
Jauno mediju izmantošanas 
piemēri kultūras tūrisma 

produktu popularizēšanā un 
mārketingā 
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Juris Smaļinskis 

Vidzemes augstskola 
Lauku ceļotājs 



Prezentācijas (iepazīšanās?) 
pieturpunkti: 

1. Sociālie tīkli 

2. GPS, mobilās aplikācijas 

3. LC aktualitātes kontekstā ar iepriekš minēto 



Auditorijas pārstāvniecība? 



Jaunie mediji 

• Jaunie mediji – visi e – komunikāciju veidi, kas 
ir radušies “pēdējā laikā” – www, e – TV, e – 
grāmatas, e – žurnāli, multimediji, soc. tīkli 
u.c. 

• Jaunajiem mediji = 
– Hiperātri 

– Visbiežāk – virtuāli 

– Viegli transformējami, replicējami un nododami tālāk 

– Pieejami ļoti plašam interesentu lokam 

• Katrai paaudzei ir sava komunikācijas forma 

 



“Pasaules maiņa” 20 gados 
• 1991. g. – rokraksts 

• 1993. g. – rakstāmmašīna 

• 1994. g. – neredzēts brīnums – diskete 

• 1997./1998. – epasts 

• “Mūsdienas” – “publicējamies” sociālos tīklos no reālas notikuma 
vietas reālā laikā 

• Publikāciju redz neierobežotā daudzumā jebkurā pasaules vietā 

• Cik laika aizņēma publikācijas sagatavošana pirms 20 gadiem? 
Tirāža? 

→ 



Cik no jums lieto sociālos tīklus? 

• a) “čatam”? 

• b) darījumiem? 



Jā, bet kāds no tā labums ... 

• Kāpēc nēsiet? Visbiežākās atbildes? 

• Neticu, kamēr nepārliecinos ... 
Eksperiments kā vislabākā metode! 

• Atbilžu rādīšana publiskā vidē ir saskaņota ar 
respondentiem! 

 



Rotkalis Daumants Kalniņš 



Vienkoču parks 



Audēju darbnīca “Vēverīšas” 



Ozoliņš pottery 



Komunikācijas ātrums 
Man neder Grieķijas temps  

• Informāciju iegūstu uzreiz, nevis pēc stundas, 
dienas, nedēļas ..., kad tā vairs nav vajadzīga! 

Atbilde 5 min laikā! 

Pa kuru laiku taisa podus?  

Pēc semināra nebūtu aktuāli 



Alpīnists Kristaps Liepiņš 



Pašvaldības/reģionālais līmenis 



Saulkrastu TIC 



Vidzemes augstskolas studente 

 



‘’Ūšu” saimniece Dženeta Marinska 



Vai Tu esi Yotube? 



Sociālie tīkli kā viens no 
pētniecības avotiem un metodēm 

• Super – ātrs (dažu – dažu desmitu min laikā), 
efektīvs, on – line režīmā esošs komunikācijas 
līmenis 

• Visātrāk uzzinām aktuālo informāciju no 
pirmavota! 

• Necenzētu! 



Bet ko nu par sociālajiem, kā un cik 
lietojam e - pastu!? 

• Hm. Es neatceros ... 

• Paga, man sievai ir jāpaprasa, kāds ir mans e - 
pasts ... 

• Aiziešu paskatīt, - kaut kur telefonu grāmatā ir 
pierakstīts. Tad izrādās, ka epasts ir 
vards.uzvards@inbox.lv  

• Ar modernām tehnoloģijām nedraudzējos ... 

• Sūtiet lūdzu papīra vēstuli ... 

• Es neorientējos, man nav datora 

 

mailto:vards.uzvards@inbox.lv


Karšu evolūcija! ~ 15 gadi! 



Vai Tu zini sava uzņēmuma GPS 
koordinātas? 

• Un vai tas mājas lapā ir ielikts Google kartē? 



1 mēnesī – >300 saimniecības 
Uz GPS bāzes radīts tematiskas kartes sagataves piemērs 



Lauku ceļotāja 
līdzšinējais ieguldījums 

Evolūcija ap 10 gadu garumā! 



Ko mēs saprotam ar lauku 
labumiem? 

• Sakopta vieta, ražojoša vieta, kur apmeklētāji: 

– Var iepazīt lauku dzīvi, amatniekus 

– Var nodegustēt lauksaimniecības produkciju, 
iegādāties amatnieku izstrādājumus 

– Var nopirkt produkciju 

– Kaut ko jaunu uzzināt, iemācīties 



Tūrisma ceļvežu evolūcija 

E – grāmatas: http://www.celotajs.lv/lv/p/ebook/CelvedisUdensturistam2009?lang=lv  

http://www.celotajs.lv/lv/p/ebook/CelvedisUdensturistam2009?lang=lv


Mobilās aplikācijas. 
Paeksperimentēsim? 



Latvijas kultūras karte 



Arī tūrisms  



Nobeigumā 

• Ar ko atšķiras kaza no aitas? 


