateico-
ties Rīgas tūrisma attīstības biroja aktivitātēm. 
Nils Ušakovs arī norādīja, ka 20% ir būtisks 
panākums, jo, piemēram, pieteikto vīzu skaits 
no Krievijas uz Vāciju šajā laika posmā ir sa-
rucis par 30%, bet no Krievijas uz Skandinā-
viju – par 40%. 

18. decembrī Latvijas vēstnieks Indulis Bēr-
ziņš pasniedza konsulāro patentu un Šveices 
Konfederācijas ekzekvatūru Latvijas goda ģe-
nerālkonsulam Šveicē Ragnāram Granelli.

Līdz ar Goda ģenerālkonsulāta statusa 
piešķiršanu Latvijas Goda konsulātam ir uz-
labota Latvijas konsulārā klātbūtne nozīmī-
gā Eiropas valstī, kurā nav rezidējošas LR 
vēstniecības. LR vēstniecība ir akreditēta 
Šveicē, taču ar rezidences vietu Vīnē, kur 
arī notika svinīgā dokumentu pasniegšanas 
ceremonija.

Latvijas Goda ģenerālkonsulāta rezidences 
vieta ir Cīrihe, bet konsulārās atbildības ap-
gabals ietver Cīrihes, Lucernas, Uri, Švicas, 
Obvaldenes, Nidvaldenes un Cugas kantonus. 
Latvijas iedzīvotājiem, kuri uz Šveici dodas 
tūrisma vai biznesa braucienos, vai arī Šveicē 
dzīvojošiem latviešiem konsulāro pakalpoju-
mu operativitātes ziņā ļoti svarīgi, ka konsulā-
tam piešķirtas tiesības veikt likumā paredzētos 
konsulāros pakalpojumus. 

18. decembrī LR Ārlietu ministrijā notika ikgadējās Baltijas valstu ārlietu dienestu konsulārās konsultācijas, 
kur tika diskutēts par sadarbības jautājumiem Šengenas vīzu izsniegšanā un prakses saskaņošanā, īpašu 
uzmanību veltot ES Vīzu kodeksa prasību ieviešanai, kura stāšanās spēkā paredzēta 2010. gada aprīlī.
Tāpat īpaša uzmanība tika pievērsta savstarpējās sadarbības jautājumiem, kuru mērķis ir kopīgo resursu 
efektīvāka izmantošana, kas ir sevišķi nozīmīgi pašreizējos līdzekļu taupības apstākļos. Tā, piemēram, tika 
tālāk attīstīti projekti par Baltijas valstu kopīgu pārstāvību trešajās valstīs.

Palielinās Krievijas pilsoņiem 
izsniegto tūrisma vīzu skaits 

uzlabota 
Latvijas konsulārā 
klātbūtne Šveicē

Baltijas valstu konsulārās konsultācijas

Eiropas Savienība no 19. decembra ir atcēlusi 
vīzu režīmu ar trim Balkānu valstīm – Maķedo-
niju, Melnkalni un Serbiju. 40 gadus, laikā, kad 
šīs trīs valstis līdz ar Slovēniju, Horvātiju, kā arī 
Bosniju un Hercegovinu bija Dienvidslāvijas sa-
stāvā, to pilsoņiem bija ļauts ceļot uz Rietumei-
ropas valstīm bez vīzas. Vīzu režīms tika ieviests 
1991. gadā, kad Dienvidslāvijā sākās šķelšanās.

Pirmā bezvīzu režīmam ar ES kvalificējās 
Slovēnija. Tā joprojām ir vienīgā ES dalībvalsts 
to valstu vidū, kuras radās, sašķeļoties Dien-
vidslāvijai. Slovēnijai sekoja ES kandidātvalsts 
Horvātija. Tagad bezvīzu režīmam kvalificēju-
šās vēl trīs valstis, bet Bosnijas un Hercegovi-
nas, kā arī Albānijas pilsoņiem ceļošanai uz ES 
valstīm arī turpmāk būs nepieciešama vīza. 

ES atceļ vīzu režīmu ar Maķedoniju, 
Melnkalni un Serbiju
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astrīda Trupovniece 
ALTA izpilddirektore 
alta@alta.net.lv

Izstāde “Balttour” pirmo reizi notika 1994. 
ga dā. Kopš tā laika jau 16 gadus tā ir no-
zīmīgākais tūrisma pasākums Baltijā. Tas 

tradicionāli iezīmē jaunās tūrisma sezonas sā-
kumu nozarei, kalpo kā ceļvedis un palīgs ce-
ļojumu izvēlē un īstenošanā mūsu klientiem. 

Kā liecina iepriekšējo gadu statistika, “Balt-
tour” apmeklētāji ir gan Latvijas, gan arī Lietu-
vas un Igaunijas iedzīvotāji, kuri interesējas par 
jauniem, kā arī jau iecienītiem ceļojumu marš-
rutiem par izdevīgām cenām. Līdzās iespējai 
apmeklēt Latvijas vadošo tūrisma kompāniju un 
novadu stendus, cilvēkiem  ir izdevība iepazīt arī 
izstādē pārstāvētos galamērķus, kuru piedāvāju-
mu pēc tam var iegādāties tūrisma aģentūrās.

Profesionāļi, kas pamatā pārstāv Skandinā-
viju un Baltijas valstis, ik gadu ierodas “Balt-
tour”, lai rastu jaunus sadarbības partnerus, kā 
arī ceļojumu galamērķus, kurus varētu iekļaut 
savā piedāvājumā.

Pērnā gada izstādē 30 valstu 160 stendus 
apmeklēja 16 765 cilvēki, t. sk. 6213 nozares 
profesionāļi gan no Latvijas, gan ārvalstīm. 

“Balttour 2010” ekspozīciju veidos vairāki 
tematiskie sektori – Latvijas tūrisma maršruti 
(tiks popularizēta akcija “Redzi, Latvija runā!”), 
tūrisma aģentūras, tūrisma operatori, transporta 
pakalpojumi, viesnīcas, atpūtas kompleksi un 
SPA, ārvalstu nacionālās pārstāvniecības. 

Ikvienam profesionālim un apmeklētājam, 
kontaktējoties ar Tūrisma attīstības valsts 

aģentūras vadību un darbiniekiem, būs iespēja 
iepazīties ar Latvijas tūrisma attīstības un mār-
ketinga plāniem, uzzināt un novērtēt, kā Latvi-
ja vizuāli un saturiski tiek prezentēta ārvalstu 
tūrisma gadatirgos.

Rīgas pilsēta kopā ar sadarbības partneriem 
prezentēs projektu “Live Rīga”, iepazīstinās 
apmeklētājus ar Latvijas galvaspilsētu – drau-
dzīgu kā  iedzīvotājiem, tā tūristiem.

Izstādes iekārtojums tiek veidots tā, lai no-
drošinātu maksimāli efektīvu “dzīvo” kontak-
tu starp tās dalībniekiem un apmeklētājiem. 

Dalībniekiem tiek piedāvāta ekonomiskajai 
situācijai atbilstoša elastīga cenu politika, tiek 
veidota apmeklētāju piesaistes programma, kas 
ietver ieejas biļešu cenas, kas šoreiz būs drau-
dzīgākas nekā jebkad agrāk; iespēju reģistrēties 
izstādes apmeklējumam internetā; speciālu, tikai 
izstādes dienās pieejamu produktu reklamēšanu. 

Apzinoties, ka šodien visiem dalībniekiem 
svarīga ir plaša reklāma, organizatori plāno uz-
sākt tās izvēršanu  agrāk un dažādot informāci-
jas kanālus. Reklāmas galvenā vēsts apmeklētā-
jiem būs iespēja iegādāties ceļojumu, atpūtu par 
īpaši izdevīgām cenām, kas būs pieejamas tikai 
trīs izstādes dienās. Tā, piemēram, operators 
“Tez Tour” gatavo speciālu izstādes piedāvā-
jumu paketi, kuru “Balttour 2010” apmeklētāji 
varēs iegādāties tikai trīs dienas un tikai izstā-
des dalībnieku – tūrisma aģentu – stendos. 

Arī viesnīcas un viesu nami gatavo speciālos 
piedāvājumus nakšņošanai, atpūtai un veselī-
bas atjaunošanai par izstādes cenām, savukārt 
Latvijas un Igaunijas SPA kompleksi uz vietas 
ļaus izbaudīt jaunākās SPA procedūras. 

ALTA kopā ar Patērētāju tiesību aizsardzī-
bas centru un LR Ārlietu ministriju izstādes 
apmeklētājiem sniegs konsultācijas, kā ceļot 
droši un kam uzticēt sava ceļojuma organi-
zēšanu. 

Izstādes organizatori cer, ka dalībnieku akti-
vitāte un piedāvājums izstādē “Balttour 2010” 
apliecinās, ka arī Latvijas tūrisma industrija ir 
gatava jauniem izaicinājumiem šodienas ap-
stākļos. Pasaules Tūrisma organizācijas veik-
tais pētījums liecina, ka cilvēki, kas ceļoja līdz 
šim, to darīs arī turpmāk, ekonomiskās situā-
cijas ietekmē vien mainot galamērķu izvēli un 
ceļošanas paradumus. 

uzziņa

Dalībai “Balttour 2010” jau pieteikušās 
ārzemju pārstāvniecības
• Spanish Tourist Board
• Catalonia Tourist Board
• Croatian National Tourist Board
• Cyprus Tourism Organisation
• Dubai Department of Tourism and 

Commerce Marketing
• Finnish Tourist Board
• Greek National Tourism Organisation
• Lithuanian Tourism Fund
• Malta Tourism Authority
• Polish Tourist Organisation
• Tourism of Maldives
• Turkish Embassy Information Counsellors 

Office

Sajust nozares attīstību 
5.–7. februārī Ķīpsalā

Par izstādi “Balttour”

Latvijas Tūrisma aģentu asociācijas biedri 
uzskata, ka “Balttour”
• parāda tūrisma industrijas pārstāvju profe-

sionālo sadarbību;
• sniedz iespējas redzēt, dzirdēt un sajust 

nozares attīstību, kā arī apzināt problēmas;
• apliecina publikas neapsīkstošu interesi par 

ceļošanu arī “grūtajos laikos”.

Kā atzīst ilggadējie izstādes dalībnieki, 
“Balttour”
• sniedz plašas reklāmas iespējas;
• nodrošina platformu jaunu produktu 

prezentācijai, informācijas izplatīšanai plašai 
publikai un saviem aģentiem;

• paver iespēju smelties jaunas idejas, apmai-
nīties ar profesionālo informāciju; 

• ļauj parādīt savu aģentūru kā konkurētspējī-
gu un stabilu tūrisma uzņēmumu mūsdienu 
apstākļos (zīmola reklāma);

• nodrošina iespēju piesaistīt jaunus klientus, 
tikties ar jau esošiem klientiem.

“Balttour 2010” darba laiki

5. februārī – profesionāļu diena, 
izstāde atvērta 10.00 – 18.00
6. februārī 10.00 – 18.00
7. februārī 10.00 – 16.00
Plašāka informācija par dalības noteiku-
miem: http://www.bt1.lv/bt1/balttour/
Pieteikšanās: alta@alta.net.lv 

Izstāde ir Latvijas Tūrisma aģentu asociācijas 
(ALTA) un Starptautiskās izstāžu rīkotāj-
sabiedrības BT1 kopdarbs.

Pērnā gada izstādē 30 valstu 160 stendus apmeklēja 16 765 cilvēki, t. sk. 6213 nozares profesionāļi gan no 
Latvijas, gan ārvalstīm
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patērētāju aizsardzība

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 
(PTAC) ir pieņēmis lēmumu, kurā at-
zinis “airBaltic” cenu norādīšanu inter-

neta mājaslapā par negodīgu (maldinošu) ko-
mercpraksi, jo pakalpojuma (lidojuma) izvēles 
brīdī patērētājam netiek uzrādīta galīgā cena, 
proti, cena kopā ar nodokļiem, nodevām un 
transakcijas maksu. 

Aviokompānijai ir piemērots administratī-
vais sods 6000 latu apmērā, kā arī uzlikts tie-
sisks pienākums nekavējoties izbeigt negodīgo 
komercpraksi, tādējādi nodrošinot patērētāju 
tiesību un ekonomisko interešu aizsardzību.

PTAC uzskata, ka “airBaltic” ir pārkāpusi 
Eiropas regulas 1008/2008 “Par kopīgiem no-
teikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu 
sniegšanai Kopienā” normas, kuras paredz, ka, 
pārdodot aviobiļetes, vienmēr ir norādāma galī-
gā cena, kas jāmaksā klientam, un tajā ir ietverta 
gaisa pārvadājuma maksa vai gaisa pārvadāju-
ma tarifs, kā arī uzliktie nodokļi un maksājumi, 
papildmaksājumi un maksas, kuras ir obligātas 
un paredzamas publicēšanas brīdī.

Ņemot vērā, ka PTAC ir nozīmēta kā uz-
raudzības iestāde minētās Regulas normām, 
kas attiecas arī uz aviobiļešu cenu norādīša-
nu, PTAC ir vērsušās Norvēģijas un Igaunijas 
kompetentās iestādes, pieprasot veikt attiecī-
gās korekcijas saistībā ar “airBaltic” cenu no-
rādīšanu kompānijas mājaslapā. 

PTAC ir secinājis, ka, izdarot rezervāciju 
internetā “airBaltic” mājaslapā, patērētājiem 
faktiski nav iespējams salīdzināt “airBaltic” un 
citu aviokompāniju piedāvātās lidojumu cenas 
vienādos virzienos, jo sākotnēji netiek norādīta 
lidojuma galīgā cena, kā to nosaka Regula.

PTAC arī ir konstatējis, ka “airBaltic” ne-
norāda patērētājiem informāciju par maksāja-

majiem nodokļiem. Konkrētā maksa vienmēr 
tiek norādīta kopā ar piemaksām, taču tās sa-
skaņā ar Regulas noteikumiem ir norādāmas 
atsevišķi. Līdz ar to patērētājam faktiski nav 
iespējams piekļūt informācijai par to, cik liels 
ir nodokļu maksājums par konkrēto lidojumu.

PTAC pirms galīgā lēmuma pieņemšanas ie-
rosināja “airBaltic” konstatētos pārkāpumus no-
vērst labprātīgi, taču aviokompānija noteiktajā 
termiņā rakstveida apņemšanos nav iesniegusi.

PTAC pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Admi-
nistratīvajā rajona tiesā. “airBaltic” korporatīvo 
komunikāciju viceprezidents Jānis Vanags raks-
tiski informēja medijus, ka lēmums tiks pārsū-
dzēts. Kompānijas prioritāte ir nodrošināt zemas 
cenas. Tas arī izskaidro, kāpēc ik mēnesi lidsa-
biedrības pasažieru skaits pieaug par aptuveni 30 
procentiem. J. Vanags arī atzīmē, ka pēc pieau-
gošā pasažieru skaita kompānija nešaubīgi var 
pārliecināties, ka “airBaltic” klienti spēj atšķirt 
lētāku aviobiļeti no dārgākas. “Vai tiešām PTAC, 
piesaucot Eiropas Savienību, vajadzētu diktēt, kā 
aviopasažieriem lēti iepirkties? Neaizmirsīsim, 
ka Eiropas Savienības diktēto noteikumu dēļ pa-
tērētāji līdz šā gada augustam nevarēja veikalos 
iegādāties līkus gurķus,” – raksta Jānis Vanags.

2009. gada maijā Eiropas Savienība ziņoja 
par būtiskām pārmaiņām Eiropas aviobiļešu 
pārdošanas tīmekļa vietnēs, lai uzlabotu to at-
bilstību patērētāju aizsardzības noteikumiem. 
Taču Eiropas Komisijas pārstāvniecība Lat-
vijā tolaik bija spiesta atzīt, ka, neraugoties 
uz pozitīvajiem rezultātiem Eiropas mērogā, 
“airBaltic” līdz šim ir ignorējusi gan PTAC lē-
mumus un pirmās instances tiesas spriedumu, 
gan arī EK aicinājumus novērst savā mājasla-
pā pārkāpumus, kas saistīti ar automātiskajām 
izvēlēm par papildu maksām. 

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) 
uzdevis tūrisma kompānijai “Key Promotions” 
nodrošināt patērētājiem iespējas atkāpties no 
līguma 14 dienu laikā. 

PTAC sāka izvērtēt “Key Promotions” līgumu 
noteikumus 2009. gada jūlijā pēc tam, kad bija 
saņēmis vairākas sūdzības. Patērētāji sūdzējušies 
arī par to, ka gadījumā, kad notiek atkāpšanās no 
līguma, tiek piemērots neproporcionāls līgum-
sods un kompensācija par administratīvajiem 
izdevumiem. Patērētāji sūdzējušies arī par no-
pirkto pakalpojumu – iespēju 35 mēnešu laikā no 
7 līdz 14 dienām izmitināties pakalpojumu kom-
pānijas “Grand Holidays S.L.” apartamentos, kas 
atrodas viesnīcās “Flamingo Club” vai “Central 
Marketing Ltd.”, un kompānijas “Regency Re-
sorts” luksusa/augstākās klases apartamentos. 

PTAC ir konstatējis, ka “Key Promotions” 
pakalpojumi tiek pārdoti ārpus pastāvīgās 

tirdzniecības vietas, piemēram, biroja, kur 
patērētājs var tos iegādāties bez īpaša uzaici-
nājuma. Pakalpojumi tiek pārdoti īpaši rīkotu 
prezentāciju laikā viesnīcās, kur auditorija tiek 
atlasīta pēc specifiskiem kritērijiem, piemēram, 
pāri, kas ir vecāki par 30 gadiem. Saskaņā ar 
Patērētāju tiesību aizsardzības likumu visiem 
patērētājiem ir piemērojams 14 dienu termiņš, 
kad viņi drīkst atkāpties no līguma bez līgum-
soda un citu zaudējumu atlīdzināšanas

PTAC uzdeva “Key Promotions” viena mē-
neša laikā mainīt līgumus, nodrošinot patērē-
tājiem tiesības atkāpties no līguma 14 dienu 
laikā, nemaksājot līgumsodu un administra-
tīvās izmaksas un atmaksājot viņiem līgumā 
noteikto pakalpojuma maksu.

Līdz 20. decembrim PTAC par “Key Pro-
motions” bija saņemis 30 patērētāju sūdzības, 
un to skaits turpina pieaugt. 

“airBaltic” tiek sodīta 
par cenas nenorādīšanu 

Precizēts tūrisma  
aģentu un tūrisma 
operatoru darbības 
regulējums 
astrīda Trupovniece 
ALTA izpilddirektore 
alta@alta.net.lv

2009. gada 1. decembrī Saeimas Tautsaimniecī-
bas, agrārās, vides un reģionālās politikas komi-
sijas sēdē 3. lasījumā tika apstiprināti grozījumi 
Tūrisma likumā.

Līdzās citiem grozījumiem tika apstiprināti 
arī Ekonomikas ministrijas izveidotās darba 
grupas (tās sastāvā ir Latvijas Tūrisma aģentu 
asociācijas, Patērētāju tiesību aizsardzības 
centra, Latvijas Apdrošinātāju asociācijas 
pārstāvji) sagatavotie un papildus iesnieg-
tie grozījumi. Tie precizē tūrisma aģentu 
un tūrisma operatoru definīcijas, attiecīgi 
nosakot katra tirgus dalībnieka atbildību un 
kompetences.

Atbilstoši jaunajai likuma redakcijai
• tūrisma aģents ir komersants, kas tūrisma 

operatora vārdā uz pilnvarojuma vai cita 
civiltiesiska līguma pamata piedāvā vai pārdod 
tūrisma operatora sagatavotos tūrisma pakal-
pojumus;

• tūrisma operators ir komersants, kas orga-
nizē tūrisma pakalpojumu sniegšanu Latvijā 
vai ārvalstīs un šos pakalpojumus piedāvā vai 
pārdod klientiem tieši vai ar tūrisma aģenta 
starpniecību;

• komplekss tūrisma pakalpojums ir tūrisma 
pakalpojumu apvienojums, kurš  sagatavots ie-
priekš vai pēc klienta pieprasījuma un attiecas 
uz periodu, kas ir garāks par divdesmit četrām 
stundām,  ietver diennakts izmitināšanu vai 
vismaz divus no šādiem tūrisma pakalpoju-
miem:

a) transportu, 
b) izmitināšanu;
c) citu tūrisma pakalpojumu, kas nav trans-

porta vai izmitināšanas palīgpakalpojums un 
aizņem proporcionāli lielāko daļu no tūrisma 
pakalpojumu apvienojuma.

Likums noteic, ka tūrisma aģenta un tūrisma 
operatora pakalpojumu sniedzējiem būs 
obligāta prasība reģistrēties Tūrisma aģentu un 
tūrisma operatoru datubāzē, kuras uzturēša-
nu nodrošina Ekonomikas ministrija, kas šo 
valsts pārvaldes funkciju drīkst deleģēt arī citai 
personai.

Veiktie grozījumi stāsies spēkā 14 dienas 
pēc to izsludināšanas, bet 11. panta piektās 
daļas grozījumi (saistīti ar datubāzes izveidi un 
reģistrēšanos tajā) stāsies spēkā 2010. gada 
1. martā. 

Šobrīd Ekonomikas ministrijas izveidotā 
darba grupa izstrādā Ministru kabineta 
noteikumus par tūrisma operatora, tūrisma 
aģenta un klienta tiesībām un pienāku-
miem, kompleksa tūrisma pakalpojuma 
sagatavo šanas un īstenošanas kārtību un 
klientam sniedzamo informāciju. Tos plānots 
apstiprināt Ministru kabinetā līdz 2010. gada 
1. martam.

