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TAVA’s balvas kategorijā „Kultūras tūrisma 
produkts”: 2012.  

 
 1.vieta - Kurzemes vīna tūre - Kurzemes vīna 

darītavās Laucienā, Sabilē, Rendā, Kuldīgā, Aizputē, 
Durbē, Sieksātē 

    2.vieta - Atpūta Jaunmoku pilī, izzinot apkārtnes 
kultūrvēsturi 

     3.vieta kopvērtējumā un 1.vieta Interneta balsojumā 
- „Lauku rudzu saldskābās maizes cepšana Pāvilosta 
novada Sakas pagasts „Ievlejās”” 

    4. vieta „Ekspozīcija „Cēsis – Latvijas vēstures 
simbols” Cēsu Jaunajā pilī 

 

 



Izabellas Frošo (Isabelle Frochot) raksti par pakalpojumu 
kvalitāti mantojuma objektos  



Mantojuma vietas kvalitāte – apmeklētāju 
pieprasījums un veidi, kā uz to atbild.  

 

Apmierinātība ar kvalitāti ir  apmeklētāju 
“galvās” un mantojuma vietu pārvaldītājiem 
jālieto kvalitātes tehnikas, gan lai tām 
piekļūtu, gan lai saglabātu mantojumu 
nākošajām paaudzēm.  



“Kvalitātes revolūcija”? 

• Kvalitāte – autentiskums, faktors globālajā un 
lokālajā tirgū, kas  apmeklētāju mudina 
izvēlēties plašajā piedāvājumā  

• Kvalitātes kā pārvaldības instrumenta galvenie 
faktori – patērētāju “uzspiestās” vajadzības, 
kvalitātes ekspertu atziņas, situāciju analīzes 

 

• Kvalitātes apliecinājums – balvas.  



• Pakalpojumu  kvalitāti kā atšķirīgu no fizisku produktus 
kvalitātes sāka pētīt 1980. gadu sākumā (ASV) 

• īpaši uzmanība pakalpojumu kvalitātei pievērsta kopš  
     20.gs. 90. gadiem, bet tā nav tikai klientu vēlmju 

apmierināšana  
 
• Kādēļ ar to jānodarbojas?  
• Pakalpojumu kvalitāte (apmierināts apmeklētājs) ietekmē 

apmeklētāju lojalitāti, piesaista jaunus klientus, veicina 
pozitīvas informācijas no “mutes ausī” izplatīšanos, 
darbinieku uzticamību, labāku korporatīvo tēlu, ļauj 
samazināt izdevumus un attīstīt veiksmīgāku biznesu. 
 



• Pakalpojumu mērķis – kvalitatīvs pieredzējums 

• Bet tūristi ir dažādi (gaumes, pieredze kultūrā 
un ceļojot) 

• Ir kam patīk Cēsu mākslas festivāls, ir kam 
nepatīk, bet tā vietā Cēsu pilsētas svētki 

• Kā novērtēt?  



 Filipa Kotlera populāra pakalpojumu 
definīcija  

“Katra darbība vai labums, ko viena puse (grupa) 
var piedāvāt otrai, kas būtībā ir nemateriāla 
un kuras rezultātā nekas nekļūst par īpašumu. 
Tas var būt un var arī nebūt saistīts ar fizisku 
produktu.”   

 

    (1994.) 



Pakalpojumu 4 iezīmes  

1. netveramība  

2. produkta un patēriņa nedalāmība. 

3. neviendabīgums. 

4. nolietošanās.  



Pakalpojumu mārketinga mistrs  

4 P (Produkts, vieta, cena, veicināšana) 

+ 

3 P (klienti/ apmeklētāji, fiziskās īpašības, 
pakalpojumu komplekss) 



Daži specifiski pakalpojumu faktori 

• Fiziskā vide 

• Mijiedarbība ar citiem apmeklētājiem 

• Personāls 

 



Pakalpojumu kvalitāte ne vienmēr ir klienta 
apmierinātība  

 

„Apmierinātība nav pieredzētā sagādātais prieks, 
bet atziņa, ka pieredzētais ir vismaz tik labs, kā 
bija gaidīts.” 

      (K. Hants (Hunt), 1977)  

 



Patērētāja nolieguma/ apliecinājuma 
paradigma  

• Atbilst, ja produkts/ izpildījums atbilst gaidītajam 

• Neapmierināts, ja tas ir daudz sliktāks nekā 
gaidīts 

•  Pozitīvi neatbilstošs, ja tas izrādās daudz labāks, 
nekā gaidīts.   

 

   (D. Čērčils (Churchill) un K. Sarprenanta Surprenant 1982).  



Cerētais un izpildījums  

• Cerētie/ gaidītie priekšstati par pakalpojumu, no 
mutes ausī saziņu, ekspertu viedokļiem, 
publicitāti, ko kontrolē objekta pārvaldītājs, tāpat 
kā iepazītie līdzīgie pakalpojumi  

     A. V. Ceithamls (Zeithaml), L.Berijs (Berry) un A. 
Parasurmans (Parasurman) 1991).  

• Izpildījums (performance) attiecas uz to, kā 
klienti/ apmeklētāji novērtē saņemto 
pakalpojumu un tas tiek salīdzināts ar standartu, 
kas izveidojies salīdzināšanas procesā, kas nosaka 
vērtējumu par apmierinātību.  



