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Potenciāls 



Carnikava / tūrisms & atpūta / brīvais laiks 

 

leisure & recreation 



Piekļuve 



Galamērķi raksturojošās pazīmes pēc 
telpiskās struktūras kopsakarībām 

Tūrisma galamērķa robeža ir funkcionāla un dinamiska: 
pamatā to nosaka patērētāju pieprasījums 
politiska ietekme – pieeja no augšas 
uzņēmēju vienošanās – pieeja no apakšas 
tūroperatoru spēja ietekmēt galamērķa telpiskās izpausmes 

Tūristu piesaistu 
izvietojums 

Izkliedēts 

Koncentrēts 

Lineārs 

Centrs 

Monocentrisks 

Policentrisks 

Bicentrisks 

Cilmvieta 

Tuvu 

Tālu 

Pievilcība 

Augsta 

Vidēja 

Zema 

Tranzītceļš 

Dominējošais 

Ar 
alternatīvām 

A.Klepers, 2012 

Carnikavas 
pozīcija tūrisma 
piedāvājuma 
veidošanā un 
vietas mārketingā 



Saikne ar Rīgu 



Dabas 
pamatne 

 



Carnikava – vārti uz 
Vidzemes jūrmalu 

Saikne ar 
pakalpojumiem 



Kāpēc Saviļņojošā Vidzeme? 



Kāpēc Saviļņojošā Vidzeme? 



Galamērķis + tematiskie ceļi 

• atvērta sistēma, jo apmeklētājs pats var  

ietekmēt tās robežas un veidot attiecības starp 
dažādiem tās elementiem  

 

 

 

 

 

 
 

 

(Buhalis, 2000; Murphy et al., 2000; Framke, 2002; Cooper & Hall, 2008; Moilanen & Rainisto, 
2009) 
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APGROZĪJUMS 



Konkurētspēja eksporta tirgū 2011. gadā 
(pēc apkalpoto ārvalstu nakšņotāju skaita) 
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3% 

Rīga 

Jūrmala 

Ventspils, Ventspils novads 

Gaujas NP 

Liepāja, Nīcas novads 

Daugavpils, Daugavpils un Krāslavas novads 

Engures, Rojas novads 

Vidzemes jūrmala (Saulkrastu, Carnikavas, 
Salacgrīvas un Limbažu novads) novads 

Pārējie Vidzemes jūrmalai ir otra lielākā 
tūrisma eksportspēja Vidzemē pēc 
Gaujas NP 

Saulkrasti 2012 – 15 728 
(2011 – 12 212) pieaudzis par 28%, (gultas vietu 
samazin. 661 / 523. 81%LV / 19% - ārvalstis 
 



Konkurētspēja vietējā tirgū 2011. gadā (pēc 

apkalpoto vietējo nakšņotāju skaita) 

23% 

10% 

7% 

11% 6% 
4% 

4% 
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2% 

3% 

1% 
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18% 

Rīga 

Gaujas NP 

Ventspils ar Ventspils novadu 

Liepāja, Nīcas novads 

Jūrmala 

Daugavpils, Daugavpils un Krāslavas novads 

Engures, Rojas novads 

Vidzemes jūrmala (Carnikavas, Saulkrastu, Salacgrīvas un 
Limbažu novads) 
Jelgava, Jelgavas un Ozolnieku novads 

Rēzekne, Rēzeknes, Ludzas novads 

Madonas un Ērgļu novads 

Jēkabpils 

Kuldīgas novads 

Ogres, Ķeguma, Lielvārdes novads 

Talsu novads 

Pārējie  

Vidzemes jūrmalai 3% no vietējo 
nakšņotāju tirgus 



 





 



Specializācija 
– velo? 



 



Ainaviskums 



Pieprasījums – Baltijas apceļošana 



22.10.2010 - Valga, Estonia - 
Klepers 

Velo tūrists / segmentēšana 



Velo tūrists / segmentēšana 



Protams arī... 



22.10.2010 - Valga, Estonia - 
Klepers 

Velo un dzīvesstils – segmenti 

Sportiskais 

 

 

Baudītājs  

 

 

Atklājējs 

 

 

Event party  

 

 

Eko-veselīgais 
  
 
 
Ikdienas braucējs 
 
 
 
 
Modīgais 
 
 
 
 
Atbalsta komanda 
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Post-materiālistiski patērētāji, ar izteiktu nepieciešamību pašapliecināties. Meklē 
kaut ko, kas padarītu pašus labākus. Meklē oriģinālo, autentisko, sociāli 
atbildīgo, izglītojošo un kvalitatīvo.  

Materiālistiski un uz statusu sabiedrībā orientēti patērētāji, kuri cenšas savas 
ikdienas rūpes kompensēt ar patēriņu. Meklē kaut ko, kas padarītu viņu dzīvi 
vieglāku, patīk jaukas lietas, maģiskas formulas un droši risinājumi.  

Kas ir laime? 

LAIME = TAS KAS TEV PIEDER 

ORIENTĀCIJA UZ CENU 

GFK Roper patērētāju stila segmentēšana, 2007 

LAIME = TAS KO TU DARI 
ORIENTĀCIJA UZ  KVALITĀTI 



SAPŅOTĀJI 9% 
 

Young, feminine, impulsive 
people who live in dreams 
and search for social 
recognition. 

PIEDZĪVOJUMU MEKLĒTĀJI 12% 
 

Young, adventurous, masculine and extremely 
dynamic life surfers. Opportunistic in their 
search for success. 