Tiem tūrisma aģentiem un operatoriem, 
kuriem beidzas TAVA izsniegtās reģistrācijas 
apliecības termiņš, jauna apliecība tiks izsnieg-
ta atbilstoši apstiprinātajiem MK noteikumiem 
pēc 2010. gada 1. marta. 
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“Key Promotions” jānodrošina iespējas 
atkāpties no līguma 14 dienu laikā



Šobrīd Alkohola aprites likums ir maz-
liet pieklusis Saeimas komisijā, tomēr 
“Lauku ceļotājs” turpina diskusiju par 

nepieciešamajām izmaiņām likumā attiecībā 
uz mājražotājiem. Diskusijas par šo jautājumu 
norit jau kopš 2006. gada janvāra, kad Latvijas 
Augļkopju asociācija apsprieda ar Finanšu mi-
nistriju jautājumu par akcīzes preču noliktavas 
drošības naudu. Toreiz jautājums par ekskluzī-
vu alkoholisko dzērienu ražošanu mājas aps-
tākļos bija aktualizējies pēc Somijas pieredzes 
uzklausīšanas – tur zemnieki mājas apstākļos 
ražo dažādus liķierus, kas turpat saimniecībā 
arī nopērkami. 

Toreiz nevarēja pat sapņot, ka mēs varētu 
ar loģiku pārspēt tos, kuri ir stiprāki un bagā-
tāki, – tirgotājos un lielos ražotājus. Arī Saei-
mas deputātiem nebija intereses ieklausīties, 
kur nu vēl tērēt laiku, strādājot pie dažādiem 
“izņēmumiem”. Tāpēc arī tagad lielie politiķi 
ir skeptiski, vai dabūsim savu mazo vajadzību 
cauri lielā spiediena dēļ, lai gan viņiem nav 
itin nekāda iemesla baidīties... 

Kāpēc šis jautājums ir aktualizējies tagad? 
Vai tāpēc, ka toreiz tas palika tikai runāša-
nas līmenī un tā arī neko neizlēma? 

Galvenokārt tādēļ, ka tagad (zināmā mērā 
pateicoties krīzei) ir iespēja pārskatīt daudzus 
nepārdomāti izveidotus valsts ierobežojumus. 

Kādus alkoholiskos dzērienus zemnieki vēlas 
un var saražot mājas apstākļos – vīnu, alu, 
liķieri, stipros alkoholiskos dzērienus? 

Visas šīs kategorijas. Ir gan mājas vīna ražo-
tāji, gan alus darītāji, gan stipro dzērienu – uzlē-
jumu u.tml. – ražotāji. Piemēram, Latgalē pirts 
procedūrās ļoti bieži tiek izmantota šmakovka.

Kādos apjomos vajadzētu ražot? 30 000 l 
vīna (tad akcīzes nodrošinājums – 1000 
latu), pēc tirgotāju domām, esot par daudz. 

arTa uzskata, ka stipro dzērienu ražošana 
mājās būtu jāaizliedz vispār. sākumā bija 
doma, ka stipro alkoholu mājās var ražot līdz 
500 l gadā. 

Ar tūrismu saistītās saimniecības ražo mazos 
apjomos – līdz vienai tonnai vieglo dzērienu 
un 200 l tīrā alkohola bija gana. 30 000 l vīna 
ir galvenokārt ābolu vīna ražotājiem – maz-
ražotājiem. Šobrīd tāds Latvijā ir tikai viens, 
“pateicoties” lielajām valsts nodevām.

arTai ir pretenzijas, ka, mājražotājiem 
atļaujot ražot un realizēt alkoholiskos dzērie-
nus, valsts budžets akcīzes nodoklī neieka-
sēs 10 miljonus latu un 6 miljonus latu PVn. 

Neredzam pamatu šādiem aprēķiniem. Ak-
cīzes nodoklis attieksies arī uz mājās ražota-
jiem dzērieniem, līdz ar to par nekādu sama-
zinājumu nevar būt runa. PVN samazinājuma 
aprēķinus būtu interesanti redzēt – neizpro-
tam, kā tas varētu ietekmēt PVN ieņēmumus. 
Ja aprēķinā ir domāts, ka ARTA biedru (kas 
ir PVN maksātāji) produkciju aizstās milzum 
liela mājražotāju produkcija (no kuriem daļa, 
iespējams, ir PVN nemaksātāji), tad šāds ap-
rēķins (neņemot vērā, ka tas ir utopisks) ir arī 
nekorekts. Jebkurā gadījumā pat pie šāda sce-
nārija mājražotāju produkcija ir dārgāka nekā 
parasts veikalā nopērkams alkohols, un tas 
kompensētu iespējamo PVN samazinājumu, 
turklāt jāņem vērā, ka šis alkohols būtu 100% 
vietējā produkcija, tā aizstātu ARTA izplatīto 
ārzemju dzērienu importu. Tātad šis ir visnotaļ 
pozitīvs aspekts no valsts budžeta viedokļa. 

Par saražoto dzērienu kvalitāti. ir aizdomas, 
ka taps kandža un tiks veicināta nelegālā 
alkohola aprite? arTa teic, ka neesot iespē-
jams laboratoriski noteikt, vai spirts ražots 
rūpnieciski vai mājas apstākļos. 

Domāju, jaunie alkoholisko dzērienu māj-
ražotāji nekādā veidā nepasliktinās esošo 

situāciju. Drīzāk otrādi. Ražotnēm legalizē-
joties un oficiāli pieprasot no pašvaldībām 
atļauju nodarboties ar alkoholisko dzērienu 
ražošanu (pašreizējā likuma redakcijā ir pa-
redzēta pašvaldības piekrišana), gan Pārti-
kas un veterinārajam dienestam (PVD), gan 
pašvaldībai būs lielāka iespēja uzraudzīt šos 
ražotājus. Nelegālā alkohola aprite ir saistī-
ta ar lēta kontrabandas alkoholisko dzērienu 
vai spirta – nevis mājās ražotu vīnu vai uzlē-
jumu – tirgošanu.

Kādu ietekmi alkoholisko dzērienu ražošana 
mājas apstākļos atstās uz valsts budžetu? 

Tiešā veidā – praktiski nekādu. Tuvākajos 
gados ražotais apjoms būs pārāk mazs, lai 
būtiski ietekmētu valsts budžetu. Savukārt 
pozitīvs aspekts ilgtermiņā – mājražošana pie-
der pie mikrobiznesa, par kura “atbalstu” tik 
daudz runā. Turklāt šis mājražošanas veids 
simtprocentīgi attiecas uz lauku iedzīvotājiem, 
kuriem šobrīd atbalsts ir nepieciešams vairāk 
nekā jebkad. Nodarbinātības palielināšana 
lauku apvidos varētu tikai samazināt sociālā 
budžeta izdevumus.

Cik varētu izmaksāt mājās ražoto alkoholisko 
dzērienu valsts uzraudzība? 

Domāju, ka minimāli vai pat nemaz. Māj-
ražotājiem (vismaz tiem, kurus mēs esam sa-
tikuši) produkcijas kvalitāte ir izdzīvošanas 
jautājums. Sevišķi ar tūrismu saistītiem uz-
ņēmumiem. Līdz ar to nedomāju, ka ir nepie-
ciešams kāds komplicēts uzraudzības process. 
Drīzāk konsultācijas un atbalsts no PVD puses 
ar ieteikumiem, kā uzlabot tehnoloģiskos pro-
cesus. Turklāt jāatceras, ka vietējā pašvaldība 
un apkārtnes iedzīvotāji būs pirmie, kas nekā-
dā ziņā nepieļaus savā teritorijā nekvalitatīvu 
mājražotāju ar sliktu slavu. Domāju, ka mēs 
par zemu novērtējam pašvaldību un sabiedrī-
bas kontroli šādos gadījumos. 

lauku ceļotājs

Mājās ražots alkohols – par un pret
Asociācijas “Lauku ceļotājs” prezidentes Asnātes Ziemeles rakstiski sagatavotās atbildes uz ziņu aģentūras 
LETA uzdotajiem jautājumiem
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īsumā
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Viss vīna un alus pagatavošanai 
mājas apstākļos

Vīna un alus pagatavošanas kursi

Asociācija “Lauku ceļotājs” ir iesaistījusies Re-
ģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 
vadītajā darba grupā “Baltijas jūras Latvijas pie-
krastes pamatnostādņu izstrāde”. Tās uzdevums 
– definēt nacionālas vērtības piekrastē, kuras 
nedrīkstam pazaudēt un neapdomīgas rīcības re-
zultātā iznīcināt vai sabojāt, un vienlaikus stimu-
lēt ekonomisko attīstību. Šā dokumenta ietvaros 
tiks definēti piekrastei tradicionālie apbūves 
principi un sadarbībā ar Valsts kultūras piemi-

nekļu aizsardzības inspekciju, Rīgas Tehnisko 
universitāti un Latvijas Arhitektu savienību sa-
gatavotas vadlīnijas šo principu ievērošanai ar 
labas būvniecības prakses piemēriem, respek-
tējot sociālo, ekonomisko un vides procesu ra-
dītās pārmaiņas (projekta “Vides politikas un 
pārvaldības priekšlikumu izstrāde, demonstrējot 
tūrisma attīstības ieguvumus vides, sociālajā 
un ekonomikas jomā Slīteres nacionālajā parkā 
(LIFE07 ENV/LV/000981)” ietvaros). 

Asociācija “Lauku ceļotājs” 2009. gada 10. 
decembrī Zemkopības ministrijā piedalījās 
Lauku attīstības plāna Uzraudzības komisijas 
sēdē, kurā tika izskatītas pārmaiņas atbalsta 
programmās, tostarp arī tādās, kuru uzmanī-
bas centrā ir tūrisma aktivitāšu veicināšana. 
Grozījumi paredz
•	vienotu atbalsta intensitāti visām aktivitā-

tēm visā atbalsta teritorijā – atbalsta intensitā-
te noteikta līdz 50 procentiem. Maksimālā at-
balstāmo izmaksu summa pasākuma ietvaros 
ir 375 000 eiro;
•	no atbalsta saņemšanas nosacījumiem iz-

slēgt prasību par tūrisma mītnes reģistrāciju 
Tūrisma attīstības valsts aģentūras datubāzē 
(paredzot precizējumu – tūristu mītne atbilst 
prasībām, kas attiecas uz viesu izmitināšanas 
un apkalpošanas mītnēm);
•	 pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas 

lauku teritorija, izņemot novadus, kas robežo-
jas ar Rīgas pilsētas teritoriju;
•	pasākuma ietvaros atbalstāma esošo tūris-

ma mītņu rekonstrukcija un aprīkošana, jaunu 

tūrisma mītņu kā papildu pakalpojuma izveide 
un aprīkošana uzņēmumos, kuri nodarbojas ar 
cita veida tūrisma pakalpojumu sniegšanu;
•	pasākuma ietvaros atbalstāmas investīci-

jas vides aizsardzības un energoefektivitātes 
paaugstināšanai tūristu mītnē (nepiedāvājot to 
specifisku uzskaitījumu).

Visi šie grozījumi vispirms jāapstiprina Ei-
ropas Komisijā un tad jāiestrādā MK noteiku-
mos, kas kopumā varētu aizņemt aptuveni se-
šus mēnešus. Tomēr paredzams, ka uz nākamo 
projektu iesniegšanas laiku vasaras sākumā tie 
jau būs spēkā un piedāvās krietni labākas un 
plašākas iespējas tūrisma aktivitāšu veicināša-
nai reģionos.

LC pateicas visiem biedriem, kuri sniedza 
ierosinājumus noteikumu maiņai. Pavasarī LC 
kopā ar Lauku atbalsta dienestu plāno notu-
rēt kopīgu semināru – līdzīgu tam, kāds tika 
organizēts 2009. gada novembrī, un tajā tiks 
skaidroti jaunumi un iespējas.

Par semināru asociācijas biedri tiks infor-
mēti pa elektronisko pastu. 

Tūrisma izstāde “Balttour”
2010. gada 5.–7. februārī asociācija piedalīsies 
tūrisma izstādē “Balttour”, kas notiks Rīgā. Visi 
asociācijas biedri ir aicināti izvietot savus in-
formācijas materiālus (tie jānogādā asociācijas 
Rīgas birojā Vīlipa ielā 12–21 vai tieši izstādē). 

Meži kā tūrisma produkts
2009. gada rudenī asociācija uzsākusi jaunu 
“Interreg” transnacionālo Baltijas jūras sadarbī-
bas projektu “AGORA 2”. Šā projekta uzmanības 
centrā ir meži, to vērtība un daudzveidība kā 
tūrisma produkts. Projektā tiks iesaistīti tie LC 
biedri, kuri piedāvā aktivitātes mežā.

Atjauno informāciju internetā
Uzsākta informācijas atjaunošana LC interneta 
mājaslapā www.celotajs.lv. Pa pastu ir izsūtītas 
ikgadējās informācijas atjaunošanas veidlapas, 
kā arī asociācijas jaunumi internetā. 

Tos LC biedrus, kuri vēl nav saņēmuši anke-
tas, lūdzam rakstīt: lindad@celotajs.lv.

Katalogs “Atpūta laukos”
2010. gadā asociācijas katalogs 
“Atpūta laukos” netiks izdots, jo 
iepriekšējais paredzēts diviem 
gadiem – 2009. un 2010. gadam. 

Katalogs “Atpūta laukos” šobrīd 
ir vienīgais tūrisma izdevums, kurā 
apkopotas naktsmītnes visās trīs 
Baltijas valstīs, tādēļ tas ir ļoti pieprasīts 
gan no ārvalstu, gan vietējo tūristu puses. 

Aptuveni trešā daļa katalogu tiek izplatīta 
ārpus Latvijas: tūrisma informācijas centros, 
vēstniecībās, tūrisma birojos un starptautiskos 
tūrisma gadatirgos. Pārējie katalogi tiek izplatīti 
asociācijas “Lauku ceļotājs” birojā, lielākajās grā-
matnīcās un preses kioskos, degvielas uzpildes 
stacijās, tūrisma un atpūtas izstādēs, ārvalstu 
vēstniecībās, tūrisma informācijas centros un 
tūrisma birojos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Katalogs ir pieejams visiem interesentiem 
LC mājaslapā www.celotajs.lv – tur to var gan 
aplūkot un atrast vajadzīgo informāciju, gan le-
jupielādēt un izdrukāt vairākkārtējai lietošanai.
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Stimulēs tūrisma attīstību laukos

Definēs nacionālas vērtības piekrastē

ikgadējā konference 
šogad starptautiska

Par visiem profesionālajiem jaunumiem lūdzam 
sekot LC mājaslapā www.prof.celotajs.lv.
Asociācijas biedri saņem arī regulārus e-pasta 
sūtījumus par svarīgiem jaunumiem.

Asociācija “Lauku ceļotājs” (LC) 2010. 
ga da 9. jūnijā plāno rīkot savu ikgadējo 
konferenci. Šoreiz tā būs starptautiska, 

jo vienlaikus (10. jūnijā) LC uzņem arī Eiropas 
Lauku tūrisma federācijas Ģenerālo asambleju. 

Konference pulcēs kopā dažādu Eiropas 
valstu lauku tūrisma dalībniekus, lai ap-

spriestu pēdējo gadu laikā notikušās pārmai-
ņas lauku tūrismā – kā produktā, tā klientu 
pieprasījumā. Paredzēti runātāji un diskusi-
jas dalībnieki no Spānijas, Austrijas, Vācijas, 
Skandināvijas valstīm, Lietuvas, Lielbritāni-
jas, Slovēnijas, Grieķijas, Bulgārijas, Franci-
jas un, protams, no Latvijas. 

Tel.: 25552233
www.tvaikonis.lv

Mazgā pats, 
gludinām mēs!
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Kādi priekšnoteikumi ietekmēja manifesta 
rašanos?

Manifestu radījām Pavāru klubā – biedrībā, 
kas izveidota ar mērķi popularizēt pavāru dar-
bu un aktivizēt informācijas apriti par gastro-
nomijas tēmām. Nepieciešamība pēc manifesta 
izauga no secinājuma, ka mums trūkst nacio-
nālās pašapziņas gastronomiskā aspektā. Mē-
ģinājumi ieviest latviešu tradicionālos ēdienus 
restorānu ēdienkartēs nereti bija neveiksmīgi, 
īpašnieki tos neatbalstīja. Šķita drošāk palikt 
pie klasiskām vērtībām. Vērojām, ka arī viesi 
labprātāk izvēlas kaut ko jau pazīstamu.

Taču Latvijā ir ļoti garšīgi produkti, lielu 
daļu no tiem ne tikai ēdāji, bet arī paši pavāri 
nepazīst un neizmanto. Gandrīz visi Latvijas 
iedzīvotāji zina, kā garšo Norvēģijas lasis, 
bet samērā maz zina, kā garšo līnis. Man tas 
šķiet absurdi. Latvija ir piejūras valsts, turklāt 
mums ir liela saldūdens zivju daudzveidība, 
arī zivjaudzētavās. Taču nereti mūsu pašu upju 
zivis uzskata par tādu kā nabagu ēdienu, ko lē-
tuma dēļ pērk tikai tie, kam jāskaita nauda.

jūs esat izveidojuši Latvijas virtuves mani-
festu, neuzsverot ēdienu nacionālo piederību. 
Vai tas ir tāpēc, ka latviešu virtuve vēsturiski 
nepastāv tīrā veidā, jo ir caurausta vācu, 
zviedru, krievu un citu tautu ietekmēm?

Jā, lielāka nozīme ir reģionam, šeit pieeja-

miem un ražotiem produktiem, nevis pagata-
vošanas tehnoloģijām vai noteiktu ēdienu sa-
stāvdaļām. Nav būtiska arī valsts robeža, par 
reģionāliem uzskatām arī, piemēram, Igaunijā 
pieejamos produktus. Turklāt šāda mūsdie-
nu virtuves veidošanas kustība nav oriģināla. 
Piemēram, Ziemeļvalstīs jau pastāv Ziemeļu 
jaunā virtuve. Gan norvēģiem, gan dāņiem 
arī nebija nekādu īstu ēšanas tradīciju. No se-
nākiem laikiem mantotais ēdiens nešķita īpaši 
garšīgs – tāpat kā mums. Tāda īsta latviešu vir-
tuve jau arī nav pastāvējusi, tā vienmēr bijusi 
jaukta, dažādām ietekmēm pakļauta. Pagājušā 
gadsimta 90. gados, kad radās iespēja piekļūt 
neparastākiem produktiem, arī mēs, pavāri, 
priecājāmies. Var dabūt ķengura fileju – liekam 
ēdienkartē! Arī viesi gribēja nogaršot to, ko 
pirms tam bija redzējuši tikai ārzemju filmās.

Tātad jūs uzskatāt, ka nepastāv tāda latviešu 
tradicionālā virtuve?

Zinātnieki teiktu, ka pastāv, – tie ir ēdieni, 
kuru ilgstošu pastāvēšanu var dokumentāli 
pierādīt. Taču mūsdienu kulinārajā praksē tādu 
saglabājies visai maz. Nesen mans uzdevums 
bija interpretēt tradicionālo Ziemassvētku ēdie-
nu – zirņus ar speķi. Es mēģināju šo ēdienu pa-
darīt mūsdienīgu. Samalu pelēkos zirņus kopā 
ar ceptu bekonu, sīpoliem un izveidoju kubiņus. 
Kefīram pieliku želatīnu, un tapa želeja. Pārējo 

pavāri

manifests “mūsdienu Latvijas virtuve”
mēs, Latvijas pavāri, aicinām pievienoties jaunajai kustībai 
“mūsdienu Latvijas virtuve”, kuras vērtības izsaka labas garšas 
izpausme, kvalitāte un rūpes par veselīgu uzturu un kura vienlai-
kus būtu atbalsts vietējo dabas velšu audzētājiem un pašmāju 
produktu ražotājiem. “mūsdienu Latvijas virtuves” pamatmērķi:
1. Apvienot Latvijas pavārus, zemniekus un produktu ražotājus 

mūsdienu Latvijas virtuves veidošanā.
2. Radīt jaunas receptes, kurās laikmetīgi tiktu izmantoti Latvijas 

produkti.
3. Dažādot uzturu, ēdienos izmantojot sezonālos produktus.
4. Gatavot ēdienu no mūsu reģionam raksturīgiem produk-

tiem, izmantojot svaigu, augstas kvalitātes produkciju.
5. Radot ēdienus, apvienot pašmāju kulinārās tradīcijas ar 

laikmetīgiem zinātnes atzinumiem. 
6. Cieši sadarboties ar vietējiem zemniekiem un ražotājiem, lai 

sekmētu Latvijas produktu kvalitāti un to daudzveidību. 
7. Ēdienos neizmantot izejvielas, kas iegūtas dabā no aizsar-

gājamiem dzīvniekiem un augiem, ievērojot arī noteiktos 
lieguma periodus. 

8. Attīstīt Latvijas produktu atpazīstamību un rosināt jaunu 
tradīciju izveidi, veicinot gastronomisko tūrismu.

9. Piedalīties Latvijas kulinārā mantojuma saglabāšanā. 
10. Kustībā “Mūsdienu Latvijas virtuve” iesaistīt ikvienu in-

teresentu un kopīgiem spēkiem valsts pārvaldē lobēt 
kustības izvirzītos mērķus.

