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Kultūras tūrisma piedāvājums – kādam tam jābūt? 

Pilsētas apskati mēs iesākam ar ordeņa pils drupām. Tur daiļā pavadone mani 

vadāja pa šaurām, bezgalīgām kāpnēm, lika man ložņāt pa tumšām alām un 

pagrabiem, līdz beidzot jutos galīgi noguris un biju spiests pavadonei atzīties, ka 

manas kājas negrib vairs klausīt. Es atsēdos uz kāda akmens bluķa, bet 

pavadone palika kājās stāvot un iesāka dziedošā balsī atstāstīt senās ordeņa 

pils vēsturi. Viņas balss skanēja kā klusa mūzika un ieaijāja mani miegā. 

Nezinu, cik ilgi biju snaudis, bet, kad pamodos, mana pavadone vēl nebija 

beigusi savu stāstu. Es apbrīnoju viņas izturību, un šajā brīdi man kļuva 

pašam par sevi kauns. Kā gan es varēju būt tik nepieklājīgs un gulēt svešas 

dāmas klātbūtnē? — „Atvainojiet, es teicu, „es tiešām nezināju, ka šeit tik 

patīkami gulēt". — Pavadone jautājoši paskatījās uz mani un turpināja: „Jā, 

toreiz to neviens neparedzēja, visi saldi gulēja, kad pilī pēkšņi iebruka 

ienaidnieks"... Un pavadone sāka stāstīt par kādu šausmīgu notikumu senā 

pagātnē. „Labi gan”, nodomāju es, „viņa nav redzējusi mani guļam”. Pavadone 

beidza savu stāstu. Mēs turpinājām apskates gājienu. 
 

Tūrists. (1936). Ar daiļo pavadoni Cēsu kalnos un lejās. // Cēsu Vēstis (143), 27.03.1936. 

Izdevniecība „Gauja” 



Tehnoloģiskie jaunievedumi 



Y paaudze 

Kultūras mantojuma 
interpretācija, pielietojot 
skārienjūtīgo ekrānu efektīvākai 
iepazīstināšanai digitālajā 
Daugavpils Marka Rotko 
mākslas centra ekspozīcijas 
daļā. 

 

 

Foto: Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, 2013 



Mainās tradicionālie piedāvājumi 

Paš-balansējošu individuālu 
pārvietošanās ierīču (segway) iesaiste 
pilsētas ekskursijās 

LOQUIZ  pilsētas sportiski intelektuāla spēle 
- iepazīšana ar planšetdatoriem 



Papildinātā realitāte 

Ekskursija ar papildinātās realitātes risinājuma iesaisti. Ekskursijas dalībnieki ar speciālām 
brillēm noteiktu vēsturisku objektu tuvumā var aplūkot tos senākā vēsturiskā izskatā 



Līdzdarbošanās lomu spēle, priekšnesums 
un skatuviskums 

 



Tūrisma produkta attīstības pamatprincipi 
2014.-2020. 

KVALITĀTE 

ILGTSPĒJĪBA 

INOVĀCIJA 

EKSPORTSPĒJA 

AUGSTA PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA 

TŪRISTU IESAISTE UN PIEREDZES GŪŠANA, 
INDIVIDUALIZĀCIJA 

SADARBĪBA KONKURENCES APSTĀKĻOS 



Ventspils situācija – tūristu piesaistes 
pašvaldības pārvaldībā ierobežo 

pudurošanās iespēju 



Koncentrēts galamērķa mārketings 

 



 



Teritoriālais kapitāls / vietas identitāte 

Materiālie resursi un tirgus 
radītās iespējas 

Nemateriālie 
resursi 
 



Nākotnes attīstības redzējums 

Virzītājspēki 

Varam  

ietekmēt 

Nevaram  

ietekmēt  



Mērķgrupas un uzņēmējdarbības vietas 
izvēle 
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Vietas tēls un prestižs