BRĪVDOMĪGIE 16% 
 

Hard working, sporty intellectuals 
with a preference for culture. Very 
curious and active, always in a 
discovery for novelty. 

MĀJĀS SĒDĒTĀJI 16% 
 
Working class families with few interests 
apart from the family, household and pop-
culture. Status oriented conformists who 
search for simplicity and well-being. 

RACIONĀLIE REĀLISTI 3% 
 

Pragmatic, assertive, hard working 
who search for security and 
harmony. 

DABISKIE 8% 
 

Anti-materialistic pacifists who 
try to live simple and natural 
life. They are knowledgeable 
and socially tolerant and 
search for harmony. 

RIMTIE 15% 
 

Senior citizens who are 
oriented to the past. 
Puritans with a strong 
sense of duty and belief 
in religion. Search for 
protection and social 
order. 

PRASĪGIE 19% 
 

Intelligent, active, socially tolerant, 

but defensive traditionalists. Hard-

minded about moral issues and 

heritage. Search for humanist 

morale. 

GFK Roper patērētāju stila segmentēšana, 2007 



SAPŅOTĀJI 9% 
 

Jauni, sievišķīgi, 
impulsīvi cilvēki, kuri 
dzīvo sapņos un tiecas 
uz sabiedrības atzinību 

PIEDZĪVOJUMU MEKLĒTĀJI 12% 
 

Jauni, piedzīvojumus mīloši, drosmīgi, 
vīrišķīgi un ļoti dinamiski dzīves izaicinātāji.  
Izmanto izdevības panākumu meklējumos 

BRĪVDOMĪGIE 16% 
 

Daudz strādājoši, sportiski 
intelektuāļi ar priekšroku 
kultūrai Ļoti ziņkārīgi un aktīvi, 
vienmēr vēlēsies atklāt ko 
jaunu 

MĀJĀS SĒDĒTĀJI 16% 
 

“Strādnieku šķiras” ģimenes ar pāris 
interesēm ārpus ģimenes, 
mājsaimniecības un pop-kultūras. 
Statusa orientēti tradicionālisti, kuri 
meklē vienkāršību un labklājību 

RACIONĀLIE REĀLISTI 3% 
 

Pragmatiski, pašpārliecināti,  
daudz strādājoši, kuri meklē 
drošību un saskaņu 

DABISKIE 8% 
 

Anti-materiālistiski pacifisti, 
kuri cenšas dzīvot vienkāršu 
un dabisku dzīvi. Viņi ir 
izglītoti un sabiedriski 
iecietīgi; meklē harmoniju 

RIMTIE 15% 
 

Seniori, vecāka gada 
gājuma ļaudis, kuri 
orientēti uz pagātni. 
Izteikti pragmatiski ar 
spēcīgu pienākuma 
apziņu un ticību 
reļiģijai. Meklē 
drošību un 
sabiedrisko kārtību  

PRASĪGIE 19% 
 

Inteliģenti, aktīvi, sabiedriski 
iecietīgi, bet izteikti 
tradicionālisti. Stingri savos 
uzskatos par morāli un 
mantojumu. Meklē humānistu 
morāli 

GFK Roper patērētāju stila segmentēšana, 2007 

Kas ir laime? 

LAIME = TAS KAS TEV PIEDER 

LAIME = TAS KO TU DARI 

ORIENTĀCIJA UZ CENU 

ORIENTĀCIJA UZ  KVALITĀTI 
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SAPŅOTĀJI 9% 
 

Young, feminine, impulsive 
people who live in dreams 
and search for social 
recognition. 

PIEDZĪVOJUMU MEKLĒTĀJI 12% 
 

Young, adventurous, masculine and extremely 
dynamic life surfers. Opportunistic in their 
search for success. 

BRĪVDOMĪGIE 16% 
 

Hard working, sporty intellectuals 
with a preference for culture. Very 
curious and active, always in a 
discovery for novelty. 

MĀJĀS SĒDĒTĀJI 16% 
 
Working class families with few interests 
apart from the family, household and pop-
culture. Status oriented conformists who 
search for simplicity and well-being. 

RACIONĀLIE REĀLISTI 3% 
 

Pragmatic, assertive, hard working 
who search for security and 
harmony. 

DABISKIE 8% 
 

Anti-materialistic pacifists who 
try to live simple and natural 
life. They are knowledgeable 
and socially tolerant and 
search for harmony. 

RIMTIE 15% 
 

Senior citizens who are 
oriented to the past. 
Puritans with a strong 
sense of duty and belief 
in religion. Search for 
protection and social 
order. 

PRASĪGIE 19% 
 

Intelligent, active, socially tolerant, 

but defensive traditionalists. Hard-

minded about moral issues and 

heritage. Search for humanist 

morale. 

GFK Roper patērētāju stila segmentēšana, 2007 



Konkurētspējas ambīcija 

 



Konkurētspējas ambīcija 



Saviļņojošā Vidzeme – Latvijas 
velotūrisma galvaspilsēta? 

 



Carnikavas stacija ‘2030 



Carnikavas stacija ‘2030 



Saviļņojošā Vidzeme – Latvijas 
velotūrisma galvaspilsēta? 
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SAVIĻNOJOŠĀ 
VIDZEME 



Pudurošanās priekšrocības 

 

 uzņēmumi 
(t.sk. saistītie) 

4 

pašvaldības 
(4 pilsētas) 

izpēte & 
attīstība 

STRATĒĢIJA 