Zirņu kubiņš un kefīra želeja
Gaidot valsts jubilejas svētkus, kad svinīgu maltīšu galdi tiek klāti gan mājās, gan restorānos, laikraksta “Kultūras 
Forums” (2009.13.–20. nov., Nr. 44) žurnāliste Astra Spalvēna aicināja  uz sarunu restorāna “Kaļķu vārti” 
šefpavāru, Pavāru kluba valdes locekli un vienu no manifesta “Mūsdienu Latvijas virtuve” autoriem Ēriku Dreibantu.
Pārpublicējam šīs intervijas saīsinātu tekstu.

bekonu izkaltēju un uztaisīju pulveri. Tad ēdiens 
izskatījās tā – kubiņš pelēko zirņu, bekona 
pulveris un želēts kefīrs. Tas ir tas pats ēdiens, 
garša – līdzīga, taču pagatavošanas tehnika un 
pasniegšana – citāda. Zināmā mērā ēdiens kļu-
va mūsdienīgāks un interesantāks arī kā svētku 
ēdiens. Man šķiet, ka pašiem latviešiem tie zirņi 
ne īpaši garšo, tos ēd vienu vai divas reizes gadā. 
Tāpat kā islandieši, kam jēra galva un pūdēta 
haizivs skaitās nacionālais ēdiens, – viņi to ēd 
vienreiz gadā, nacionālajos svētkos, bet pārējā 
laikā – Rietumu mūsdienu virtuvi.

Tātad mūsdienu Latvijas virtuve rodas tukšā 
vietā?

Jā. Mēs apzinām produktus, kas aug Latvi-
jā, apstrādājam tos bieži vien pēc klasiskām 
franču tehnoloģijām un arī pasniegšanas veidu 
padarām mūsdienīgāku.

Piemēram, manā ģimenē ēšanas tradīcijas 
praktiski nepastāv. Varbūt vienīgi vecmammas 
laikos. Pirms svētkiem ģimenes sievietes pulcē-
jās virtuvē, divas dienas vārīja un grieza. Klāja 
lielo galdu. Atvēra pašu sagatavotos konservus. 
Jā, tā bija tradīcija. Stāstot par šīm atmiņām 
draugiem, saprotam, ka mūsu paaudzei piere-
dze bijusi vienāda. Varbūt tā ir tradīcija. Taču, 
runājot par senākām tradīcijām, daiļliteratūra 
uzskatāmi demonstrē, ka 19. gadsimtā latviešu 
zemnieks, īpaši ziemā, praktiski cieta badu. Līdz 
pavasarim pārtika no kaltētām pupām, zirņiem 
un bezgalīgām labības variācijām. Tātad arī tie 
pelēkie zirņi bija piespiedu ēdiens, ko mēģinā-
ja kaut nedaudz uzlabot ar sīpoliem un žāvēto 
gaļu, kas palikusi no rudens cūku bērēm.

Kā jūs vērtējat, ka “Lido” 
apmeklējums ir veids, 
kā rādīt Latvijas virtuvi 
viesiem?

“Lido” ir foršs komplekss, 
tā ir atpūtas vieta ģimenēm 
ar bērniem – salīdzinājums ar 
Disnejlendu ir ļoti piemērots. 
Taču mēģināt to izmantot kā 
latviešu virtuves, arhitektūras, 
tautastērpu reprezentāciju laikam 
tomēr nedrīkstētu. Diemžēl bieži 
tā notiek, un cilvēki aizbrauc no 
šejienes ar pārliecību, ka iepazinu-
ši mūsu vēsturisko mantojumu.

Vai Latvijā ir daudz sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumu, kas mēģina 
iepazīstināt ar latviešu tradicionālo 
virtuvi?

Nacionālā virtuve šobrīd ir modes un 
mārketinga lieta. Vecrīgā daudz ēdināša-
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Pavāru klubs aicina apmeklēt pavāru kon-
kursu “Baltijas kulinārijas zvaigzne”, kas 
2010. gada 10.–12. martā risināsies Sanktpē-
terburgā izstādes “ExpoHoReCa” ietvaros.

Šajā konkursā kopš 2005. gada piedalās arī 
Latvijas pārstāvji, un ik gadu mūsu komanda 
mājās ir pārvedusi vidēji pa divām medaļām 
(no trim iespējamiem medaļu komplektiem). 
Tik nepieciešamo uzmundrinājumu mūsu kon-
kursanti allaž ir guvuši no līdzjutējiem, kas de-
vušies uz Sanktpēterburgu, lai savus favorītus 
atbalstītu klātienē. 

Aicinām arī šogad atbalstītājus un līdzju-
tējus piebiedroties mūsējiem un uzmundrināt 
viņus jau ceļā pēc godalgotajām vietām!

Latvijas komandu šogad veidos konkur-
sa “Latvijas 2009. gada pavārs” pirmo trīs 
vietu ieguvēji – Terēze Kondrate (viesnīcas 
“MaMa” restorāns, Jūrmala), Reinis Stalbovs 
(“Hotel Bergs” restorāns, Rīga) un Viesturs 

Lasmanis (restorāns “Kaļķu vārti”, Rīga), kā 
arī žūrijas pārstāvis Andris Rūmītis (ģimenes 
kafejnīca “Hercogs”, Jelgava) un komandas 
menedžeris Māris Jansons (restorāns “La Bo-
heme”, Rīga).

Pavāru klubs organizē līdzjutēju braucienu 
uz Pēterburgu. Izbraukšana no Rīgas paredzēta 
8. martā plkst. 22.00 kopā ar Latvijas komandu. 
Atgriešanās Rīgā – 13. marta pēcpusdienā.

Brauciena cena vienai personai –160 latu 
(Pavāru kluba biedriem – 150 latu). Cenā ie-
tilpst maksa par viesnīcu (trīs diennaktis) un 
ceļa izdevumi braucienam uz Sanktpēterburgu 
(turp un atpakaļ) īrētā autobusā.

Cenā neietilpst izdevumi par ceļojuma do-
kumentiem – vīza katram brauciena dalībnie-
kam jānoformē pašam (lētākā vīza, kas kārtota 
savlaicīgi, maksā 35 latus).

Papildu informācija un pieteikšanās brau-
cienam pa e-pastu danagritane@inbox.lv. 

Dana Gritāne no Pavāru kluba informē, 
ka decembrī īsti operatīvu jaunumu 
neesot bijis, jo visi aktīvie pavāri ga-

tavo svētku mielastus un citām aktivitātēm lai-
ka neatliek. Tāpēc žurnāla “Tūrisms” decem-
bra numurā vairāk par Pavāru kluba vēsturi un 
plāniem 2010. gadam.

Kas ir Pavāru klubs?
Latvijas Pavāru klubs dibināts 2004. gadā, 

apvienojot Latvijas labākos šefpavārus, res-
torānu īpašniekus, pavārus un citus nozares 
profesionāļus. Kluba mērķis – pilnveidot un 
attīstīt pavārmākslas nozari Latvijā un nest 
Latvijas pavāru slavu pasaulē. Kopš 2008. 
gada maija Pavāru klubs ir Pasaules Pavāru 
apvienību asociācijas (The World Association 
of Chefs’ Societies — WACS) biedrs. 

Nolūkā veicināt pavārmākslas attīstību Lat-
vijā Pavāru klubs rīko Latvijas un starptautiska 
mēroga konkursus, seminārus un mācību brau-
cienus. Kopš 2004. gada klubs organizē kon-

kursus “Latvijas gada pavārs”, “Latvijas gada 
konditors” un kopš 2008. gada – arī starptau-
tisko konkursu “Riga Open Culinary Cup”.

Aktuālo informāciju par Pavāru kluba dar-
bību un organizētajiem pasākumiem piedāvā 
mājaslapa www.chef.lv.

Pavāru kluba mērķi
Par savu darbības mērķi Pavāru kluba dibi-

nātāji izvirzījuši Latvijas pavāru profesiona-
litātes izaugsmes veicināšanu, pieredzes ap-
maiņu un savstarpējo sadarbību. Pavāru kluba 
pamatā ir tā dalībnieku neatkarība un jaunra-
de, kas balstīta ilgā pieredzē gūtās zināšanās 
un izpratnē par garšīgākās mākslas mūsdienu 
izpausmēm.

Pavāru klubs aicina pavārmākslas profe-
sionāļus un ēst gatavošanas mīļotājus kļūt par 
kluba biedriem un piedalīties pasākumos Lat-
vijā un pasaulē. Informācija par Pavāru kluba 
biedra statusa iegūšanu atrodama kluba mājas-
lapas www.chef.lv sadaļā “Par mums”. 

14. janvāris
Konkursa ”Bocuse d’Or Estonia” atlases kārtas 
apmeklējums Tallinā; 
http://www.bocusedor.ee

26.–28. janvāris
Starptautiskais gastronomijas samits “Madrid 
Fusion”; 
http://blog.madridfusion.net

10.–12. marts
Piedalīšanās konkursā “Baltic Culinary Star Cup 
2010” Sanktpēterburgā;
http://www.nha.ru

7.–8. jūnijs
Konkursa “Bocuse d’Or Europe 2010” apmeklē-
jums Ženēvā;
http://www.bocusedor.com

8.–11. septembris
Konkursi “Latvijas 2010. gada pavārs”, “Latvijas 
2010. gada konditors” un “Riga Open Culinary 
Cup 2010” izstādes “Riga Food 2010” laikā;
http://www.bt1.lv

Novembris
Konkursa “Igaunijas 2010. gada pavārs” apmek-
lējums Tallinā, darbs šā konkursa žūrijā;
http://www.chef.ee
Pavāru konkurss Lietuvā.

nas uzņēmumu to izmanto, galvenokārt gan ti-
kai reklāmas materiālos, nepievēršot uzmanību 
tam, tieši kāda tradīcija ir pārstāvēta viņu vir-
tuvē. Arī “Kaļķu vārti” izmanto šo mārketinga 
iespēju – cenšamies iepazīstināt ar mūsdienu 
latviešu virtuvi, vismaz izmantojot vietējos pro-
duktus. Taču saglabājam arī klasiskos restorāna 
ēdienus – tunzivi, tīģergarneles –, rēķinoties, ka 
tūristi bieži labprātāk izvēlas zināmus ēdienus.

ar kādiem produktiem Latvija var lepoties, ko 
vajadzētu piedāvāt ārzemju viesiem?

Paši esam izdomājuši, ka Latviju var pār-
stāvēt vienīgi ar balzamu un rupjmaizi. Taču 
ir interesantāki produkti, piemēram, kaņepju 
sviests. Vai arī kazas siers – varbūt tā nav sena 
tradīcija, taču tas ārzemniekiem tiešām garšo. 
Nēģi, kūpinājumi, Allažu ķimelis, Latvijas vir-
šu medus, ezeru un upju zivis. Dienvideiropas 
iedzīvotājiem, kas pārsvarā ēd tikai jūras zivis, 
saldūdens zivis ir atklājums.

Šie ir produkti, kurus labprāt uzskatām par 
Latvijai raksturīgiem. Taču pastāv arī stereotipi 
par latviešu virtuvi, kuri varbūt pat neatbilst 
patiesībai, vai arī mēs tos negribam pieņemt.

Latvijā dzīvojošie ārzemnieki uzjautrinās 
par dillēm. Ej, kur gribi, visur dilles. Pie zu-
pas – dilles, pie karbonādes – dilles, gan puš-
ķītī, gan kapātas. Tāpat kā mums visiem garšo 
sieriņš “Kārums” – gan veciem, gan jauniem. 
Ārzemnieki brīnās par tādu gardumu.

Kā jūs vērtējat to, ka latviskie ēdieni tiek 
papildināti ar neparastākām sastāvdaļām?

Tas ir veids, kā tradicionālo virtuvi padarīt 
laikmetīgāku, pievienot mūsdienu dimensiju. 
Piemēram, rupjmaizes kārtojums, ja to var uz-
skatīt par tradicionālu. To mēdz dažādi “atdzī-
vināt” – rupjmaizi mitrina ar rumu, pievieno 
kafijas krēmu, banāna šķēlītes. Restorānā, ga-
tavojot šo desertu, mainījām arī pasniegšanas 
veidu. Visas sastāvdaļas sajaucām, ietinām 
pārtikas plēvē un sarullējām tādā kā ruletē. Pa-
sniedzām ar saldējumu un balzama mērci.

Kāda nozīme ir produktu un ēdienu izvēlei? Vai 
tas apliecina kādu noteiktu vērtību sistēmu?

Pirms kāda laika par uzdrīkstēšanos uzska-
tīja bieti vai ķirbi restorāna ēdienkartē, jo tos 
uzskata par produktiem, kurus nebūtu jāpiedā-
vā restorānā. Pastāv pieņēmums, ka gardēži ir 
tie, kas apmeklē dārgus restorānus, taču, ma-
nuprāt, gardēdis izvēlas ēdienu nevis pēc ce-
nas vai pasniegšanas vietas, bet gan pēc garšas 
un kvalitātes. Gardēdis ir tas, kurš prot novēr-
tēt mammas gatavotu ēdienu.

Ēdiena un produktu izvēle kā attieksmes ap-
liecinājums vistiešāk saistīts ar mājas virtuvi. 
Jāsāk ar apziņu, ka mūsu svinību galds aplie-
cina nacionālo pašapziņu un, atbalstot zemnie-
kus, mēs atbalstām savu valsti. Ja sāksim ar 
svētkiem, tad pienāks laiks arī ikdienas ēdie-
niem, un aizvien vairāk izvērtēsim, kādus pro-
duktus pirkt. Nacionālo pašapziņu var veidot, 
arī ģimenē kopīgi pagatavojot ēdienu. Tā ir 
tradīciju pārmantošana no paaudzes paaudzē, 
nodrošinot nepārtrauktību. 

Pavāru klubs

Pavāru klubs aicina uz Sanktpēterburgu

Pavāru klubs aicina pavārmākslas profesionāļus un ēst gatavošanas 
mīļotājus piedalīties pasākumos Latvijā un pasaulē
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Visu decembri Staiceles tūrisma informācijas 
centrā bija apskatāma vietējo amatnieku un 
rokdarbnieku darinājumu izstāde – pārdoša-

na. Šīs izstādes, tāpat kā daudzu citu Staicelē 
notiekošo pasākumu dvēsele ir TIC vadītāja 
Inese Timermane.

“Šajā Latvijas valstij tik grūtajā laikā 
Inese ir pirmā un “ātrā palīdzība” Staiceles 
viesiem un apkārtnes iedzīvotājiem dažādos 
organizatoriskos, saimnieciskos, tehniskos, 
sociālos, kultūras, izglītības un, saprotams, 
tūrisma jautājumos. Neizsīkstošas darboša-
nās rezultātā tiek atrisinātas reizēm pat šķie-
tami neatrisināmas situācijas. Šis darbs ir 
dialogs ar cilvēku un nepārtraukta informā-
cijas apmaiņa,” žurnālam “Tūrisms” raksta 
Staiceles lībiešu muzeja “Pivālind” direktore 
Indra Jaunzeme. 

inese kazuša 
Valmieras pilsētas pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Uzrunājot Valmieras Uzņēmēju kon-
sultatīvās padomes 50. sanāksmes 
dalībniekus, Valmieras tūrisma infor-

mācijas centra vadītāja Ilze Liepa klātesošos 
informēja par tūrismu Valmierā. Aptaujājot 
tūrisma nozares uzņēmējus, TIC vadītāja seci-
nājusi, ka naktsmītnēs (viesnīcās, viesu mājās 
un jauniešu mītnēs) tūristu skaits šogad sarucis 
par 30–50 procentiem. Ievērojami mazāk bijis 
semināru un konferenču, arī aktīvajā tūrismā 
klientu skaits sarucis, lai gan uzņēmēji sama-
zinājuši pakalpojumu cenas. 

Par aptuveni 12% šogad samazinājies arī 
Valmieras tūrisma informācijas centrā apkalpo-
to klientu skaits. Taču pieaudzis to interesentu 
skaits, kas informāciju par Valmieru meklē inter-
netā – pēdējo 12 mēnešu laikā portāla www.val-

miera.lv tūrisma sadaļu lasījuši 90 730 lietotāji. 
Lai popularizētu atpūtas un tūrisma iespējas 

Valmierā un tās apkārtnē, Valmieras TIC 2009. 
gadā izdevis vairākus drukātos izdevumus, 
tapusi arī tūrisma avīze, izstrādāti tūrisma 
un atpūtas maršruti skolēniem. Katru mēnesi 
tiek izdota brošūra par pasākumiem “Drīzu-
mā Valmierā”, kā arī ik nedēļu top pasākumu 
apskats “Valmiera – Tava brīvdienu pilsēta”. 
2009. gadā Valmierā organizēta reģiona me-
diju tūrisma diena, kā arī informācijas diena 
tūroperatoriem, tūrisma piedāvājums popula-
rizēts tūrisma gadatirgos Igaunijā, Lietuvā, kā 
arī ikgadējā izstādē “Balttour 2009”. 

Ilze Liepa atzina, ka 2010. gadā lielāka uz-
manība tiks pievērsta tūrisma piedāvājuma po-
pularizēšanai interneta vidē. Plānots aktualizēt 
drukātos informatīvos materiālus. Tāpat Val-
mieras TIC plāno iesaistīties Vidzemes tūris-
ma asociācijas projektos un Tūrisma attīstības 
valsts aģentūras aktivitātēs. 

Tūrisma informācijas 
punkts Bērzaines pagasta 
saietu namā
eva eglīte 
Valmieras novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Valmieras novadā projekta “Saietu nama izvei-
došana Bērzaines pagastā” ietvaros ir atjaunota 
neapdzīvota ēka, kura savulaik izmantota dažā-
dām vajadzībām un kurā bijis arī saietu nams. 

Ēka agrāk bijusi gan draudzes un dzimtu 
pulcēšanās vieta, gan piemiņas vieta pagasta 
iedzīvotājiem – Latvijas brīvības cīņu dalībnie-
kiem (ēkā atrodas piemiņas plāksne). Projekta 
ietvaros veikta ēkas vienkāršota rekonstrukcija 
(nomainīti logi, durvis, bojātās jumta kons-
trukcijas daļas, grīda, veikts telpu kosmētiskais 
remonts), izveidojot mūsdienu prasībām 
atbilstošu saietu namu. Telpas ir pielāgotas da-
žādām vajadzībām – koncertiem, svinīgiem pie-
miņas pasākumiem, dzimtu saietiem, vēstures 
stundām, vietējās draudzes pasākumiem u.c.

Saietu namā iecerēts izveidot arī tūrisma infor-
mācijas punktu, kur apmeklētājiem tiks piedāvāta 
iespēja iepazīties ar pagasta vēsturi un aplūkot 
īpaši veidotu ekspozīciju. Ēka atrodas netālu no 
valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa Jaunburt-
nieku kapsētas senkapiem ar krustakmeni.

Ziemassvētku laikā Bērzaines pagasta saietu 
nams ir īpaši izgaismots.

ingrīda smuškova 
Tukuma TIC vadītāja

Tukuma tūrisma informācijas centrs ir atstājis 
savu līdzšinējo mājvietu Pils ielā 3 un pārcēlies 
uz jaunām telpām Talsu ielā 5. Līdz ar jaunām 
telpām centrs ieguvis arī jaunu nosaukumu – 
tagad tas saucas nevis Tukuma rajona TIC, bet 
Tukuma TIC, jo kopš 2009. gada 1. novembra 
atrodas Tukuma novada pakļautībā. Taču ceļo-
tājiem un tūrisma uzņēmējiem nav jāsatraucas, 
jo TIC joprojām stāstīs par tūrisma un atpūtas 
iespējām bijušā Tukuma rajona teritorijā jeb 
tagadējos Tukuma, Engures, Jaunpils un Kan-
davas novados.

Kā turpinājumu jau 2008. gadā izdotajām 
dabas tūrisma un lauku tūrisma kartēm, Tuku-

ma TIC izdevis divas jaunas tūrisma kartes – 
“Kultūrtūrisma karte pa Tukuma apkārtni” un 
“Aktīvā atpūta Tukuma apkārtnē”. 

Valmieras Uzņēmēju 
konsultatīvā padome pārrunā 
tūrisma perspektīvas pilsētā

Pārmaiņas Tukuma TiC

Ventspilī četri 
pastaigu maršruti
inga aulmane 
Ventspils pilsētas domes TIC  
sabiedrisko attiecību menedžere

Ventspils apskatei izstrādāti četri pastaigu 
maršruti, kas ventspilniekiem un pilsētas vie-
siem palīdzēs secīgi iepazīties ar visiem no-
zīmīgākiem Ventspils tūrisma objektiem. Ar 
speciāli izveidotas kartes (latviešu, krievu, 
vācu, angļu, lietuviešu un igauņu valodā) palī-
dzību un sekojot norādēm ikviens arī bez gida 
palīdzības varēs izstaigāt Vecpilsētu, Jaunpil-
sētu, Ostgalu un piejūras zonu. 