Pakalpojuma vērtība 
mantojuma patērēšanā  

 
• 3 līmeņi/ komponentes :  

    pakalpojumu kvalitāte (piemēram, personāls, 
interpretācija, blakus pakalpojumi),  

    produkta kvalitāte (ēka, droši vien arī 
ekspozīcija),  

    cenas atbilstība pakalpojumam.  



SERVQUAL metode pakalpojumu 
kvalitātes vērtēšanai  

• Autori A. Parasurnams, A. V. Ceithamls (Zeithaml), 
L.Berijs 
 

• 10 kritēriju grupas kvalitātes novērtēšanai: 
     uzticamība, atbildība, kompetence, pieejamība/ 

piekļuve, laipnība, komunikācija/ saziņa, ticamība, 
drošība, klienta pazīšana un materiālās īpašības. 

  
Attiecības/mijiedarbība starp  
Q (kvalitāte) – P (Percepcija/uztvere)= E (gaidītais)  
  



SERVQUAL 1988.g. modelis.  

5 pētāmie lauki : 

1) uzticamība,  

2) zināšanas un laipnība, 

3) atbildība,  

 4) materiālās īpašības,  

 5) empātija.  

 



SERVQUAL lietošanas iespējas  

1) to lietojot atkārtoti, var novērtēt pakalpojumu 
attīstību, 

 2) var padziļināti pievērsties katram no 5 laukiem, 

 3) var pievērsties un salīdzināt katra īpašības 
vidējos rādītājus, 

4) var salīdzinot pakalpojumus dažādos 
uzņēmumos,  

5) var salīdzinot pakalpojumu ar konkurentu 
piedāvāto.  



HISTQUAL (VĒSTKVAL?) metode 

Pakalpojumu kvalitāte vēsturiskajās ēkās 

5 īpašību lauki: 

1) Materiālās/ taustāmās īpašības, 

2) Komunikācija/ sazināšanās, 

3) Personāla atsaucība, 

4) Patērējamība/ papildu pakalpojumi, 

5) Empātija.   



Personālas atsaucība  

• Personāls vienmēr ir izpalīdzīgs un laipns 
• Personāls labprāt velta laiku apmeklētājiem  
• Apmeklētāji jūtas gaidīti/ Ir izdarīts/ var just, ka apmeklētāji 

jūtas gaidīti 
• Pieplūdums/ ļaužu biežņa ir paciešama  
• Personāls ir labi apmācīts un spēj atbildēt uz apmeklētāju 

jautājumiem 
• Apmeklētāji jūt, ka visu var apskatīt/ izpētīt, ka nav 

piekļuves/ pieejamības ierobežojumi 
• Objekts un tā apkārtne ir atvērta piemērotā laikā 
• Personāls ir vienmēr sasniedzams, kad tas nepieciešams 

 



Materiālās/ taustāmās īpašības  

• Objekts ir labi uzturēts un restaurēts/ atjaunots 
• Kopējā objekta un tā apkārtnes tīrība un 

uzturēšana ir patīkama  
• Apkārtne ir pievilcīga 
• Vieta saglabājusi autentiskumu 
• Norādes zīmes ap īpašumu un apkārtni ir 

saprotamas un draudzīgas/ palīdzošas 
• Parkā un/ vai dārzā ir lielu augu dažādība 
• Ēkas interjers piedāvā daudz interesantu lietu, uz 

ko skatīties 



Komunikācija/ Saziņa   

• Drukātie materiāli piedāvā pietiekoši daudz 
informācijas 

• Informācija par objektu un tā apkārtni ir 
pietiekami detalizēta  

• Apmeklētāji ir labi informēti par dažādām 
iespējām un vilinājumiem objektā 

• Informācija svešvalodās ir pietiekoša 



Papildus pakalpojumi 

• Restorāns piedāvā plašu ēdienu un 
atspirdzinājumu dažādību 

• Veikals/ bodīte piedāvā lielu preču dažādību 

• Restorāna personāls apkalpo  piedāvā prasmīgi 



Empātija  

• Ir domāts par  cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

• Tiek piedāvāti īpaši pakalpojumi/ nodarbes 
iespējas bērniem  



Papildu pētāmie jautājumi 

• Vidējais kvalitātes vērtējums  

• Izdevīgs pirkums  

• Atkārtots pirkums  

• “Vārda spēks”  

• Problēmas atrisināšana  



• Vidzemes Augstskolas studendets Agitas Bergas 
bakalaura darbu par “Tūrisma plūsmas kapacitāte 
kultūrvēsturiski nozīmīgās ēkās esošos Latvijas 
muzejos” (2011) 

 

4 muzeji: Cēsu Jaunās pils (Cēsu Vēstures un 
mākslas muzejs), Rīgas vēstures un kuģniecības 
muzeja filiāle “Mencendorfa nams”, Kuldīgas 
novada muzejs, Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un 
mākslas  muzejs  



• Izcils pakalpojums/produkts mantojuma vietā 
spēj radīt “Zelta atmiņas” (Pīters Brets, 
Kenterberijas katedrāles kanoniķis)  

• Tās veido mazie pieredzējumi, kuros būtiska 
loma cilvēciskajiem kontaktiem  



Kārļa Padega 100 gadu piemiņas izstāde “Trauslais izaicinājums” pēdējā diena  
                                 2012. gada 12. februārī   



                        Kārļa Padega 100 gadu piemiņas izstāde “Trauslais izaicinājums” pēdējā diena  
                                 2012. gada 12. februārī   



      LNNM suvenīru “bodīte” 
 