Dzīves vietas kvalitāte

Pašvaldības labvēlīgā attieksme

Brīvā laika pavadīšanas iespējas

Reģiona sociālais klimats

Skolas, bērnudārza tuvums

Nekustamā īpašuma pieejamība

Satiksmes iespējas

Tuvums klientu tirgum

Citu tūrisma uzņēmumu tuvums

Profesionālās kvalifikācijas iespējas

Augstskolas & pētniecības centru tuvums
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Apzīmējumi



Vietas mērķgrupas 

IEDZĪVOTĀJI 
Esošie, bijušie, senču 
zemes, ārvalstīs 
strādājošie… 

VIETAI 
SPECIFISKA 

MĒRĶGRUPA 

APMEKLĒTĀJI 

Ārvalstu un Latvijas tūristi, 
apkārtējo novadu un 

pilsētu iedzīvotāji – 
izklaide, iepirkšanās, 

pakalpojumi 

JAUNIE 
EKSPERTI 

UZŅĒMĒJI 

No pašu vidus, no 
ienācējiem – profesionālo 
skolu, augstskolu, 
inkubatoru loma 

INVESTĪCIJAS 



 



 



Saikne ar Rīgu 



 



Vietas pievilcības piramīda 

Apmeklētāji, 

tūristi 

Ražošana 

Novada, 
pilsētas 

pievilcība 

Iedzīvotāji 

Pievilcība dzīvošanai dod 

papildu iedzīvotāju 

pieaugumu, attiecīgi vairāk 

darba 

Viesu mājas, krogi, 

kultūra, iepirkšanās 

Preces un 

pakalpojumi; 

lauksaimniecība, 

zivsaimniecība u.c. 

- Pirms simts gadiem „Mārcienas muižas" 
direktores Daces Goloimovas vecvectēvam 

piederēja ķieģeļu ceplis tepat netālu, 
„Plienijās", un viņš piedalījās muižas 

celtniecībā. Pēckara gados ēkā bija 
bērnunams, un Daces vecāmāte strādāja 
par pavāri, bet tagad Dace ir „Mārcienas 
muižas" direktore. Paaudzes iet cita citai 

cauri, un to saikne ar muižu paliek. 



• SPA kūrorts "Mārcienas muiža", kas plašām cilvēku masām tiek 
pasniegts kā autentiskā, kādreiz bijusī Mārcienas muiža(…) 
…kādai attapīgai Mārcienas pagasta padomes atbildīgajai 
amatpersonai radās doma esošo ēku un zemes (novārtā atstātu 
uz sabrukšanu nolemtu) kompleksu pārdot ar nosaukuma 
"Mārcienas muižiņa" , es gribu vērst uzmanību uz nosaukumu - 
MUIŽIŅA (nav muiža) , kas, manuprāt, esošajai vietai piešķir 
kādreizējās aristokrātijas lepnuma un izredzētības auru. Es 
priecājos, ka tas nostrādāja, un nolemtībai pamestajām ēkām un 
zemei uzradās jauns īpašnieks, kas sakopa teritoriju, renovēja 
ēkas un padarīja Mārcienu atpazīstamu ne tikai Latvijas mērogā, 
bet arī citur pasaulē. Vēl svarīgi ir tas, ka jaunizveidotais SPA 
kūrorts ir radījis un devis darbu pagasta iedzīvotājiem. LIELS 
PALDIES PAR TO! … Marcenietis (23.11.2008) / Stars 

 



Attīstība un komunikācija 

Vietas mārketingā ir 2 galvenie virzieni: vietas 
attīstība (pakalpojumi un infrastruktūra) un 
vietas komunikācija. 

Aktīvs darbs abos virzienos (50:50), tomēr 
vienas pilsētas ielas nobruģēšana diez vai spēs 
mainīt attieksmi pret šo vietu, - tikpat būtiska ir 
mērķtiecīga vietas komunikācija, kas, salīdzinot 
ar produkta attīstību, var nest ātrākus 
rezultātus par lētāku naudu. Tai jābūt 
ekonomiski pamatotai - ar aprēķinu, kā, 
iztērējot vienu latu komunikācijai, var saņemt 
atpakaļ vairāk par iztērēto. 