Vecpilsētas maršruts iezīmēts ar zaļu krāsu. 
Tas sāksies pie Livonijas ordeņa pils un ļaus 
iepazīt pilsētas senajās celtnēs, ielās, laukumos 
un parkos glabāto turpat 720 gadus garo vēstu-
ri, kas šodien pārsteidz ar drosmīgu modernās 
arhitektūras klātbūtni. Rosīgā, krāšņi ziedošā, 
veldzējošiem parkiem un strūklakām bagātā 
Jaunpilsēta iezīmēta ar sarkanu krāsu, bet tiem, 
kuri vēlas iepazīt gleznainu namiņu un šauru, 
bruģētu ieliņu romantiku, jādodas pastaigā pa 
zilā krāsā iezīmēto Ostgala maršrutu. Piejū-
ras maršruts apvieno aktīvu atpūtu akvaparkā, 
Džungļu takā, Bērnu pilsētiņā un Piedzīvojumu 
parkā ar Piejūras brīvdabas muzeja, unikālās 
Enkuru takas un Reņķa dārza apmeklējumu. 

Rokdarbu izstāde Staicelē
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izglītība

īsumā

Daina Vinklere 
LATTURINFO valdes priekšsēdētājas vietniece,  
Biznesa augstskolas “Turība” 
Starptautiskā tūrisma fakultātes prodekāne

Jau daudzus gadus LATTURINFO pār-
stāvji – nozares profesionāļi darbojas 
kā pasniedzēji un valsts eksaminācijas 

komisiju locekļi gan augstākās, gan vidējās 
izglītības iestādēs, kurās apgūst tūrisma spe-
cialitātes. LATTURINFO pārstāvji 2009. gadā 
ir piedalījušies attiecīgo studiju programmu 
akreditācijās dažādās mācību iestādēs.

Viens no partneriem tūrisma izglītības jomā, 
kas ļoti aktīvi attīsta sadarbību ar Tūrisma in-
formācijas organizāciju asociāciju, ir Biznesa 
augstskolas “Turība” Starptautiskā tūrisma 
fakultāte. Arvien vairāk šīs fakultātes studen-
tu saviem studiju darbiem un diplomdarbiem 
izvēlas pašvaldībām un tūrisma informācijas 
centriem aktuālas tēmas, arī mācību prakse 
tiek izieta attiecīgajos uzņēmumos. Sadarbībā 
ar Kokneses TIC “Turības” Starptautiskā tūris-
ma fakultātes pirmā kursa studenti piedalījās 
talkā vienā no topošajiem tūrisma objektiem – 
Likteņdārzā, pirms tam iepazīstot Kokneses 
tūrisma attīstības perspektīvas un problēmas. 
Topošie tūrisma speciālisti arī saņēma Kok-
neses TIC vadītājas D. Liepiņas aicinājumu 
piedalīties pašvaldības tūrisma attīstības stra-
tēģijas nākamā posma izstrādē.

Būtisks pavērsiens LATTURINFO un “Tu-
rības” Starptautiskā tūrisma fakultātes sadarbī-
bā notika 2009. gada nogalē, kad jau uzsāktā 
faktiskā sadarbība tika juridiski nostiprināta, 
noslēdzot oficiālu savstarpējās sadarbības līgu-
mu. Tā galvenie punkti ietver regulāru aktuālās 
informācijas apmaiņu, sadarbību sabiedriskās 
domas veidošanā par tūrisma nozares attīstību, 
asociācijas pārstāvju iesaisti fakultātes Domē, 
tūrisma informācijas centru speciālistu aktī-
vāku iesaisti mācību procesā gan vieslektoru 
statusā, gan prakšu nodrošināšanā un vadībā, 
gan sadarbību studentu diplomdarbu kvalitatī-
vā izstrādē, recenzēšanā un aizstāvēšanā. Īpašs 
uzsvars tiek likts uz iespējamo sadarbību tūris-
ma nozares praktisko un zinātnisko pētījumu, 
kā arī tūrisma projektu realizācijā. 

Gada nogalē Biznesa augstskola “Turība” 
un Kuldīgas TIC noslēdza arī atsevišķu sadar-
bības līgumu, kurā iezīmētas pavisam konkrē-
tas kopējās aktivitātes: konkrētu problēmsituā-
ciju risinājumu izstrāde atsevišķiem objektiem 
Kuldīgā, iesaiste ES EDEN projektā par tūris-
ma ilgtspējīgas attīstības indikatoriem, poten-
ciālo tūristu aptaujas.

Šāda sadarbības attīstība liecina par tūrisma 
informācijas sistēmas nozīmes un tās darbinie-
ku profesionalitātes atzīšanu, tūrisma izglītības 
iestāžu arvien ciešāku saikni ar tūrisma noza-
res uzņēmumiem, tādējādi paaugstinot tūrisma 
izglītības kvalitāti un praktisko atdevi. 

Vidzemes Augstskola piedāvā 
nepilna laika studijas,  
samazina studiju maksu
Janvārī Vidzemes Augstskolā (ViA) notiks 
dokumentu pieņemšana nepilna laika studi-
jām pro  fesionālajās koledžas, bakalaura un 
maģistra studiju programmās. Studiju maksa 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir samazināta 
par 11–12 procentiem.

2010. gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, ne-
pilna laika bakalaura līmenī ViA piedāvā apgūt 
studiju programmu “Tūrisma organizācija un 
vadība”, savukārt maģistra līmenī ViA piedā-
vā studiju programmu “Tūrisma stratēģiskā 
vadība”.

Profesionālā bakalaura līmeņa programmās 
tiem, kuri izvēlējušies nepilna laika studi-
jas, jāmācās 4,5 vai 5 gadus, studiju maksa 
samazināta no 930 latiem gadā uz 825 latiem; 
samazināts arī ikgadējais maksas pieaugums 
no 10% uz 3% otrajā gadā, 5% trešajā gadā, 
8% ceturtajā gadā un 10% 5. gadā. Nepilna 
laika studijas maģistra līmenī ilgst 2 vai 2,5 
gadus, studiju maksa no 1130 latiem gadā 
samazināta uz 998 latiem par studiju gadu, 
samazināts arī ikgadējais maksas pieaugums 
no 10% uz 3% otrajā studiju gadā un 5% 
trešajā studiju gadā.

PTO auditora vizīte  
Biznesa augstskolā “Turība”
Decembra sākumā Biznesa augstskolas “Turība” 
Starptautiskā tūrisma fakultātē viesojās Pasau-
les tūrisma organizācijas auditors Antonio Kar-
less (Carles), lai veiktu pārakreditāciju TedQual 
sertifikātam.

Lai gan oficiālie rezultāti un ziņojums būs 
pieejami janvāra beigās, Karlesa kungs neofi-
ciāli pauda atbalstu profesionālās bakalaura 
programmas “Tūrisma un viesmīlības nozares 
uzņēmumu vadība”  atkārtotai akreditācijai. 
Auditors uzteica “Turības” studentu, pasniedzē-
ju un darbinieku organizētību, patriotismu un 
vēlmi augt un pilnveidoties.

attīstās TiC sadarbība 
ar tūrisma izglītības iestādēm

15. decembrī ar sirsnīgu balvu pasniegšanas ceremoniju noslēdzās piparkūku mājiņu konkurss, kuru organizēja 
LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte (PTF), īstenojot ieceri, kas bija radusies jau pirms vairākiem gadiem. Izstādi 
apmeklēja apmēram 250 apmeklētāju, un visiem bija iespēja balsot par savu simpātiju.
“Piparkūku mājiņu izstādes apmeklētāji bija pārsteigti un iepriecināti par to, ka LLU studenti ir izdomas pilni un spēj 
radīt tik skaistus darbus,” savu prieku neslēpa Pārtikas tehnoloģijas fakultātes asociētā profesore Daiga Kunkulberga.
Kā pasākuma noslēgumā atklāja PTF Studentu pašpārvaldes vadītājs Pēteris Mičulis un Sociālo zinātņu fakultātes 
Studentu pašpārvaldes vadītāja Agate Dzerkale, 17. decembrī LLU rūķi nogādās piparkūku mājiņas Jelgavas bērnu 
sociālās aprūpes centrā un centrā “Elizabete”, dāvājot bērniem nedaudz siltuma un ģimenes sajūtu.

Pārtikas tehnologi darina 
piparkūku mājiņas

Atver savu personīgo interneta 
veikalu, neieguldot naudu.

Tu saņemsi iespaidīgu komisiju par 
katru pārdoto lietu Tavā veikalā.

Tu vari nopelnīt ļoti daudz naudas, 
strādājot mūsu uzņēmumā. 

Tev piederēs interneta veikals, kuru 
apmeklēs pircēji no visas pasaules.
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“Hostelling 
International” – 
toreiz 
un tagad

produkts

armands muižnieks 
“Hostelling Latvia” 
valdes priekšsēdētājs

Starptautiskā hosteļu kustība aizsākās 
tieši pirms 100 gadiem – 1909. gadā. Tā 
ir ne tikai lielākā jaunatnes organizācija, 

bet, iespējams, arī vecākā tūrisma mītņu ķēde, 
kuras zīmolu – eglīti un mājiņu zilā trijstūrī – 
atpazīst daudzās pasaules malās.

Viss sākās ar negaisu pārgājiena laikā
Ekskursijas un pārgājieni arī pirms 100 gadiem 
ilga vairākas dienas un pat nedēļas. Un – kā tas 
bieži gadās – aizsākumu jaunai kustībai rosina 
nejaušība. Izņēmums nav arī jaunatnes tūrisma 
(hostelinga) kustība. 

1909. gada 26. augustā vācu skolēnu grupu, 
kas sava skolotāja Riharda Širmana (Richard 
Shirrmann, 1874–1961) vadībā bija devusies 
pārgājienā, Brēlas (Bröl) ielejā pārsteidza spē-
cīgs negaiss, un viņi bija spiesti meklēt pat-
vērumu telpās. Tuvumā esošās skolas uzraugs 
ierādīja mācību klasi, noklāja salmus un atne-
sa vakariņām pienu. Kad skolēni devās gulēt, 
skolotājam radās doma, ka skolēnu brīvdienu 
laikā skolas var ļoti labi tikt izmantotas arī tū-
rismā. Skolas atrodas gandrīz katrā pilsētiņā 
vai ciemā, tās šķir attālums, kuru var nosoļot 
vienas dienas laikā, un tādējādi tās varētu būt 
ideāli piemērotas kā vienkāršas un lētas nakts-
mītnes jauniešiem. 

1910. gadā Rihards Širmans publicēja raks-
tu, kurā izklāstīja savu ideju par skolām kā 
hosteļiem (“Volksschülerherbergen”). Runa 
nebija tikai par naktsmītnēm, tā bija sava vei-
da jaunatnes audzināšanas filozofija – rūpēties 
katram par sevi un citam par citu, sadzīvot ar 
saviem vienaudžiem, būt pieticīgiem, atstāt 
vietu aiz sevis tīru un sakārtotu, sākt pasaules 
iepazīšanu ar tuvāko apkārtni.

1912. gadā senajā Altenas pilī (netālu no 
Dortmundes) vienā no ēkām tika atvērts pir-
mais hostelis pasaulē. Tas tapa pēc Riharda 
Širmana projekta ar atsevišķām guļamistabām 
meitenēm un zēniem, mazgāšanās telpām, 
virtuvi un viesistabu, kur pavadīt laiku kopā. 
Hosteļu kustība attīstījās ļoti strauji. Pēc gada 
Vācijā bija jau 83 hosteļi ar 21 000 nakšņo-
jumiem. Jauniešu naktsmītņu ideja no Vācijas 
tika pārņemta Holandē, Francijā un citās val-

stīs. Pagāja 20 gadi, un 1932. gada 20. oktob-
rī kādā Amsterdamas viesnīcā kopā sabrauca 
pārstāvji no 11 hosteļu asociācijām – no Beļ-
ģijas, Čehoslovakijas, Dānijas, Anglijas un 
Velsas, Francijas, Vācijas, Īrijas, Nīderlandes, 
Norvēģijas, Polijas un Šveices. Šajā konferen-
cē tika dibināta Starptautiskā Hosteļu federā-
cija jeb Hostelling International (HI).

misija – veicināt ceļošanu
Atšķirībā no citām tūrisma mītņu profesio-
nālajām asociācijām, kuras rūpējas par savu 
biedru – uzņēmumu – interesēm, hostelinga 
būtība ir vērsta uz gala patērētāju, uz ceļotā-
ju, ceļošanas iespēju nodrošināšanu. Atbilsto-
ši HI konstitūcijai hosteļiem ir īpaša misija: 
veicināt visu tautību jaunatnes izglītību, bet 
īpaši tādas, kurai ir ierobežoti līdzekļi; ie-
drošināt jaunatni izzināt, un iemīlēt laukus, 
rūpēties par tiem, rūpēties par kultūras vēr-
tībām lielākās un mazākās pilsētās dažādās 
pasaules malās un šajās vietās nodrošināt 
jauniešiem naktsmītnes hosteļos vai citādi, 
neraugoties uz rasu piederību, tautību, ādas 
krāsu, reliģisko piederību, dzimumu, sociālo 
piederību un politiskiem uzskatiem, tādējādi 
labāk saprotot savus līdzcilvēkus gan dzimte-
nē, gan aiz robežām.

“Hostelling international” šodien
“Hostelling International” ir zīmols, kuru iz-
manto 80 pasaules valstu nacionālās asociāci-
jas un hosteļi. Pašlaik visā pasaulē ir vairāk 
nekā 4000 hosteļu, no kuriem 1300 ir rezervē-
jami tiešsaistes sistēmā www.hihostel.com. 

Atšķirībā no citām rezervēšanas sistēmām 
par katra hosteļa kvalitāti un piedāvājuma at-
bilstību atbild nacionālā organizācija. 

Priekšstats par hosteļiem kā kaut ko nekva-
litatīvu un netīru pēdējos gados ir strauji mai-
nījies. Aizvien vairāk parādās dizaina hosteļi, 
tāpat aizvien biežāk dzirdam par hosteļiem, 
kas tikuši celti konkrēti šim nolūkam (nevis 
izmantojot vecas dzīvojamās mājas vai biro-
jus); istabās tiek samazināts gultu skaits, aiz-
vien vairāk tiek izmantoti mūsdienu tehnikas 
sasniegumi – wifi, durvju kartes utt. Hosteļi, 
kas iekārtoti pilīs, kokos, vilcienu vagonos un 
uz kuģiem, piesaista ceļotājus, kuri meklē kaut 
ko neparastu. Tomēr visos gadījumos saglabā-
jas hosteļu galvenā misija un atšķirība no ci-

tām tūristu mītnēm, proti, tie ir dažādu cilvēku 
biedrošanās, socializēšanās vieta. 

Hostelling Latvia – apceļo Latviju
Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas vairākas 
organizācijas dažādos laikos atbilstoši savai 
izpratnei un organizācijas mērķiem ir devušas 
ieguldījumu hosteļu kustības attīstībā mūsu 
valstī. Kopš 2001. gada starptautisko organizā-
ciju “Hostelling International” Latvijā pārstāv 
Latvijas Jaunatnes tūrisma mītņu asociācija 
“Apceļo Latviju” (angļu valodā – “Hostelling 
Latvia”). Tās uzmanības centrā ir jaunatnes 
brīvā laika lietderīga izmantošana – ceļojot ie-
pazīt dzimto zemi, sadzīvot ar līdzcilvēkiem, 
sniegt šādu iespēju plašai iedzīvotāju grupai. 

Arī Latvijas hosteļi ir atrodami HI globālajā 
rezervēšanas sistēmā www.hihostels.com. Latvi-
jas ceļotāji var iegādāties HI biedru kartes, kuras 
dod iespēju ceļot – tostarp nakšņot – lētāk.

Veiksmīgais 2009. gads
2009. gads “Hostelling Latvia” hosteļiem ir 
bijis veiksmīgs. Biedrībai pievienojušies jauni 
hosteļi, tagad to skaits sasniedz jau 14; pārsva-
rā tie atrodas Rīgā, taču ir arī Liepājā. Šogad 
darbu uzsāka pirmais hostelis, kuru apsaim-
nieko tieši “Hostelling Latvia”, – tas ir “Riga 
Beach Hostel” Jūrmalā. 

Lai gan vispārējā situācija ir depresīva, kopē-
jais rezervāciju skaits, kuras veiktas rezervēša-
nas sistēmā www.hihostels.lv, salīdzinājumā ar 
tādu pašu periodu pagājušajā gadā ir pieaudzis 
par 29 procentiem. Hosteļu attīstība ir cieši sais-
tīta ar jaunatnes tūrisma attīstību, tāpēc pozitī-
vie procesi šajā jomā vistiešākā veidā korelē, 
tostarp ietekmējot arī vietējā tūrisma attīstību.

izaicinājumi nākotnei
Ekonomiskā recesija ietekmē arī ceļotāju pa-
radumus. Arī ceļotāji no Rietumiem izvēlas 
vienkāršākas naktsmītnes un par lētāku naudu. 
Tādēļ ir virkne jautājumu, kurus nepieciešams 
aktualizēt nākotnē, lai minam HI zīmola popu-
larizēšanu, biedru lojalitātes uzlabošanu, jaunu 
tūrisma mītņu piesaisti reģionos. Jārisina arī 
tādi jautājumi kā viesu īslaicīgas uzturēšanās 
vietu nodalīšana no kopmītnēm. Nav pieļauja-
ma situācija, ka sociālie centri un kopmītnes, 
kur cilvēki uzturas ilgstoši, piesaista arī tūris-
tus, jo īpaši, ārzemju viesus. 

2009. gadā darbu uzsāka pirmais “Hostelling Latvia” apsaimniekotais hostelis – “Riga Beach Hostel” Jūrmalā
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īsumā
Gada cilvēks tūrismā
Balvu “Gada cilvēks tūrismā 2009” nominācijā 
“Labākais uzņēmējs naktsmītņu biznesā” šogad 
saņēma Kukšu muižas īpašnieks Daniels Jāns. 
Viņš Tukuma novada Jaunsātu pagastā atjau-
nojis kultūrvēsturisko pieminekli Kukšu muižu, 
izveidojot tajā augstas klases viesu namu.

Gada pirkums Salacgrīvā
Salacgrīvas novada īpašumā esošā Katvaru 
muiža ar 3,74 ha zemes, piecām dzīvojamām 
un sešām nedzīvojamām ēkām pašvaldī-
bas rīkotajā izsolē 6. novembrī nopirkta par 
41 200 latiem. Izsolē piedalījās viens pre-
tendents – SIA “AMEI MB”, kas pagāja vienu 
1000 latu vērtu soli, jo izsoles objekta nosacītā 
sākumcena bija 40 200 latu.
Pēc “Lursoft” informācijas, SIA “AMEI MB” reģis-
trēta 2009. gada 13. oktobrī ar pamatkapitālu 
2000 latu, tās vienīgais īpašnieks un amatper-
sona ir Ainārs Mihejevs. 

Iecavas novada gada cilvēks
Jau vairākus gadus, laikam iegriežoties uz zie-
mas pusi, iecavnieki piešķir goda nosaukumu 
“Iecavas gada cilvēks”. 2009. gada 10. novembrī 
Iecavas novada dome nolēmusi par 2009. gada 
cilvēku godināt Janu Arāju, Dzimtmisas muižā 
ierīkotās Dzimtmisas pamatskolas direktori, 
tādējādi atzīmējot viņas profesionālo ieguldī-
jumu jaunatnes izglītošanā un novada kultūras 
mantojuma saglabāšanā. 

Kurzemes Lielais Jēkabs
Kurzemes tūrisma asociācijas gada balva – 
Lielais Jēkabs – piešķirta Apriķu muižas Rūķu 
muzejam par viesmīlīgumu. 

Nodarbības mākslas vēsturē
Biedrība “Oleru muiža“ rīko mācību nodarbības 
pieaugušajiem mākslas vēsturē, kuru laikā tiek 
runāts par garīgām vērtībām, to meklējumiem 
un atspoguļojumu mākslā. Nodarbības vada 
mākslas zinātniece Baiba Eglīte, ilggadēja Jaņa 
Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas un Rīgas 
Lietišķās mākslas koledžas pasniedzēja. Iecerē-
tas kopumā četras nodarbības, kas notiks laika 
posmā no 2009. gada novembra līdz 2010. 
gada februārim vienu reizi mēnesī. 

Ziemas prieki Bīriņu pilī
Ziemīgo kamanu ceļu un pikniku sniegotajā 
Bīriņu pils parkā jau izbaudījušas skolēnu grupas. 
Lepni izslējusies un krāsainām gaismiņām izrotā-
jusies, viesus sagaida pils lielā egle. Starp zaļajām 
vītnēm, kas apvijušas greznās vestibila kāpnes, 
noslēpies Ziemassvētku prieks. Tas dodas līdzi ģi-
menēm un draugu grupām, kas ierodas izbaudīt 
Bīriņu pils īpašo Ziemassvētku laika piedāvājumu.

Igo turneja pilīs un muižās 
2010. gada 8. janvārī plkst. 19.00 Bīriņu pilī 
muzicēs Igo. Ņemot vērā klausītāju vēlmes, Igo 
koncertprogrammas “Ieelpots” turneja pilīs un 
muižās turpināsies ar jaunu vērienu.

Jau kuro gadu 1. janvārī Jaunpils pilī tradi-
cionāli notiek karnevāls, un arī šis gads nebūs 
izņēmums. Šajā reizē pasākuma nosaukums 
būs “Oranži strīpaino karaļu nakts”. Veik-
smīgu 2010. gadu uzburs burvju mākslinieki 
Enriko un Dace Pecolli, zvaigžņu pētnieki un 
astrologi, būs bārmeņu šovs, darbosies tīģer-
loterija un fotosalons, notiks masku parāde 
un apbalvošana. Pils kafejnīcās – karaliskie 

ēdieni un dzērieni. Pēc pusnakts Pils pagalmā 
sāksies Trakais Tīģertirgus ar tirgošanos un 
ālēšanos. Būs gan ugunsstrūklakas, gaismas, 
mūzika, tīģerpankūkas, gan laimes liešana, 
zīlēšana, veselības aptiekas, dažādas bodītes, 
skursteņslauķa pogas un vēlējumi... 

Speciālas programmas apmeklētājiem pie-
dāvā arī SPA kūrorts “Mārcienas muiža”, Dik-
ļu pils, Jaunmoku pils, Cēsu pils komplekss. 

Latvijas Piļu un muižu asociācijas (LPMA) 
un sadarbības muižas sākušas gatavoties 
2010. gada jubilejas pasākumiem. Jau 34 

muižas un pilis ir pieteikušās rīkot muižu nedē-
ļas. Tas nozīmē, ka septiņpadsmit akcijas nedē-
ļās – laikā no 6. jūnija līdz 3. oktobrim – Latvijā 
būs vismaz 34 muižu nedēļu aktivitāšu piedāvā-
jumi. Tā kā interese ir ļoti liela, domājams, ka 
līdz vasarai akcijas dalībnieku skaits vēl krietni 

pieaugs. Par to 5. janvārī apspriedīsies asociāci-
jas jubilejas gada darba grupa.

Gadu noslēdzot, saņemam priecīgas vēstis 
par LPMA biedru sasniegumiem, apbalvoju-
miem un aktivitātēm.

Ekonomiskās ziņas ir īpatnējas – daudzas 
labas programmas “noliktas uz bremzēm”. 
Muižas praktiski saimniekus nemaina – nav 
intereses. 

Piļu un muižu asociācijā

Karnevāls jaunpilī

Ziņas apkopoja Laima Lupiķe, Latvijas Piļu un 
muižu asociācijas valdes locekle
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anda Šaka  
Latvijas Lielo pilsētu asociācijas biroja vadītāja

Jūrmalā 10. un 11. decembrī norisinājās “Nākot-
nes pilsētas spēle”. Tās laikā 25 spēles dalībnieki 
piecās komandās divu dienu garumā ģenerēja 
jaunas, radošas idejas Jomas ielas perspektīvai 
attīstībai. Komandu darbu vērtēja pieaicinātie 
eksperti no Britu padomes Latvijā, LR Kultūras 
ministrijas, Jūrmalas pilsētas domes, Latvijas 
Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) un speciālisti no 
uzņēmumu sektora, kā arī paši spēles dalībnieki. 

Jūrmalas spēles izpētes objekts – Jomas iela – 
ir kļuvusi par savdabīgu pilsētas vizītkarti un 
galveno pastaigas vietu. Tā ir arī garākā gājēju 
iela Latvijā, tajā koncentrētas daudzas vēsturis-
kas celtnes, gandrīz visas ielas garumā izvieto-
tas kafejnīcas un suvenīru veikali, kas pievilina 
kā vietējos iedzīvotājus, tā arī tūristus.

Balsojumu rezultāti spēles beigās parādīja, ka 
augstāko atzinību bija ieguvusi Zaļās koman-
das sagatavotā prezentācija un idejas ar motīvu 
“Saglabāsim labāko nākotnei”. Zaļās komandas 
vīzija bija šāda: Jomas iela pārtop par senlaicī-
gu ielu, kurā darbojas dažādas izstādes, tiek sa-
glabāta kultūras identitāte un vēsture, atjaunota 
arhitektūra. Tādējādi Jomas iela tiek izveidota 
par tematisko pasākumu norises vietu Jūrmalā. 
Šajā ielā notiktu arī tematiski retro pasākumi un 
balles, seno tērpu parādes, starptautiski festi-
vāli, bet tirgus laukumā tiktu organizēta antīko 
lietu izpārdošana un ierīkots Spēļu nams, kur 
satikties gan bērniem, gan pieaugušajiem un 
pavadīt laiku, spēlējot dažādas galda vai arī kār-
šu spēles. Komanda izteica ideju arī par vecās 
Majoru stacijas atjaunošanu, retrolaivu izbrau-

cienu organizēšanu Lielupē, kā arī veco, bet 
augstvērtīgo filmu rādīšanu uz kultūras nama 
sienas un arī kinoteātra iekštelpās.

Arī pārējo komandu risinājumi šķita intere-
santi Jomas ielas attīstībai. Sarkanās komandas 
pārstāvji attīstīja ideju par Jūrmalu kā augstā-
kās izglītības iestāžu vietu – te varētu pulcēties 
doktorantūras studenti ne tikai no Latvijas, bet 
arī no citām valstīm, jo, kā uzsvēra komandas 
pārstāvji, “bez jūras doktora disertāciju izstrādāt 
nevar”. Savukārt Oranžā komanda uzsvēra, ka 
Jomas iela jāaplūko kopsakarībā ar visu Jūrma-
lu. Šī komanda ieteica Jomas ielā radīt dažādus 
akcentus, piemēram, strūklaku, videoekrānu, 
smilšu pulksteni. Oranžā komanda ierosināja iz-
veidot tematiskās ielas un Jūrmalas mēru aleju, 
kā arī gaisa tramvaju, retro kuģīti, monētu kaltu-
vi, mākslinieku namiņu, zivju tirgu un “zaļo tir-
gu” ar pašu jūrmalnieku saražotiem produktiem. 
Dzeltenā komanda izstrādāja roņārija ideju, tika 
apspriesta arī ideja izveidot koncertzāli un kapel-
lu. Dzeltenās komandas iecerē Jomas iela pārtop 
par videi draudzīgu ielu, kas pati ražo elektrību, 
ko izmanto laternās ielas apgaismošanai. 

Tā kā Jomas ielā viena no identificētajām prob-
lēmām bija nespēja savienot ielas iedzīvotāju un 
uzņēmēju intereses, Dzeltenā komanda piedāvā-
ja savdabīgu risinājumu – izveidot pazemes ielu. 
Tad nakts pasākumi kafejnīcām un viesnīcām 
tiktu rīkoti ielas pazemes daļā. Dzeltenā koman-
da ierosināja arī pagarināt Jomas ielu un radīt 
Lielupes promenādi, kā arī Lielupes molu. 

Zilās komandas centrālā ideja bija Jūrmala 
kā festivālu pilsēta. Šīs ieceres ietvaros pare-
dzēta koncertzāles rekonstrukcija un Jomas 
ielas ieejas vārtu izveide. 

Ģenerē idejas Jomas ielas 
perspektīvai attīstībai

Pasaules gidu 
kongress Tallinā
Vijtauts Brūvelis, 
Latvijas Tūrisma gidu asociācijas prezidents 
e-pasts: vijtauts@gmail.com

2011. gada 27.I–4.II Igaunijas galvaspil-
sētā Tallinā notiks 14. Pasaules Tūristu gidu 
asociāciju federācijas (PTGAF) kongress. 
Šādi kongresi notiek regulāri ik pēc diviem 
gadiem kādā no federācijas dalībvalstīm, un 
šoreiz rīkotāja tiesības izcīnīja Tallinas Gidu 
asociācija, kas saņēma lielu atbalstu no pilsētas 
un arī no Igaunijas valstiskajām institūcijām. 

PTGAF kongresos piedalās vadošās perso-
nas, kas darbojas tūrisma nozarē, kā arī gidi un 
vietējās varas pārstāvji – tie, kuri vistiešākajā 
veidā ir saistīti ar tūristu plūsmas veicināšanu, 
kā arī tūrisma mērķu popularizēšanu.

Pēc oficiālās daļas noslēguma kongresa da-
lībniekiem no 4. līdz 6. februārim paredzēta 
iepazīšanās ar Latviju. Tā ir unikāla iespēja 
mūsu uzņēmējiem sevi reklamēt un, svarīgā-
kais, nodibināt sakarus, lai liktu pamatus sav-
starpējai sadarbībai.

Tallinas Gidu asociācija, ar kuru Latvijas 
Tūrisma gidu asociācijai ir laba sadarbība, 
ir izstrādājusi konkrētus priekšlikumus, kas 
ļautu  prezentēt Latviju un padarīt to pazīsta-
māku daudzu pasaules valstu tūrisma nozares 
speciālistiem. Tā būtu arī lieliska iespēja Rī-
gas domei reklamēt pilsētu, gatavojoties 2014. 
gadam, kad Rīga kļūs par Eiropas kultūras gal-
vaspilsētu, un veikt reālus pasākumus tūristu 
piesaistē šī izcilā notikuma sakarā. 

Latvijas Tūrisma gidu asociācija, piedaloties 
PTGAF kongresa dalībnieku Latvijas apmeklē-
juma organizēšanā, aicina tūrisma nozares pār-
stāvjus un tūrisma asociācijas uz sadarbību.

PTGAF ir dibināta 1985. gadā. 2009. gadā 
tajā bija apvienojušās 47 pasaules valstu gidu 
asociācijas, savukārt Latviju šajā starptautis-
kajā organizācijā jau septiņus gadus pārstāv 
Latvijas Tūrisma gidu asociācija. 

Gidi noslēdz 15. sezonu
Latvijas Tūrisma gidu asociācijas (LTGA) gidiem 
ir laba tradīcija – katras tūrisma sezonas noslē-
gumā iepazīties ar interesantām vietām Latvijā 
un jauniem vietējiem objektiem, lai tos varētu 
iekļaut nākamajos maršrutos un iepazīstināt ar 
tiem arī zinātkāros tūristus. Decembrī rīkotais 
izbraukums sakrita ar LTGA 15. gadskārtas atceri. 

Uzņēmumā ”Lāči” gidi iepazinās ar senajām 
latviešu maizes cepšanas tradīcijām un arī paši 
aktīvi piedalījās tās gatavošanā un “sava” cepiena 
nogaršošanā, Kaltenē tika apgūta “mežonīga” 
meža taka un beidzot savām acīm aplūkota 
“Velna kalva”. 
Izbraukums no-
slēdzās atpūtas 
mājā “Zivtiņi”, kas 
atrodas turpat 
Kaltenē, akme-
ņainā līča pašā 
krastā.
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Gunta ušpele 
Tūrisma un ārējo sakaru nodaļas vadītāja

Jūrmalas pilsētas dome 17. decembrī ap-
stiprināja “Jūrmalas pilsētas kūrorta kon-
cepciju 2009.–2018. gadam”. Koncepcija 

definē Jūrmalas kā kūrortpilsētas turpmāko 
attīstības vīziju līdz 2018. gadam, izvirzot 
mērķi – kļūt par vienu no nozīmīgākajiem 
kūrortiem Baltijas jūras reģionā. Tāpat pil-
sētas plānošanas dokumentā definēti mērķi, 
uzdevumi un konkrētas rīcības, lai veicinātu 
Jūrmalas kā veselības kūrorta turpmāku attīs-
tību, saudzīgi izmantojot dabas dziednieciskos 
resursus, veidojot tādu kūrorta infrastruktūru, 
kura būtu sabalansēta ar vides ilgtspējīgu at-
tīstību un vienlaikus saglabātu kūrortpilsētas 
unikālās dabas bagātības.

Koncepcijas rīcības plānā detalizēti noteikta 
pilsētas rīcība valsts un pašvaldību normatī-
vo aktu sakārtošanā, lai Jūrmala tiesiski tiktu 

noteikta par kūrortpilsētu. Lai to īstenotu, LR 
Tūrisma likumā ir jāiestrādā kūrortus regulē-
jošo normatīvo aktu sadaļa.

Jūrmalai būtiski ir veikt pasākumus, kas 
veicinātu vēsturisko kūrortiestāžu atjaunošanu 
un jaunu iestāžu būvniecību, kūrortiestāžu no-
slogojuma palielināšanu.

Jūrmalā tiks izstrādāti un tālāk nostiprināti 
vienoti kvalitātes standarti kūrortos sniegto pa-
kalpojumu sektorā, tiks veidots kūrorta tēla mār-
ketings vietējā un ārvalstu tirgū, kā arī citi nozī-
mīgi pasākumi, kas skar infrastruktūru, izglītību, 
veselības tūrisma produktu veidošanu u.tml. 

Koncepciju izstrādāja Jūrmalas pilsētas 
dome sadarbībā ar firmu “DEA Baltika” un 
Jūrmalas tūrisma un, jo īpaši, kūrorta uzņēmu-
mu pārstāvjiem.

Detalizēti ar jauno Jūrmalas kūrorta 
koncepciju var iepazīties Jūrmalas pilsē-
tas domes oficiālajā interneta mājaslapā  
www.jurmala.lv. 

Apstiprina Jūrmalas kūrorta 
koncepciju 2009.–2018. gadam
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Janvārī Rīgas domes deputātiem un pla-
šākai sabiedrībai plānots prezentēt Rīgas 
centrāltirgus attīstības vīziju.

Centrāltirgus attīstībai izveidota darba grupa – 
to vada Rīgas centrāltirgus valdes priekšsēdētājs 
Dainis Liepiņš, grupā darbojas Rīgas pilsētas 
arhitekts Jānis Dripe, Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas vadītājs arhitekts Juris 
Dambis, uzņēmējs Gunārs Ķirsons, pilnsabied-
rības “Spīķeri” dalībnieks Uldis Dinne, Tūrisma 
attīstības valsts aģentūras direktors Armands 
Slokenbergs, kā arī reklāmas un komunikācijas 
speciālists Ēriks Stendzenieks un citi.

Darba grupa secinājusi, ka vitāli svarīgā Rī-
gas pilsētas teritorija, kura ietver centrāltirgu, 
Centrālo dzelzceļa staciju, Rīgas starptautisko 
autoostu un galvaspilsētas sabiedriskā trans-
porta galveno mezglu, jāattīsta kā vienots ve-
selums – pieņemot stratēģiski svarīgu lēmumu 
apvienot slēgta tipa Centrālo dzelzceļa staci-
ju, autoostu un sabiedriskā transporta mezglu 
vienā kompleksā un attiecīgi izdarot izmaiņas 
Rīgas pilsētas attīstības plānā.

ieguvumi tūristiem
Rīgas centrāltirgus valdes priekšsēdētājs Dai-
nis Liepiņš žurnālu “Tūrisms” informēja, ka 

centrāltirgus attīstības vīzijā ietvertas daudzas 
tādas lietas, kuras varētu būt ļoti aktuālas arī 
tūrisma nozarei. “Ieplānota piestātne Dau-
gavmalā, Rīgas kanāla malas pārveidošana 
par promenādi, Spīķeru ielas pārveidošana 
par gājēju iela. Sakņu paviljonā esam iecerē-
juši Latvijā audzēto un ražotu pārtikas preču 
tirdzniecību, kā arī īpaši aktivizēsim Latvijas 
amatniecības izstrādājumu tirdzniecību – tū-
ristiem tas varētu būt ļoti aktuāli,” rezumē 
Dainis Liepiņš.

rīgas satiksmes mezgls
Rīgas centrāltirgus valdes priekšsēdētājs Dai-
nis Liepiņš uzsver, ka šā brīža vīzija paredz 
Rīgas centrāltirgus rajonu veidot kā galveno 
transporta mezglu Rīgā, savienojot centrāl-
tirgu, autoostu un Centrālo dzelzceļa staciju. 
Plānots nojaukt dzelzceļa uzbērumu un au-
tostāvvietu pārcelt vēl tuvāk dzelzceļam, lai 
pasažieri varētu vēl ērtāk pārsēsties no vilcie-
na uz autobusu, ka arī piekļūt sabiedriskajam 
transportam. Šobrīd arhitekts Andris Sīlis pie-
dāvā pārcelt autoostu zem dzelzceļa uzbēruma 
aiz vietas, kur atradās Latvijas Pasta ēka, un 
savienot autoostu ar tirdzniecības centru, kas 
taps šīs ēkas vietā. 

Centrāltirgus mājaslapa 
tūristiem
Kopš novembra beigām interesenti var iepazīties 
ar jauno Rīgas centrāltirgus mājaslapu www. cen-
traltirgus.lv, kurā līdzās sadaļām tirgotājiem un 
pircējiem īpaša sadaļa atvēlēta arī tūristiem. Šajā 
sadaļā lasītājiem dota iespēja iepazīties ne tikai ar 
centrāltirgus vēsturi, bet arī ar Vidzemes tirgus un 
Āgenskalna tirgus attīstību gadu gaitā. 

Sadaļā ir atzīmētas lietas un momenti, kas 
tūristiem varētu šķist paši labākie, aizraujošā-
kie, eksotiskākie...

Kā labākās lietas minēti svaigi un ekoloģiski 
tīri produkti no Latvijas zemnieku saimniecī-
bām, plašākais pārtikas produktu sortiments 
Latvijā, zema cena, iespēja kaulēties un suvenī-
ru daudzveidība.

Kā aizraujošākās lietas minētas tirgus pavil-
jonu arhitektūra, no ķieģeļiem celtās noliktavu 
ēkas (spīķeri) un pagrabi, tirgus atmosfēra, 
tirgošanās process.

Savukārt pie centrāltirgus eksotikas pieder 
kaņepju sviests, cūkas šņukuri, belaši, vasarā arī 
izlejamais kvass.

Tūristiem arī svarīgi zināt, ka tirgus paliek tir-
gus – lielajā burzmā jāpiesargās no kabatzagļiem.

Centrāltirgus uzruna tūristiem 
(mājaslapā tā pieejama arī krievu  
un angļu valodā)
Esat laipni gaidīti Latvijā – Eiropas ziemeļu spo-
žākajā zvaigznē! Kad būsiet ērti iekārtojušies 
viesnīcā, nogaršojuši pirmās pusdienas un ķer-
sieties klāt pilsētas apmeklējuma plānošanai, 
noteikti atcerieties arī par Rīgas centrāltirgu – 
grandiozāko tirgu reģionā. Apsolām, ka šādu 
tirgu jūs iepriekš noteikti nebūsiet redzējuši.

Jau ar 22. autobusu braucot no lidostas pāri 
Daugavai pa Akmens tiltu, pievērsiet uzmanību 
ritmam, kādā sabalsojas Dzelzceļa tilta metāla 
arkas ar Centrāltirgus paviljonu formām. Šis 
arhitektoniskais ansamblis izpelnījies pasaules 
mēroga dizaina un mākslas žurnālu atzinību. Pa-
viljoni sākotnēji būvēti ārpus Rīgas (Vaiņodē) kā 
cepelīnu angāri, bet 20. gadsimta 20. gadu beigās 
pārcelti uz galvaspilsētu jau tirgus vajadzībām.

Atnāciet un sajūtiet tirgus atbalsi paviljonu 
liektajos griestos. Apmeklējiet visus paviljonus 
pēc kārtas – gaļas, piena, gastronomijas, dār-
zeņu un zivju paviljonus. Iegādājieties svaigu 
medu kārēs un īstu lauku rupjmaizi.

Apstaigājiet atvērtās tirgus teritorijas. Apska-
tiet zemnieku piedāvāto produkciju.

Noteikti aplūkojiet arī no sarkanajiem ķieģe-
ļiem celtās noliktavas (spīķerus), kam teju jau 
150 gadu. Katrs no tiem būvēts pēc individuāla 
projekta, bet projektējuši tos tā laika Eiropā 
un Krievijā zināmi un cienīti arhitekti – Kārlis 
Felsko, Frīdrihs Hess, Roberts Pflūgs, Reinholds 
Šmēlings, Jānis Frīdrihs Baumanis. Laikā no 
1864. līdz 1886. gadam pavisam uzcelti 58 
spīķeri, no kuriem šodien saglabājušies 13.

Tirgū jūsu uzmanību noteikti piesaistīs arī 
vietējo amatnieku darinājumi un citas vērtīgas 
lietas. Piemēram, īstas, rokām adītas siltas vilnas 
zeķes. Šalles, cepures, cimdi. Turklāt cena ir ļoti 
draudzīga un pieņemama.

Kad 1930. gada rudenī centrāltirgus tika 
atklāts, tas bija lielākais un modernākais tirgus 
pasaulē – tā bez pārspīlējumiem apgalvo 
speciālisti. Ikvienam, kurš apmeklē centrāltirgu, 
tā ir īpaša pieredze, jo nekas līdzīgs iepriekš 
noteikti nav redzēts.
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Tirgus vīzijā vieta arī tūrismam
Rīgas centrāltirgus attīstības vīzijā ietvertas daudzas tādas lietas, kuras varētu būt ļoti aktuālas arī 
tūrisma nozarei

Rīgas centrāltirgus gaļas paviljons. Interjera skice
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produkts

elza ozoliņa 
“NK konsultāciju birojs” 
Transporta un infrastruktūras attīstības 
departamenta projektu vadītāja

Velotūrisms un aktīvais tūrisms kopumā 
gan Latvijā, gan Eiropā kļūst arvien po-
pulārāks. Te sava loma ir pieaugošajai 

interesei par ilgtspējīgu tūrismu, veselīgu dzī-
vesveidu un iespējām pavadīt brīvo laiku kvali-
tatīvi un par salīdzinoši zemākām izmaksām.

Sākotnēji velosipēds tika izmantots kā 
pārvietošanās līdzeklis, lai nokļūtu no darba 
uz mājām un atpakaļ, līdz tika apjaustas tā 
izmantošanas iespējas arī tūrismā. Tika iz-
veidoti velotūrisma maršruti, vēlāk turīgākās 
Eiropas valstis pakāpeniski sāka izbūvēt arī 
veloceliņus.

eiropas velobraucēji
“EuroVelo” bija pirmā iniciatīva, attīstot liela 
mēroga jeb pārrobežu velomaršrutus, – tie sa-
vieno vairākas valstis un šķērso Eiropu dažā-
dos virzienos. Arī Latviju šķērso divi maršruti, 
tomēr dabā tie joprojām nav marķēti. 