«Gulbene ir pilsēta, kas vienmēr iet kopsolī ar laiku. Par 
to liecina savulaik izbūvētā dzelzceļa līnija, pērnā 
gadsimta modernākā un skaistākā dzelzceļa stacija. 
Pilsēta nemitīgi iet uz priekšu, saglabājot 
kultūrvēsturisko mantojumu. Gulbenes novads ir ļoti 
labs kompānijas Lattelecom sadarbības partneris…» 
soliņa atklāšanās mirklī teica Solvita Ūdre, Lattelecom 
Biznesa klientu daļas Valsts nozares piedāvājumu 
vadītāja. 



«Bez vietas jūsu stāsts ir nonsenss, bet bez 
komunikācijas nebūs nekādu attiecību, nekāda 
biznesa, nekā. Slikti ir arī tad, ja komunikācijas ir 
par daudz, jo pirmkārt jums vajadzīgs stāsts, 
jūsu ideālais tēls, profils. Jārada savs stāsts un 
katram jāiemāca šo stāstu stāstīt. Ne vienmēr 
tam nepieciešams daudz naudas, bet labs 
konsultants gan ir vajadzīgs.» 

Lowe Age projektu direktors Kārlis Apkalns, DB 



 



 





 



Vietas lepnums, vērtības? 

• Kas ir vietējās vērtības, par ko mēs kā vietējie 
lepojamies? 

• Personisko kontaktu nozīme - svarīgi, kā paši 
iedzīvotāji pasniedz savas vietas tēlu uz ārpusi. 
«Ja mēs, komunicējot ar citu vietu pārstāvjiem tikai stāstīsim, 
ka pie mums ir viszemākās algas, lietaina vasara, slikta 
valdība utt., tad grūti gaidīt pārmaiņas.» 

•  Kas būtu pozitīvs vēstījumus, kas būtu vērsts 
uz pašu iedzīvotājiem? 



 



Vietas identitātes produkti, to nozīme 



Mazpilsētas / novadi –  vietu mārketings 

Darbavietas kā pamats vietas 
izaugsmei (tajā skaitā kaimiņu 

pilsētā).  
*  mērķtiecīga pilsētas 
zīmolvedības stratēģija 

*  pakalpojumu sektora attīstīšana, kas balstīts uz apmeklētāju 
piesaisti, augstāku vietējo patēriņu; 

*  vizuālās pievilcības pastiprināšana – pilsētvides 
elementi un infrastruktūra; 

Taču darbavieta nenodrošina visu  (piemēram, Rīgas 
situācijā dzīves vide ir mazāk pievilcīga, izteikta tendence 

dzīvot ārpus lielpilsētas). 

*  atvērtība 
kompetentiem 
jauniem 
cilvēkiem 

*  neformālu sanākšanas vietu un 
pasākumu veicināšana 



Vietas identitāte un lauki 
• Emocionālā vietas identitāte ir ļoti spēcīga, jo pati vieta kļūst 

par daļu no dzīves, piešķirot  telpai īpašu vērtību. Tā nav tikai 
“racionāla atkarība no vietas”. 

• Piesaiste vietai – raksturīgs fenomens, salīdzinot ar citām 
nācijām 

• Lauku telpas izmaiņas – augsta vizuālā un emocionālā  
pievilcība, taču nodarbinātības iespēja, neizvēloties 
lauksaimniecību – saziņas iespēju un sasniedzamības 
veicināšana 

• Otro māju / vasaras māju veidošanās, “Ome laukos”, atvērtais 
tirgus lauksaimniecības zemēm, pakalpojumu centra, kultūras 
pieejamība 
 



Lauku īpašums un vietas identitāte. Lauku tūrisma piemērs. Foto: A.Klepers 



 



Vietas zīmolvedības izveides etapi 

Ieviešanas 
process un 

atgriezeniskā 
saikne 

Noformējums 
un ieviešanas 

plāns 

Zīmola 
identitātes 
veidošana 

Izpēte 
Sākuma 
stadija, 

organizēšana 

Lai zīmola ziņojums varētu tikt nogādāts mērķa 
auditorijai, katram vietējam ir jātic šim 
zīmolam 