“Vecajās” Eiropas valstīs velomaršrutu tīkla 
attīstība tiek nodrošināta, to veidojot galve-
nokārt uz esošā vietējo un reģionālo maršrutu 
pamata, turpretī Latvijā velomaršrutus sāka 
veidot tikai līdz ar “EuroVelo” idejas ienāk-
šanu. Jāatzīmē gan kāda būtiska atšķirība – 
finansējuma pieejamība, kas ļāva izveidot kā 
kvalitatīvus veloceliņus (infrastruktūra), tā 
arī realizēt velobraukšanas popularizēšanas 
kampaņas. Šī iniciatīva tika apzināti virzīta – 
gan tāpēc, lai veicinātu alternatīva un dabai 
draudzīga pārvietošanās līdzekļa izveidi, gan 
tāpēc, lai mazinātu motorizēto transporta lī-
dzekļu izmantošanu pilsētās. 

Velomaršruti tika iezīmēti gan pa esošajām 
ielām, zemas intensitātes autoceļiem, maziem 
lauku celiņiem un pat pa bijušajām dzelzceļa 
līnijām, kā arī tika izbūvēti jauni veloceliņi. 

Velotūrisma priekšrocības
Velotūrisma priekšrocība ir tā, ka pats pro-

dukts lietotājam nemaksā pilnīgi neko – par to 
nav jāmaksā ieejas maksa un tā izmantošana 

Vidzeme – velotūrisma galamērķis?
uzziņa

Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju
Projekts “Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju” tiek ieviests Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda Latvijas – Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas prioritā-
tes “Konkurētspējas paaugstināšana Programmas teritorijā” ietvaros. Projekta iniciators ir Vidzemes 
tūrisma asociācija. Projekta mērķis – izveidot reģionā jaunu aktīvā tūrisma produktu, kas būtu 
pieejams gan vietējiem iedzīvotājiem, gan ārvalstu viesiem. 
Projekts paredz izveidot aptuveni 1000 km garu Vidzemes un Dien-
vidigaunijas pašvaldības savienojošu velomaršrutu, kas aprīkots 
ar nepieciešamo infrastruktūru – norādes zīmēm, informatīviem 
stendiem ar kartēm, atpūtas vietām, velostatīviem; tiktu izstrādātas 
GPS ierīcēs lejupielādējamas kartes, uzlabotas Vidzemes tūrisma 
uzņēmēju un pašvaldības speciālistu zināšanas par velotūrismu, kā 
arī nodrošināta maršruta popularizēšana.

Jaunā velomaršruta nosaukums “Tour De LatEst”
1000 km garajam velomaršrutam, kas savienos Vidzemi un Dienvidi-
gauniju, apstiprināts projekta logo un nosaukums. Turpmāk tas tiks 
izmantots visos ar projektu saistītajos vizuālajos materiālos – uz kartēm, 
informācijas stendiem, velonorādēm, tādējādi nodrošinot velomaršruta 
atpazīstamību un viendabīgumu abu valstu teritorijā.

Kāds ir labs velomaršruts?

Igaunijas velobraucēju kluba “Vanta Aga” vadītājs Reins Lepiks, balstoties uz savu vairāk nekā 
30 gadu velobraucēja pieredzi un novērojumiem, nosauc vairākus momentus, kuri, viņaprāt, lieci-
na par velobraucējiem draudzīgu tūrisma produktu un pakalpojumiem.
Pārdomāts maršruts dabā: patīkams un izbraucams apvidus, interesanti apskates objekti.
Aprīkoti maršruti un pieejama nepieciešamā infrastruktūra un informācija: kartes, norādes, 
GPS koordinātes, ceļveži, aktuāla informācija mājaslapās par maršrutu, apskates objektiem, ceļu 
kvalitāti, nakšņošanas iespējām u.tml. 
Velobraucējiem piemērotas nakšņošanas vietas: vizuālā informācija pie mītnes vietām, norādes 
kartēs par šādu vietu piemērotību velobraucējiem; pieejami darbarīki un velosipēdu rezerves daļas, 
informācija par tuvākajiem servisa punktiem; pieejama reģiona kartogrāfiskā informācija; interneta 
pieejas punkti, iespēja izmazgāt un izžāvēt drēbes; telšu vietas u.tml.
Pakalpojumi maršruta ietvaros: pārtikas veikali, ēstuves, velosipēdu remontdarbnīcas, atpūtas 
vietas, kempingi, peldvietas u.tml.

parasti nav jāsaskaņo un jārezervē iepriekš. 
Tā kā veloceliņš atrodas reģionā, nevis gal-
vaspilsētā, tad ar velomaršrutu saistītie izde-
vumi samazinās. Šis ir būtisks faktors, ņemot 
vērā faktu, ka šobrīd iedzīvotāji nav zaudējuši 
vēlmi izzināt un apceļot gan savu valsti, gan 
ārvalstis, tomēr viņu maksātspēja ir ievērojami 
samazinājusies. 

Katra velomaršruta izveide veicina gan ie-
dzīvotāju fizisko aktivitāti, gan tiešās un ne-
tiešās uzņēmējdarbības attīstību konkrētajā 
teritorijā – ieguvēji ir naktsmītņu, ēdināšanas, 
velosipēdu nomas un remonta, tūrisma objektu 
apsaimniekotāji un īpašnieki.

Vidzemes priekšrocības un trūkumi
Vidzemes reģiona lielākā vērtība un resurss 
ir daba, kā arī kultūrvēsturiskais mantojums, 
kas vienlīdz labi izmantojams velotūrisma 
attīstībā. Tās ir dažādās ainavas un reljefa 
atšķirības, kas jo īpaši labi ir baudāmas tieši 
ar velosipēdu. Kā uzsver Madonas TIC va-
dītāja Sanita Soma, “braucot ar velosipēdu, 
ir iespēja pilnvērtīgi izbaudīt vidi, apstāties 
uz ilgāku mirkli pie objektiem un ainavām, 
kā arī, sarunājoties ar vietējiem iedzīvotājiem 

vai izpētot pieejamos materiālus, iepazīt un 
izzināt apkārtni”.

Arī vairāki aptaujātie eksperti atzīst, ka Vid-
zemes reģions ir piemērots velotūrisma attīs-
tībai. 

Vidzemi apceļo gan ārvalstu tūristi, kuri 
iecienījuši garos maršrutus, kas šķērso vairā-
kas valstis, gan vietējie iedzīvotāji, kuri dodas 
īsākos pārbraucienos. Velotūrisma attīstību 
nosaka vairāki faktori – labvēlīgi klimatiskie 
un reljefa apstākļi, izdevīgs ģeogrāfiskais stā-
voklis, bagātīgs kultūrvēsturiskais mantojums, 
maz pārveidota daba un iespēja izmantot esošo 
autoceļu tīklu. Gan Latvijā kopumā, gan Vid-
zemē ir iespējams attīstīt šo aktīvā tūrisma 
veidu, un tas jau ir iekļauts reģiona tūrisma 
piedāvājuma sastāvā.

Lai gan pastāv vairāki šķēršļi velotūrisma 
attīstībā, tos iespējams pārvarēt. Jādomā, ka 
līdz ar ekonomiskās situācijas uzlabošanos pa-
kāpeniski pieaugs investīcijas infrastruktūrā. 

naktsmītnes un vilcieni 
Arī tūrisma industrijai ir virkne veicamu pasā-
kumu, lai attīstītu Vidzemi par velobraucējiem 
draudzīgu galamērķi, – ir nepieciešamas atbils-
tošas mārketinga aktivitātes, daudzpusīgu velo-
tūrisma produktu attīstība, piemēram, “Bike and 
Bed”, kā rezultātā tiktu veicināta velobraucējam 
atbilstošu pakalpojumu izveidošana naktsmīt-
nēs. Savukārt produktu “Bike and Train” veici-
nātu dzelzceļa satiksmes intensīvāka izmantoša-
na velotūrismā. Arī Strenču TIC vadītāja Līga 
Sovere, kura savā ikdienas darbā saskaras ar 
velotūristiem, atzīmē, ka dzelzceļa transports, 
ko šī tūristu grupa iecienījusi, ir būtisks priekš-
nosacījums velotūrisma attīstībai reģionā. 

Kurš atbildēs par drošību un ceļiem?
Viens no būtiskākajiem šķēršļiem, ar ko nākas 
saskarties, ir atbildīgo institūciju (Satiksmes 
ministrija, VAS “Latvijas valsts ceļi”) nevēlē-



2009 Nr. 4 (Nr. 11) 29

šanās uzņemties atbildību un iesaistīties velo-
infrastruktūras attīstībā. Tā vietā, lai izveidotu 
speciālu joslu velobraucējiem autoceļa malā 
vai paralēli autoceļam, tiek argumentēts, ka 
velobraucēji apdraud satiksmi (lai gan velo-
braucējs ir pilntiesīgs satiksmes dalībnieks un 
ir tiesīgs pārvietoties droši), atstājot šo jautāju-
mu tikai un vienīgi pašvaldību pārziņā.

Kā vienu no lielākajiem trūkumiem aptau-
jātie tūrisma eksperti min autoceļu (asfalta un 
grants seguma) kvalitāti. Savukārt Gunta Za-
ķīte, Siguldas novada Tūrisma pārvaldes va-
dītāja, piebilst: izbraucot ārpus pilsētām, būs 
pieejama ne pārāk bagāta tūrisma infrastruktū-
ra, kaut gan, palielinoties tūristu plūsmai, pie-
augtu arī pakalpojumu skaits un biežums.

nepieciešami informatīvi pasākumi
Velobraucēji bieži vien savu maršrutu plāno 
paši, tāpēc viņiem nepieciešama aktuāla un 
patiesa informācija par esošo situāciju mar-
šrutā, kas pieejama internetā, kā arī noskaid-
rojama, apzinot citu velobraucēju viedokli. No 
privātā uzņēmuma perspektīvas raugoties, ak-
tīvā tūrisma centra “Eži” pārstāve I. Grīnfelde 
un Igaunijas aktīvā tūrisma uzņēmuma “City-
bike” pārstāvis T. Lelovs, kuri piedāvā tūris-
ma pakalpojumus velobraucējiem (organizēti 
izbraucieni, maršruti u.tml.), uzsver – būtisks 
ir gan pakalpojumu mārketings, gan regulāra 
informācijas aktualizēšana un maršruta testē-
šana dabā.

Kalnu slēpošanas centra “Baiļi” īpašnieks 
Valdis Vanags uzskata, ka velobraucēji lielā-
koties gan apzinās esošo situāciju un specifi-
ku, tomēr, lai neradītu vilšanos ne vietējos, ne 
ārvalstu velotūristos un aizsargātos pret anti-
reklāmas izplatīšanos, ir veicami informatīvi 
pasākumi, materiālos par velotūrisma iespējām 
reģionā iekļaujot patiesu situācijas aprakstu.

Veloinfrastruktūra un 
velobraukšanas kultūra

Latvijas iedzīvotāji velosipēdu visbiežāk iz-
manto kā pārvietošanās līdzekli brīvdienās, re-
tāk – ikdienā. Pēc statistikas datiem, velosipēds 
ir katram ceturtajam Latvijas iedzīvotājam.

Viena no redzamākajām velobraukšanas 

kultūras izpausmēm ir iedzīvotāju dalība MTB 
(kalnu velosipēdu) maratonos, kuros “tautas” 
un “sporta” klasē startē vairāki tūkstoši braucē-
ju, tostarp arī Valsts prezidents Valdis Zatlers. 

Velobraukšanas kultūras attīstībā un no-
stiprināšanā tiek iesaistīti populāri cilvēki, 
organizēti saistoši sportiski pasākumi, taču ie-
spējams izstrādāt arī informatīvas kampaņas, 
piemēram, par velobraukšanas pozitīvo ietek-
mi uz veselību, tāpat veicinot pret velotūris-
tiem un velobraucējiem draudzīgas attieksmes 
veidošanu sabiedrībā.

Lai reklamētu velomaršrutu “Tour De Lat-
Est”, projekta ietvaros plānots rīkot arī ve-
lomaratonu – startējot Siguldā un 14 dienu 
garumā izbraucot maršrutu visā tā garumā, 
dalībniekiem būs iespējams iepazīt Vidzemes 
un Dienvidigaunijas skaistākās vietas.

Veloprojekti Vidzemē
Vidzemē ir vairāki velomaršruti, kas izveido-
ti gan pilsētās, gan ārpus tām, un tie ved gan 
pa īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, gan 
pa vienkāršiem lauku ceļiem un gar jūru. Vid-
zemē ir apmēram 35 pakalpojumu sniedzēji, 
kuri piedāvā iznomāt velosipēdu. Atkarībā no 
maršruta iespējams izzināt tuvējo apkārtni – 
sākot no pāris stundu ilga ceļojuma līdz brau-
cienam vairāku dienu garumā.

Pašvaldības un privātpersonas, piesaistot 
ārējos finanšu līdzekļus, izstrādā gan jaunus 
velomaršrutus, gan arī izbūvē atsevišķus ve-
loceliņu posmus. Tā rezultātā veloceliņu in-
frastruktūras tīkls ir fragmentārs, turklāt tas 
attīstīts galvenokārt tikai pilsētās. Projekta 
“Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju” ie-
tvaros izveidotais vairāk nekā 1000 km garais 
velomaršruts “Tour De LatEst” ir tikai pirmais 
solis, lai Vidzemē veidotos pievilcīgi, intere-
santi, dažādām mērķauditorijām piemēroti ve-
lotūrisma piedāvājumi. 

Vidzemes tūrisma asociācija plāno arī ini-
ciēt velomaršrutu numerācijas ieviešanu Lat-
vijā, tādējādi sakārtojot esošo piedāvājumu un 
ļaujot velobraucējiem vieglāk orientēties pie-
dāvājumā visā Latvijā. Tas liktu pamatus turp-
mākai velomaršrutu marķēšanai, izmantojot 
visā Latvijā vienotu numerācijas sistēmu. 

Viedokļi
Aivita Heniņa,
Ogres novada TIC vadītāja
Velotūrisma attīstībai nepieciešams arī valsts 
līmenī sakārtot normatīvo aktu bāzi, Eiropas 
Savienības līdzekļi jānovirza veloinfrastruktūras 
attīstībai, bet katras pašvaldības teritoriju attīs-
tības plānos jāieplāno veloceliņi. Līdz ar infra-
struktūras attīstību uzņēmējiem jābūt elastīgiem 
un jāpiedāvā velobraucējiem nepieciešamos 
pakalpojumus (velonovietnes, remonts u.tml.).

Rudi H. ter Heide,
Nīderlandes velotūrisma eksperts 
Lai veicinātu velotūrisma attīstību Latvijā 
kopumā un Vidzemē, pirmām kārtām ir jāno-
stiprina velobraukšanas kultūra valstī. Jārosina 
vietējie iedzīvotāji, kas ir primārā mērķgrupa, 
izmantot velosipēdu ikdienā un brīvdienās.
Nevienā valstī veloceliņi nav ierīkoti viena 
gada laikā, bet gan 20– 30 gadu garumā, ik 
gadu izbūvējot pāris kilometru veloceliņu.

Raitis Sijāts,
Vidzemes tūrisma asociācijas valdes 
priekšsēdētājs
Salīdzinājumā ar citām valstīm mums vēl ir daudz 
darāmā – Latvijā velotūrisms joprojām ir maz 
aizpildīta uzņēmējdarbības niša, it īpaši, “Bed and 
Bike” virziens. Protams, pieejamie finanšu līdzekļi 
infrastruktūras attīstībai ne tuvu nav tādi, kādi tie 
ir attīstītākajās valstīs, tomēr arī mēs varam cītīgi 
mācīties un pārlēkt vairākām klasēm.

VTA valdes priekšsēdētājs Raitis Sijāts (no kreisās) 
prezentē Vidzemes reģionu kā velotūrisma 
galamērķi starptautiskā mērogā – “Iron Curtain 
Trail” konference Varšavā

Dodoties velopārgājienā pa Latviju, jārēķinās ar 
dažāda seguma un kvalitātes autoceļiem

Velopārgājiena priekšrocības – vienkārša maltīte 
dabā vai aprīkotā atpūtas vietā
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pētījums

Latvijā rīkoto starptautisko darījumu iz-
stāžu un gadatirgu skaits gada laikā 
pārsniedz trīs desmitus, un daži no šiem  

pasākumiem jau šobrīd piesaka nopietnu konku-
renci citu valstu rīkotajām darījumu izstādēm. 
Lai gan Latvijas tūrisma plānošanas dokumen-
tos izstāžu tūrisma attīstība tiek minēta netieši, 
Latvija šobrīd ar rīkoto izstāžu skaitu un izstāžu 
centru platību ieņem vadošo vietu izstāžu tūris-
ma industrijā pārējo Baltijas valstu vidū.  Attīs-
tot izstāžu industriju Latvijā, Rīga var paaugsti-
nāt savu konkurētspēju starptautiskā mērogā, 
pozicionējot sevi kā augsta līmeņa darījumu 
pasākumu rīkošanas vietu un tādējādi piesaistot 
ceļotājus arī ārpus aktīvās tūrisma sezonas.

Latvijā rīkotajās starptautiskajās darījumu 
izstādēs un gadatirgos dalībnieku struktūru 
katru gadu papildina arī ārzemju kompānijas, 
tomēr šajos pasākumos lielākoties ir pārstāvēti 
vietējie uzņēmumi.

izstāžu īpatsvars darījumu tūrismā
Kopējā tūrisma industrijā darījumu tūrismam 
pieder ļoti nozīmīga daļa, savukārt izstāžu tū-
risms tiek uzskatīts par vienu no pašiem iene-
sīgākajiem darījumu tūrisma veidiem, jo tam ir 
augsta pievienotā vērtība (pasākuma rīkošanas 
vietā papildus specifiskajam klāt nāk arī  kultū-
ras mantojuma iepazīšana, komerciālie pakalpo-
jumi, izklaides un citas aktivitātes). Kā atzīmē-
juši pētnieki, izstādes un gadatirgi ir vieta, kas 
saved kopā piegādātājus, pircējus, konsultantus 
un medijus, un tas nozīmē, ka izstāžu industrija 
ir ļoti daudzpusīgs mārketinga paņēmiens. 

Izstāžu tūrismam nav raksturīga sezonali-
tāte, tajā iegulda lielus finansiālos līdzekļus 
infrastruktūras attīstībā, izstāžu un gadatirgu 
laikā to apmeklētāji un dalībnieki tērē trīs rei-
zes lielākus līdzekļus nekā atpūtas ceļotāji, un 
tas ir stimuls lielajām pilsētām attīstīt tieši da-
rījumu un izstāžu tūrismu.

ar kādu mērķi pārstāvētais uzņēmums / 
organizācija piedalās izstādē?

Galvenais mērķis dalībai darījumu 
izstādē

Respondentu 
skaits, %

Iepazīstināt apmeklētājus ar pārstāvēto 
uzņēmumu/ organizāciju un tā izstādīto 
produktu vai pakalpojumu – reklāma

50

Jaunu klientu piesaiste, tirgus 
paplašināšana 22

Produktu pārdošana, izplatīšana 7

Sadarbības partneru piesaiste 6

Jaunumu izstādīšana 6

Cits 9

Starptautiskās darījumu izstādes 
un gadatirgi Latvijā
Dace Ciguze 
Vidzemes Augstskolas 
Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes 
profesionālās bakalaura studiju programmas absolvente

uzziņa

Lai noskaidrotu, kā Latvijā rīkotās starptautis-
ka mēroga darījumu izstādes un gadatirgus 
vērtē kāda no šajā izstāžu biznesā iesaistī-
tajām pusēm un kādas papildu aktivitātes 
saistās ar šiem pasākumiem, tika veikts 
pētījums “Starptautiskās darījumu izstādes un 
gadatirgi Latvijā”, kura ietvaros tika aptaujāti 
starptautisko izstāžu un gadatirgu dalībnieki. 
Pētījumā iegūtie dati atspoguļo vien nelielu 
daļu no Latvijas darījumu izstāžu biznesa un 
tajā nav analizēti dati par konkrētas nozares 
darījumu izstādēm  un gadatirgiem.

Pētījuma mērķis – noskaidrot Latvijā rīkoto 
starptautisko darījumu izstāžu un gadatirgu 
dalībnieku apmierinātību ar pasākumu norisi, 
piedalīšanās iemesliem, īstenotajām papildu 
aktivitātēm, kā arī noskaidrot, cik lieli ir dalīb-
nieku tēriņi pirms un pēc šiem pasākumiem.

Pētījums tika veikts sešās darījumu izstā-
dēs un gadatirgos starptautiskajā izstāžu 
centrā Ķīpsalā, kuru apsaimnieko izstāžu 
rīkotājsabiedrība SIA “BT1”. 

Ar aptaujas anketu palīdzību (124 respon-
denti), kuras bija sastādītas trīs valodās (lat-
viešu, krievu, angļu), ar slēgta un izzinošā tipa 
jautājumu palīdzību tika noskaidrots, kāds ir 
bijis pasākumu dalībnieku mērķis,  kādas ir biju-
šas viņu aktivitātes ārpus izstāžu darba laika un 
kāds ir viņu apmierinātības līmenis ar dažādiem 
pasākuma organizācijas elementiem.

Kopumā pētījumā piedalījās 21 valsts 
pārstāvji, no kuriem 67% jeb 83 respondenti 
bija no Latvijas.

Dalībnieku īstenotās papildu aktivitātes

Ēdināšanas iestāžu 
apmeklējums

Izklaides vietu 
apmeklējums

Kultūras pasākumu 
apmeklējums

Tūrisma apskates 
objektu apmeklējums

Iepirkšanās

Radu, draugu 
apmeklējums

Cits

37%

12%

4%

4%

23%

16%

4%

Izstāžu tūrisms, tāpat kā darījumu tūrisms 
kopumā, ir vērtējams arī kā viens no pilsētu 
tūrisma pamatelementiem. Dažās pilsētās iz-
stāžu un konferenču dalībnieku un apmeklē-
tāju daļa nakšņojumu struktūrā pārsniedz pat 
40 procentus. 

Eiropas mērogā izstāžu un gadatirgu biz-
nesā līderpozīcijas neapšaubāmi ieņem Vāci-
ja. 2009. gadā šajā valstī bija ieplānotas 138 
izstādes ar 160 000 dalībnieku un 9,7 miljo-
niem apmeklētāju. Arī no Latvijas visvairāk 
uzņēmēju dodas tieši uz Vācijā notiekošām 
izstādēm. Jāatzīmē arī, ka Vācija ir viens no 
nozīmīgākajiem un lielākajiem Latvijas ārējās 
tirdzniecības partneriem.

nepieciešamas investīcijas 
un infrastruktūra
Izstāžu industrija kopumā prasa ļoti lielas in-
vestīcijas. Tās attīstībai ir nepieciešama vieta 
(ēkas, paviljoni, laukumi), kur rīkot darījumu 
izstādes un gadatirgus, kā arī citus ar darīju-
mu tūrismu saistītus pasākumus. Liela nozīme 
ir arī atbilstošai infrastruktūrai –  transporta, 
naktsmītņu, ēdināšanas un citiem sektoriem. 
Attīstot darījumu un izstāžu tūrismu, kā arī 
izveidojot izstāžu vai darījumu centru attiecī-
gajā valstī vai pilsētā, tas var izraisīt pozitīvas 
pārmaiņas šajā teritorijā: rodas jaunas darba 
vietas (uzlabojas nodarbinātības rādītāji), vei-
dojas pozitīvs valsts vai pilsētas tēls, palielinās 
ienākošā tūrisma apjoms, mazinās tūrisma se-
zonālais raksturs, iespējams piesaistīt ārvalstu 
investīcijas, kā arī veicināt infrastruktūras un 
tūrisma objektu sakārtošanu. 

Lai sarīkotu izstādi vai gadatirgu, viens 
no galvenajiem nosacījumiem ir šāds – ir 
nepieciešama pasākuma norises vieta. Tā-
tad, vērtējot izstādes un gadatirgus kā tūris-
ma produktu, ir būtiski svarīgs tā pamata jeb 
tehniskais nodrošinājums. Citiem vārdiem, 
izstāžu halles. No praktiskā viedokļa izstā-
dēm ir izdevīgāk, ja tās veidotas vienā stāvā, 
nevis tiek izmantotas šim nolūkam pielāgotas 
daudzfunkcionālas halles. Izstāžu hallēm jā-
būt aprīkotām ar visu nepieciešamo tehnis-
ko nodrošinājumu (telefona sakari, interneta 
pieslēgvietas, elektrība, gāze, kanalizācija, 
ūdensvads un daudzas citas tehniskas lietas). 
Veidojot izstāžu halles, nedrīkst aizmirst par 
papildu infrastruktūras izveidi (sabiedriskās 
tualetes, autostāvvietas, ēdināšanas iespējas 
un cita veida pakalpojumi). 

Bieži vien izstādēm un gadatirgiem pare-
dzētās halles tiek izmantotas konferenču un 
semināru rīkošanai, kā arī otrādi – konferenču 
un sanāksmju telpas bieži tiek pielāgotas iz-
stāžu rīkošanai. Ārpus aktīvākās izstāžu rīko-
šanas sezonas (Ziemassvētku laiks un vasaras 
mēneši), šīs halles var izmantot dažādu pasā-
kumu un koncertu rīkošanai. Tas tiek darīts, lai 
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nodrošinātu telpu noslogojumu (dažreiz grūti 
panākt pat 200 noslogojuma dienas gadā), kā 
arī atpelnītu telpu uzturēšanas izmaksas. 

Pārsvarā izstāžu un gadatirgu rīkošanas vie-
tas (halles vai izstāžu centri) tiek veidoti pil-
sētas centrā vai tuvu tam ar aprēķinu, ka tie 
ir ērti pieejami transportam, tie neatrodas tālu 
no lidostas, apkārt ir viesnīcas, ēdināšanas un 
izklaides vietas. Līdz ar to tiek attīstīts pilsētu 
tūrisms. 

Lidostas pozitīvā ietekme
Latvijas Tūrisma attīstības pamatnostādnēs 
2009.–2015. gadam teikts: “Darījuma tūrisma 
attīstību labvēlīgi ietekmē arī starptautiskās 
lidostas “Rīga” stratēģiski izdevīgā atraša-
nās vieta un straujā izaugsme. Šo potenciālu 
nepieciešams izmantot, lai attīstītu Rīgu kā 
Baltijas jūras reģiona darījumu centru, kura 
mērķauditorija būtu uzņēmēji gan no ES, gan 
trešajām, t. sk. NVS, valstīm.” 

Starptautiskās lidostas “Rīga” attīstībā ir 
iecerēti trīs galvenie posmi. Pirmajā posmā 
tiek plānota jauna termināļa būvniecība, kas 
pašreizējo lidostas kapacitāti – aptuveni 4 
miljoni pasažieru gadā – paaugstinātu līdz 15 
miljoniem pasažieru. Otrajā posmā paredzēta 
biroju, konferenču zāles, viesnīcas, noliktavas, 
izstāžu zāles un tirdzniecības zonas izveide. 
Tiek plānota pasaulslavenu izstāžu rīkotāja – 
Deutsche Messe GmbH – piesaiste. Tas gan 
saasinātu konkurenci Latvijas izstāžu rīkotāju 
vidū, bet vienlaikus nozīmē Ziemeļeiropas lī-
meņa izstāžu rīkošanu. Kā beidzamais posms 
lidostas attīstībā būtu Airport City izveide, 
kas ietvertu birojus, tehnoloģisko parku, lo-
ģistikas centru, atpūtas un izklaides centru, 
tādējādi veidojot starptautisko lidostu “Rīga” 
par pasaules līmeņa konkurētspējīgu lidostu 
un piesaistot Latvijai arvien vairāk atpūtas un 
darījumu tūristu. 

Bremzē PVn un 
konferenču centra trūkums
Kā darījumu tūrismu bremzējošu faktoru var 
minēt plānotā finansējuma nepiešķiršanu 

starptautiskajām prasībām atbilstoša konfe-
renču centra būvniecībai Rīgā.

Kā tūrisma industrijai kopēju bremzējošu 
faktoru, kas skar arī darījuma tūrisma attīstī-
bu Latvijā, var uzskatīt PVN likmes celšanu 
ar tūrismu saistītiem pakalpojumiem no 5% 
līdz 21%. Šāds lēmums ir ļoti nepopulārs – 
tas nostādījis Latviju situācijā, ka mēs vairs 
nevaram būt pilntiesīgi konkurētspējīgi ar 
kaimiņvalstīm Lietuvu un Igauniju, kur PVN 
likme tūrisma nozarei ir daudz zemāka. Lat-
vija ir kļuvusi tūristiem dārgāka un cenu ziņā 
nedraudzīgāka. Saprotams, ka tas ietekmē ko-
pējo Latvijas tēlu pasaulē, tādēļ varam prog-
nozēt tūristu skaita samazināšanos. Sāpīgi, ka 
tas notiek apstākļos, kad, kā atzinuši teorētiķi, 
Rīgai ir lieliskas iespējas kļūt par Austrumei-
ropas izstāžu centru, kas ļautu tai augt ne tikai 
kā tūrisma pilsētai, bet arī iegūt biznesa darī-
jumu pilsētas statusu.

izstāžu dalībnieku tēriņi
Vidējais viena aptaujātā ārvalstu viesa dienas 
izdevumu apjoms bijis aptuveni 295 latu apmē-
rā. Izstāžu un gadatirgu dalībnieku – ārvalstnie-
ku lielākos tēriņus veido tūristu mītņu pakalpo-
jumi – 87,37 lati. Otrs lielākais tēriņu avots ir 
bijusi iepirkšanās, kam aptaujātie izstāžu dalīb-
nieki kopumā ir tērējuši 50,36 latus. Ēdināšanas 
pakalpojumiem vidēji tērēti 26,59 lati. Viena 
no mazākajām izdevumu grupām ir transporta 
pakalpojumi – vidēji 18 lati dienā vienam cilvē-
kam, bet izklaidei tērēti vidēji 12,55 lati.

Minētie skaitļi kopumā ir ļoti aptuveni, jo 
ne visi iesaistītie respondenti sniedza ziņas 
par visiem saviem tēriņiem. Kā atzina paši 
respondenti, tas vienkārši nebija iespējams, jo 
izmaksas daļēji sedza respondentu pārstāvē-
tais uzņēmums vai organizācija un šis summas 
viņiem nebija zināmas. 

Pētījumā tika salīdzinātas divu respondentu 
grupu tēriņi. Vienu veidoja tie, kuri izmantoja 
naktsmītņu pakalpojumus, otru – tie, kuri šos 
pakalpojumus neizmantoja. Tēriņu struktūra 
abām grupām ir visumā līdzīga, lai gan dažas 
atšķirības bija konstatējamas. 

Darījumu izstāžu un 
gadatirgu apmeklētāju 
klasifikācija
īstie klienti
Pirmām kārtām tie ir apmeklētāji, kurus uzaici-
nājuši paši izstāžu vai gadatirgu dalībnieki. Sa-
runājoties ar tiem, ir jāizrāda lielāka uzmanība 
un atsaucība. Lai nezaudētu citus īstos klientus, 
ir jāizrāda profesionāla uzmanība ikvienam 
interesentam.

“Dīkdieņi”
Apmeklētāji, kurus piesaista produktu demons-
trēšana vai kādas citas aktivitātes uzņēmuma 
stendā. Lai starp šiem apmeklētājiem atrastu īsto 
klientu, ir nepieciešami uzvedinoši jautājumi. 

Ziņkārīgie
Interesējas par visu iespējamo. Var uzdot 
jautājumus ne vien par izstādīto produktu vai 
pakalpojumu, bet arī par nesaistītām lietām, 
piemēram, par stenda noformēšanu, piedalīša-
nos citās izstādēs un gadatirgos u.tml. Šīs gru-
pas galvenā interese – iegūt kādu bezmaksas 
paraugu.

makulatūras vācēji
Patīk vākt visus iespējamos reklāmas materiā-
lus (informatīvos bukletus un citus drukātos 
materiālus) neatkarīgi no to satura.

“Lielās acis”
Vienmēr ļoti draudzīgi un ieinteresēti, demons-
trē gatavību iesaistīties sarunās ar izstāžu un 
gadatirgu dalībniekiem. Dalībniekiem nepiecie-
šama neliela saruna ar šiem apmeklētājiem, lai 
noskaidrotu, vai tie būtu saucami par potenciā-
lajiem klientiem.

Vienaldzīgie
Atklāti izrāda intereses trūkumu. Šie apmek-
lētāji izvairās no acu kontakta un sarunām ar 
izstāžu dalībniekiem.

vanagi
Ierodas izstādē ar vienu mērķi – pārdot savu 
produktu vai pakalpojumu. Tipiskākais pie-
mērs – reklāmas aģenti. No izstādes dalībnieka 
viedokļa šāds viesis diezin vai kļūs par tā 
klientu, ja tomēr šķiet, ka šāda iespēja pastāv, 
tad šādam apmeklētājam var veltīt nedaudz 
uzmanības.

Darba meklētāji
Ja uzņēmums meklē sev jaunus darbiniekus, 
tad šādam apmeklētājam var veltīt nedaudz 
uzmanības. 

Klusie un nepamanāmie
Šie apmeklētāji parasti ir citu uzņēmumu 
darbinieki, kam uzdots iepazīties ar izstādes 
ekspozīciju. Sarunājoties ar stenda darbinieku, 
iegūto informāciju rūpīgi pieraksta. Lai noskaid-
rotu, vai šis apmeklētājs nav konkurents, būtu 
vēlama vizītkaršu apmaiņa. Šo apmeklētāju 
pārstāvētie uzņēmumi laika gaitā var kļūt par 
labiem klientiem.

konkurenti
Parasti sevi nodod ar pārmērīgu kompetences iz-
rādīšanu un detalizētiem jautājumiem. Dalībnie-
kam, komunicējot ar šādu apmeklētāju, ir mazāk 
jārunā pašam, bet vairāk jāuzdod jautājumi.

Avots: Stražnovs G. 2004. Reklāma praktiskajā biznesā. 
Rīga: Merkūrijs, 171. – 183. lpp.
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Rīgā tiek plānota pasaulslavenu izstāžu rīkotāja – Deutsche Messe GmbH – piesaiste. Tas gan saasinātu 
konkurenci Latvijas izstāžu rīkotāju vidū, bet vienlaikus nozīmē Ziemeļeiropas līmeņa izstāžu rīkošanu
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produkts

inta rozenvalde

Veselības tūrisms ir tūrisma joma, kas 
šajos pārmaiņu laikos Latvijas tūris-
ma nozarei un ekonomikai kopumā 

varētu kļūt par to labo vistiņu, kas dēj zelta 
oliņas.

Veselības tūrisms: būtība un vēsture
Veselības tūrisms ir tūrisma veids, kura gal-
venais nolūks ir fizisko, garīgo un emocio-
nālo spēju atjaunošana ceļojuma laikā vai 
tūrisma galamērķī. Ļaudis ceļo uz noteiktām 
vietām, kurās atrodas vai ir pieejami noteikti 
ārstnieciski vai rekreatīvi dabas resursi, ve-
selības centri, kuros iespējams saņemt kva-
litatīvus ārstnieciskos pakalpojumus, iziet 
noteiktas kūres skaistumam, organisma vis-
pārējā stāvokļa uzlabošanai, kādu noteiktu 
disfunkciju ārstēšanai vai mazināšanai, garī-
gai atjaunotnei u.tml. Arī tad, ja visi šie pa-
kalpojumi ir pieejami dzīves vietā, nodoties 
veselības tūrismam cilvēkus mudina vismaz 
trīs apsvērumi: lētāk, savādāk un jaunas ie-
spējas/cerības.

Pirms daudziem gadu desmitiem, kad jē-
dziena “veselības tūrisms” mūsu aktīvajā 
vārdu krājumā vēl nebija, turīgie krievi at-
klāja Bādenbādeni, angļi – franču Rivjēru, 
bet Tomass Manns savā 1924. gadā saraks-
tītajā šedevrā “Burvju kalns” pasaulei node-
va vēstījumu par Šveices augstkalnu sana-
torijām. Tepat Latvijā cilvēki tiecās pabūt 
Baldones dūņu dziedinātavā, tuvāk Ķemeru 
sērūdens avotiem, bet padomju laikā – īste-
not sapni un ar arodbiedrības ceļazīmi no-
kļūt maģiskajos Melnās jūras vai Kaukāza 
kūrortos. Patiesībā visas šīs aktivitātes ir 
saistītas ar veselības tūrismu. Taču tolaik tā 
bija eksotika. 

Šodien veselības tūrisma ģeogrāfiskie vir-
zieni un amplitūda, tāpat mērķi un iespējas 
ir pavisam citas. Visu šo lapu varētu pieraks-
tīt pilnu ar jauniem un svešādi skanošiem 
jēdzieniem. Talasoterapija ir atklājusi jūras 
produktu pozitīvos efektus, jaunu vārdu un 
izplatību ieguvusi dūņu dziedniecība – bal-
neoterapija. Nelielais beļģu kūrorts Spa ir 
devis vārdu šodien pašam populārākajam 
fiziskās un garīgās atjaunotnes veidam. Un 
kur nu vēl Nāves jūras minerāli, Bulgārijas 
un Jaunzēlandes ģeotermālie resursi; mālu, 
dubļu terapijas, minerālūdeņu un sulu tera-
pijas, fitoterapijas, akmeņu terapijas, ener-
ģētiskie koki... Cilvēki nododas veselības 
tūrismam, lai labotu dažādus ķermeņa de-
fektus, uzlabotu dabas doto, atbrīvotos no 
liekā svara un dažādām atkarībām; lētāk 
veiktu dažādas manipulācijas – gan ķirur-
ģiskas, gan stomatoloģiskas, izdarītu to 
prestižās klīnikās pie atzītiem speciālistiem; 
saņemtu neordināras procedūras to dzimte-
nē – lielākoties Austrumos. Aizvien vairāk 

ir tādu, kuri meklē palīdzību pie izslavētiem 
tautas dziedniekiem un ir ar mieru doties pat 
simtiem un tūkstošiem kilometru tālu. 

Veselība ir modē
Veselības tūrisma popularitātes pieaugu-
ma pamatā ir, kā jau teikts, arī ekonomiski 
apsvērumi. Tomēr ļoti liela nozīme ir dažā-
diem individuāliem un sociāliem faktoriem. 
Šodien dzīvot veselīgi ir modē! Ir modē 
veselīgi ēst, rūpēties par savu ķermeni, ir 
modē saiknes ar dabu. Cilvēki aizvien vai-
rāk apzinās, ka veselība ir ārkārtīgi svarīgs 
pilnvērtīgas dzīves resurss, ka tā nav vien-
reiz un uz visu mūžu dota dabas dāvana, ka 
dzīves kvalitāte ir lielā mērā saistīta ar mūsu 
investīcijām savā izglītībā un savā veselībā. 
Veselības tūrisms ir viens no veidiem, kā šīs 
investīcijas realizēt. 

Tūrismā, tāpat kā citās tautsaimniecības no-
zarēs, mēdz nodalīt un analizēt divas sadaļas 
– ienākošo un izejošo. Ekonomiku, saprotams, 
vairāk interesē saimniecisko aktivitāšu attīstī-
ba iekšzemē un līdz ar to – veselības tūrisma 
uzņēmumu attīstība pašu mājās. Tādēļ nav 
brīnums, ka Latvijas Tūrisma attīstības pa-
matnostādnēs 2009.–2015. gadam veselības 
tūrisms atzīts par vienu no prioritāri atbalstā-
majiem tūrisma veidiem Latvijā.

iespējas Latvijā
Veselības tūrisms ir ārkārtīgi sazarots. Lielos 
vilcienos var runāt par rekreatīvo un ārstnie-
cisko jeb medicīnas tūrismu. Abos virzienos 
Latvijā ir liels potenciāls. 

Rekreatīvajā tūrismā pastāv lielas iespējas 
izmantot Latvijas unikālos dabas resursus. 
Mums ir vairākus simtus kilometrus gara pie-
kraste ar smilšainu pludmali un priežu me-
žiem apaugušu kāpu zonu urbanizācijas maz 
ietekmētos apvidos. Tā ir lieliska vide nelielu 
re kreācijas centru attīstībai, līdzās jau minēta-
jiem dabas resursiem piedāvājot papildu akti-
vitātes un pakalpojumus – pirtis, fitoterapiju, 
sulu kūres, svara mazināšanas procedūras, 
diētas, dažādas vannas, masāžu, arī SPA; var 
piedāvāt nūju, velosipēdu, laivu, slēpju un cita 
inventāra īri. Tas pats attiecas uz brīnišķīgām, 
klusām, civilizācijas maz skartām vietām pie 
upēm un ezeriem.

Ne vienu vien gadu runājam par to, ka ār-
zemnieki brauc uz Latviju, lai labotu un pro-
tezētu zobus, izmantotu plastikas ķirurgu pa-
kalpojumus, veiktu dažādas citas operācijas. 
Latvijai šajā jomā ir ļoti labi resursi, pirmām 
kārtām jau cilvēciskie – augsti profesionāls 
augstākais un vidējais medicīniskais personāls, 
ir iekārtas, telpas un arī vide – Eiropas līmeņa 
lielpilsēta Rīga, kā arī Jūrmala, kurai savas vi-
des, kultūras, infrastruktūras un atmosfēras dēļ 
ir visi priekšnosacījumi, lai kļūtu pat Austru-
meiropas un visas Baltijas jūras valstu mēroga 
izcilību veselības tūrisma jomā.

medicīnas tūrisma 
centrs
Ieinteresētie uzņēmumi gaida atbal-
stu no nozares un valsts, taču tie ļoti 
labi saprot, ka ar to vien 
nepietiek – ir jāorganizē-
jas pašiem. Šajā ziņā aktīvi 
ir mediķi. Tā SIA “Medicīnas tūrisma centrs” 
dibinātāji – Māris Rēvalds, Jānis Zaržeckis un 
Fēlikss Lūkins – 22. oktobrī iepazīstināja ar 
projektu “Baltic Care”, kurā apvienojušies vai-
rāki Latvijas medicīnas nozares līderi (gremo-
šanas slimību centrs “Gastro”, klīnika “EGV”, 
“L. konsultācijas un investīcijas”, medicīnas 
sabiedrība “ARS”, Plastikas ķirurģijas klīnika, 
Veselības centrs 4, Valtera protēžu laboratorija, 
SIA “Zaržecka privātprakse”), kas atbilstoši 
savai specifikai piedāvās kvalitatīvus, Eiro-
pas Savienības prasībām atbilstošus medicī-
nas pakalpojumus ārvalstniekiem par Latvijas 
cenām. Projekta mērķis ir veicināt medicīnas 
tūrisma attīstību Latvijā, tādējādi sekmējot gan 
Latvijas pakalpojumu eksportu, gan tūrisma in-
dustrijas attīstību.

Mediķu aktivitātes guvušas pozitīvu atbal-
si arī Ekonomikas ministrijā. Ministrs Artis 
Kampars intervijā “Latvijas Avīzei” uzsver: 
“Noteikti pozitīvi vērtējama un atbalstāma ir 
SIA “Medicīnas tūrisma centrs” iniciatīva un 
projekts “Baltic Care”. To var minēt arī kā vie-
nu no pozitīvajiem piemēriem, kā ekonomis-
kās krīzes apstākļos tiek attīstīta nozares niša, 
kuras potenciāls iepriekš netika pietiekami iz-
mantots. Lai kāda nozare veiksmīgi attīstītos, 
liela nozīme ir tieši pašu komersantu vēlmei 
un ieguldījumam konkrētā pakalpojuma pie-
dāvāšanā.”

Kā norādījuši SIA “Medicīnas tūrisma 
centrs” pārstāvji, jau kopš 90. gadiem ārvalst-
nieki dodas uz Latviju, lai izmantotu vietējo 
medicīnas iestāžu sniegtos pakalpojumus. Sā-
kotnēji tie bija nesenie aizbraucēji, taču tagad 
klientu sastāvs ir dažādojies. Liela nozīme ir 
mutvārdu reklāmai, taču kopumā reklāmas 
virzienā būtu jāstrādā pārdomāti un organizēti. 
Latvijai šobrīd ir iespēja pierādīt savu medicī-
nas pakalpojumu kvalitāti, nozares kapacitāti, 
speciālistu augsto profesionalitāti, tādējādi 
veicinot šīs nišas tūristu skaita pieaugumu un 
eksportspējīgas nozares attīstību. 

Veselības tūristi Latvijā uzturas ilgāk
Intervijā “Latvijas Avīzei” veselības tūris-
ma efektivitāti ekonomikas ministrs Artis 
Kampars argumentē ar skaitļiem. Atbilstoši 
LR Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 
kas iegūti no ceļotāju intervijām, tie ceļotā-
ji, kuri Latvijā ierodas ar motīvu ārstēšanās, 
2008. gadā šeit pavadīja vidēji 7,6 naktis – 
tas ir otrs augstākais rādītājs (pirmie ir ce-
ļotāji, kas ieradušies ar motīvu mācības). 
Savukārt Jūrmalas domes vadības sarakstē ar 
Ekonomikas ministriju, RAPLM un Veselī-

Tūrisms un veselība



2009 Nr. 4 (Nr. 11)

Kūrorta viesnīca “Rogner Bad Blumau” Austrijas dienvidaustrumos tiek uzskatīta par lielāko apdzīvoto 
mākslas darbu pasaulē. Klientiem ir pieejamas SPA procedūras, termālā ūdens baseini, dažāda veida 
pirtis, Nāves jūras minerālsāļu grota. Dažādas ēku konstrukcijas, to izvietojums un kūrortviesnīcas 
teritorija veidota, akcentējot pasaulslavenā arhitekta F. Hundertvasera (1928–2000) ideju par cilvēka 
dzīvi harmonijā ar dabu

bas ministriju, aplūkojot vidējo noslogojumu 
Jūrmalas rehabilitācijas centros un kūrorta 
iestādēs 2008. gadā, tiek minēts vēl lielāks 
skaitlis – 8,38 dienas iepretī 1,4 dienām, kas 
raksturo uzturēšanos pārējās viesu apmeša-
nās vietās. Veselības tūrisms ir arī viena no 
retajām tūrisma nozarēm, kurai pēdējos ga-
dos ir bijusi pozitīva bilance (jāatzīmē, ka 
kopējā tūrisma bilance Latvijā ir negatīva). 
Kā 22. oktobra preses konferencē norādīja 
Fēlikss Lūkins, Dr. Lūkina Acu lāzerķirur-
ģijas klīnikas vadītājs, viens medicīnas tū-
rists Latvijā iztērē apmēram 5000 latu. Tas 
ir krietni vairāk, nekā Latvijā atstāj cita seg-
menta tūristi. Pozitīvi ir arī tas, ka medicīnas 
tūrismu neietekmē sezonalitāte.

Plus daba un kultūra
Citas Latvijas kvalitātes, piemēram, daba un 
kultūra, var kalpot kā saistoši papildu ele-
menti. Arī pasaulē ļoti populāri ir veselības 
tūrismu attīstīt vietās, kur eksistē interesanti 
citu tūrisma veidu piedāvājumi. Tā Austrijas 
dienvidos netālu no Grācas atrodas viens no 
eksotiskākajiem kūrortiem pasaulē – arhitek-
ta Frīdensreiha Hundertvasera projektētais 
ekoloģiskais Badblūmavas (Bad Blumau) 
kūrorts. Tā apmeklētājus vilina ne tikai pirtis, 
baseini, spa un citas miesu un garu uzlabojo-
šas aktivitātes, bet arī neparastā arhitektūra, 

interesantais dabiskuma koncepts, apkārtnes 
pilis, vīna ceļš, skaistule Grāca un Eiropas 
vecākā liepa. 

jāsakārto normatīvo aktu bāze
Savi plāni veselības tūrisma sakarā ir arī vado-
šajām tūrisma nozares struktūrām. 2010. gadā 
plānots veikt pētījumu “Veselības tūrisma at-
tīstības perspektīvas (iespējas) Latvijā”, lai iz-
strādātu veselības tūrisma attīstības koncepciju. 
Pētījumā plānots aptvert pēc iespējas plašākus 
veselības tūrisma (tostarp kūrortu tūrisma) as-
pektus (par to sk. ekonomikas ministra A. Kam-
para tēzēs).

Nepieciešamību sakārtot ar veselības tūris-
mu saistīto normatīvo aktu bāzi uzsver arī Jūr-
malas domes vadība. Jūrmalas domes priekš-
sēdētājs Raimonds Munkevics jau 2009. gada 
septembrī vēstulē Valsts prezidentam Valdim 
Zatleram uzsvēra: “Veselības kūrorti un to 
piedāvātie veselības tūrisma produkti ir per-
spektīvi ekonomikas attīstības veicinātāji, 
eksporta produkts ar augstu pievienoto vērtī-
bu, kas Latvijā būtu jāattīsta, jo veicina tūris-
tu ilgāku uzturēšanos, tūristu lielākus tēriņus 
un samazina sezonalitātes iespaidu, līdz ar to 
ir būtiski sakārtot normatīvo aktu bāzi, kas 
attiecas uz kūrortu jomu un izvirzīt veselības 
tūrismu par vienu no prioritārajiem eksporta 
produktiem.” 

Ekonomikas ministra  
Arta Kampara tēzes 
Jūrmalas Uzņēmēju biedrības 
apaļā galda diskusijā
2009. gada 21. oktobrī 
“Sanare-KRC Jaunķemeri”

• 2009. gada 3. septembrī Ekonomikas mi-
nistrija vērsās pie tūrisma nozares pārstāvjiem 
ar aicinājumu sniegt konkrētus priekšlikumus 
Tūrisma likuma normām un norādīt, kādas 
problēmas un/vai jautājumus neatrunā esošais 
Tūrisma likums, tādējādi reaģējot uz Latvijas 
Tūrisma konsultatīvās padomes sēdes laikā 
izskatīto jautājumu par likumprojekta “Grozīju-
mi Tūrisma likumā” izstrādi. Šis aicinājums tika 
atkārtots arī 2009. gada 11. septembrī Latvijas 
Tūrisma konsultatīvās padomes sēdes laikā. 

• Vienīgos priekšlikumus Ekonomikas 
ministrija saņēma no Jūrmalas pilsētas domes, 
kura vērsa uzmanību uz veselības tūrisma un 
kūrortu regulējuma iekļaušanu likumā.

• Šobrīd tiek plānots definēt prioritāros 
tūrisma veidus – veselības tūrisms jau šobrīd 
iezīmējas kā viena no potenciāli būtiskākajām 
iniciatīvām kopējā Latvijas piedāvājumā.

• TAVA Konsultatīvajā padomē jautājumu 
par veselības un kūrortu tūrismu kā vienu no 
atbalstāmajiem tūrisma veidiem skatīs atseviš-
ķi, un, izvērtējot visus ar to saistītos aspektus 
(administratīvie šķēršļi, apdrošināšanas regu-
lējums u.c.), attiecīgi iekļaus veselības tūrisma 
mārketinga aktivitātes 2010. gada plānā.

• 2010. gadā plānots veikt pētījumu “Veselības 
tūrisma attīstības perspektīvas (iespējas) Latvijā”, 
balstoties uz pētījumu izstrādās koncepciju vese-
lības tūrisma attīstībai – Ekonomikas ministrijas 
Tūrisma nodaļa no 2010. gadā plānotajiem valsts 
budžeta līdzekļiem ir pieprasījusi 15 000 latu 
šāda pētījuma veikšanai. Pētījumā plānots ietvert 
pēc iespējas plašākus veselības tūrisma (tostarp 
kūrortu tūrisma) aspektus: izvērtēt iesaistīto 
valsts institūciju jautājumus atbilstoši to kompe-
tencei, izpētīt un rezultātā precizēt un pilnveidot 
terminoloģiju, izvērtēt infrastruktūras un dabas 
resursu izmantošanas iespējas, izanalizēt šā 
tūrisma veida produktu un pakalpojumu veido-
šanas īpatnības un konkurētspējas priekšnosa-
cījumus, izvērtēt normatīvo aktu un plānošanas 
dokumentu izstrādes/grozījumu nepieciešamību 
(tostarp Tūrisma likumā), kā arī sniegt konkrētus 
priekšlikumus veselības tūrisma attīstībai. 

• Pēc tam būs nepieciešams pieņemt kon-
ceptuālu lēmumu par tālāku stratēģisku virzību.

• Komersantiem būtu aktīvi jāizmanto jau 
šobrīd pieejamie starptautiskie finanšu līdzekļi 
un jācenšas iegūt ES atbalstu strukturālo fondu 
un citu iniciatīvu ietvaros. 

• Svarīgi gan Jūrmalai, gan Ķemeru kūrortam, 
gan ikvienam Latvijas tūristu galamērķim 
pastāvīgi paaugstināt tūrisma produktu un 
pakalpojumu kvalitāti, attīstīt jaunus produk-
tus, veidot savu unikālu profilu un rūpēties 
par atpazīstamību, tādējādi veicinot Latvijas 
kā pievilcīga un droša tūristu galamērķa tēla 
nostiprināšanos Eiropā un visā pasaulē.

Priekšnoteikumi veselības tūrisma attīstībai:
•	Nepieciešami sadarbības partneri mērķa 

valstīs.
•	Vietējās tūrisma firmas, kas specializētos 

veselības tūristu piesaistē un apkalpošanā.
•	Valsts un pašvaldību atbalsts pakalpojumu 

sniedzēju mārketinga aktivitātēm.
•	Pakalpojuma sniedzēju spēja pielāgot savus 

produktus ārvalstu veselības tūristu vajadzībām.
•	Pakalpojuma sniedzēju apvienošanās 

sabiedriskās organizācijās vai koordinācijas 
struktūras izveidošana.
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Tiekoties ar žurnālu “Tūrisms” Kopen-
hāgenā, SAS produktu un klientu ap-
kalpošanas viceprezidente Lena  Rökaas 

(Lena Rökaas, Vice President, Product & Cus-
tomer Services, Scandinavian Airlines) uzsvē-
ra, ka šobrīd aviokompāniju savstarpējā kon-
kurence no debesīm vairāk pārceļas uz zemi. 
“Debesīs visas aviokompānijas lido vienā āt-
rumā, izmanto līdzīgas lidmašīnas, taču būtiski 

mēdz atšķirties serviss, ko klientiem var piedā-
vāt pirms un pēc lidojuma; protams, nemazinās 
nozīme arī tam, kāds serviss tiek nodrošināts 
lidojuma laikā,” stāsta Lena Rökaas. 

Viņas kolēģis, SAS inovāciju un projektu 
menedžeris Dāvids Grams (Gram) uzsver, ka 
šobrīd klienti par savu galveno vērtību uzskata 
laiku, turklāt cilvēkus satrauc ne vien tas, cik 
daudz laika tiek patērēts, bet arī tas, kā laiks 
tiek tērēts. Tie arī esot šā brīža galvenie avio-
kompāniju izaicinājumi. Īpaši tiekot piedo-
māts pie tā, kā vienkāršot un atvieglot iekāp-
šanu lidmašīnā, vienlaikus nemazinot augstās 
drošības prasības.

Lai atvieglotu lidojumu reģistrāciju, SAS 
saviem pasažieriem piedāvā iespēju ceļot, re-
ģistrāciju nodrošinot tikai ar mobilo telefonu 
palīdzību, tādējādi padarot ceļošanu ērtāku un 
vienkāršāku. Pakalpojums ir pieejams visiem 
pasažieriem ar mobilā interneta pieslēgumu. 
Piereģistrējoties lidojumam ar SMS vai SAS 
Mobile Portal palīdzību, pasažierim būs tikai 
jāapstiprina sava lidojuma detaļas, un viņš uz-
reiz varēs saņemt mobilo iekāpšanas karti ar 
2D svītrkodu. Mobilajā iekāpšanas kartē ir no-
rādīta informācija par reisa numuru, vietu, kā 
arī izlidošanas un ielidošanas laiku. 2D svītr-
kods būs arī nepieciešams, reģistrējot bagāžu 
SAS pašapkalpošanās kioskos, drošības kon-
trolei un ātro joslu drošības kontrolei, kā arī 
pieejai atpūtas zonai.

Lena Rökaas apstiprina, ka šādi pakalpoju-
mi ir raksturīgi skandināviskajam dzīves sti-
lam, ko kompānija raksturo kā vienu no savām 
vērtībām. Tehnoloģiju lietotājiem ir iespēja tās 

izmantot pilnībā, lieki nedrukājot papīru, netē-
rējot tam laiku un nenodarot kaitējumu dabai.

Decembra sākumā SAS pilnveidoja un papla-
šināja savu SMS pakalpojumu klāstu. Piemē-
ram, pasažieri, kuri būs norādījuši savu mobilā 
telefona numuru, ar SMS sūtījuma palīdzību tiks 
informēti par iespējamo lidojuma aizkavēšanos, 
iekāpšanas laiku, lidostas izejas numuru u.c.

“Lai arī SAS jau šobrīd ir punktuālākā Ei-
ropas aviokompānija, tomēr, paredzot ārkārtas 
gadījumu iespējamību, mēs vēlamies nodroši-
nāt savus klientus ar pašu labāko servisu. Tas 
ir jau cits līmenis – būt proaktīviem un savlai-
cīgi informēt klientus par potenciāliem kavēju-
miem. Mēs cenšamies būt ceļojumu mobilo ri-
sinājumu avangardā. Mūsu klienti, kā redzam, 
augstu novērtē mūsu SMS pakalpojumus,” 
stāsta SAS produktu un klientu apkalpošanas 
attiecību viceprezidente Lena Rökaas. 

Aviokompāniju cīņas uz zemes

kontakti:
bkn@bkn.lv
www.bkn.lv

Tel. +371 67397558
Mob. tel. +371 29252369
Mob. tel. +371 29263088

Uzņēmums ar 10 gadu pieredzi piedāvā
augstas kvalitātes un pilna cikla
grāmatvedības pakalpojumus.

Ar mums strādāt ir droši – 
mūsu atbildība ir apdrošināta Ls 100 000 apmērā.

Grāmatvedības pakalpojumi 
tūrisma nozarei!

Vieta Jūsu reklāmai!!!
F.Sadovņikova iela 39 - 7.stāvs, Rīga, LV-1003, Latvija

Tālr. 67359508, fakss: 67359504
e-pasts: sales@co.inbox.lv

travel.inbox.lv

• Plašākais ceļojumu klāsts Internetā
• Vieglākā ceļojumu meklēšana
• jau 9 tūkstoši ceļotgribētāju nedēļā

PRESES RELĪZES
Preses relīžu iniciēšana 

(100 €/h)

Jums noteikti ir ko pavēstīt. Nekautrējieties!
Ziņu telpā dažkārt ir mazāki, nezināmāki, 
nekvalitatīvāki pakalpojumi un to sniedzēji...

Preses relīžu rakstīšana 
(70 €/h)

Uzticiet to mums! Lai katrs dara to, ko prot labāk! 
Mums ir jau 20 gadu pieredze preses relīžu 
rakstīšanā Latvijā.

Preses relīžu rediģēšana 
(70 €/h)

Jūs gribat rakstīt paši, bet tomēr māc šaubas par 
to, ko esat sarakstījuši? Neesat pārliecināti, ka tas 
kādu interesē? Mēs pielabosim un aktualizēsim!

Preses relīžu nosūtīšana 
(35 €/h)

To taču prot ikviens! Ne tā? Vai jūsu datu bāzē ir 
vairāk nekā 1000 žurnālistu e-pasta adreses? Vai 
jums ir īpaša e-pastu izsūtīšanas programma? Kā 
jūs plānojat nosūtīt žurnālistiem bildes oriģinālā 
izmērā? Uzticiet to mums! Tas nemaksā tik dārgi 
un noteikti atmaksājas.

Preses relīžu arhivēšana 
(35 €/h)

Ja jums nav pašiem savas interneta lapas 
vai arī jūsu interneta lapā nav sadaļas 
<Jaunumi>, uzticiet savas preses relīzes 
arhivēšanu mums, un tā mājos blakus 
citām preses relīzēm, un, iespējams, kāds 
vēl vairāk interesēsies arī par jūsējo.

publicity@publicity.lv

Pilnveidojot klientu servisu, SAS iedzīvina 
jaunu skaidrojumu savam saīsinājumam – 
Service And Simplicity



Gaisa temperatūra virs +20 grādiem, siltas smiltis, ērta, 
ātra piekļūšana un autostāvvietas
 
Pieejami 4 pludmales laukumi, kurus iespējams pielāgot dažādiem 
pludmales sporta veidiem:

 � volejbolam
 � futbolam
 � badmintonam
 � rokasbumbai
 � tenisam
 � un, protams, bērnu ballītēm!

Laukumu īres cenas sākot no 15 LVL stundā

Café Brazil – īstā vieta, kur fanot līdzi savējiem pie TV vai noskaidrot, kurš ir veiklākais 
Wii spēlētājs

Bērnu priekiem – lielākā smilškaste Rīgā, Wii spēļu istaba, sporta treniņi nākamajiem 
čempioniem un bērnu ballītes
 
Pludmales volejbola akadēmija turpina sezonu BRAZĪLIJĀ – trenējies pie 
profesionāliem pludmales volejbola treneriem! Piesakies: kruums@brazil.lv T.29343007

Brazīlija piedāvā organizēt preses konferences, uzņēmumu sporta sacensības, 
seminārus un dažāda veida ballītes

Pārcel savu biroju pie mums – īpaši tam paredzēta Lounge zona un bezvadu 
internets
 
Izroc savu stilīgāko pludmales bikini vai šortus un rezervē laukumu: 
T. 25400000
E. info@brazil.lv
Jūrkalnes iela 100, Rīga
www.brazil.lv

Vairāk info
www.brazil.lv



Interaktīva ekskursija skolēniem un pieaugušajiem.
Ekskursijas latviešu, krievu, angļu un vācu valodā.

Ja grupa vēlas gidu, ekskursija iepriekš ir jāpiesaka, zvanot pa 
tālruni +371 7097170, info@motormuzejs.lv. 

Norēķinu sistēma tūristu grupām – ar pārskaitījumu vai uz vietas.

Atlaides skolēnu grupām – uz desmit bērniem viens pieaugušais 
muzeju var apmeklēt bez maksas.

Muzeja darbinieki piedāvā prezentācijas un lekcijas 
par muzeju un tā eksponātiem.

Muzeja darbinieki ir īstas nozares enciklopēdijas, kas lieliski 
pārzina Latvijas auto vēsturi un tās attīstības gaitu.

Muzeja telpās atrodas kafejnīca “Limuzīns”, kurā var 
omulīgi pasēdēt pirms un pēc muzeja apmeklējuma. 

Iespējams rīkot arī dažādus pasākumus un 
nodrošināt tūristu grupu ēdināšanu.

Aicinām uz sadarbību tūrisma firmas

Rīgas motoRmuzejs – 
unikāls tūRisma 

galamēRķis

muzejs atvērts katru dienu no 10.00 līdz 18.00
muzeja adrese: S. Eizenšteina ielā 6, Rīgā, LV 1079, Latvija
kontakti un sīkāka informācija: tālr. +371 7097170 
e-pasts: info@motormuzejs.lv  
mājaslapa: www.motormuzejs.lv

Rīgas motormuzejs ir 
lielākais seno spēkratu muzejs 
Baltijas valstīs. tas ir sabiedrībai 
plaši pieejams pētniecības un izglītības centrs. 
muzejs ne tikai vāc, saglabā un popularizē seno, unikālo 
tehniku, bet arī pēta un restaurē senos spēkratus.

muzeja ekspozīcija tiek regulāri mainīta, atjaunota 
un papildināta. muzeja zālē divos stāvos vienlaikus ir 
aplūkojami vairāk nekā 240 senie spēkrati.


