
Iespējas un izaicinājumi tūrisma attīstībai: 

Salacgrīvas novads 
 

Liene Some-Tiesnese 
www.VisitSalacgriva.lv 



Pierobežai ir savs šarms 



 Dzelzceļš: Braukšanas 

ilgums no Rīgas caur 

Valmieru ap 8 stundas. 

 

Tvaikoņu satiksme: ar 

tvaikoni Kaija divreiz 

nedēļā. Pietur pa ceļam 

Salacgrīvā, Ķirbīžos, 

Liepupē un Duntē. 



Faktiskā situācija 

• Salacgrīvas novada dosjē 
• Izmērs: 638 km² 
• Iedzīvotāju skaits: 8 766 
• Naktsmītņu skaits: 27 
• Ēdināšanas uzņēmumu skaits: 21 
• Populārākie apskaties objekti: Veczemju klintis, Ainažu 

Ziemeļu mols, Minhauzena muzejs, Ainažu Jūrskolas muzejs, 
Salacas nēģu tacis 



Stiprās puses 

• Nelielais attālums līdz galvaspilsētai 
• Pusceļā starp Rīgu un Tallinu 
• Ūdens  
• Bagāta kultūras pasākumu programma 

vasarā 
• Tūrisma jomas uzņēmēju komanda  
 

 
 
 
 



Izaicinājumi 

• Kas klibo? 
• Atpūtas un izklaides piedāvājums «draņķīgā» laikā 
• Via Baltica kā reklāmas laukuma izmantošana 

 
• Kas drīz vairs neklibos? 

• Mērķtiecīga sevis pozicionēšana kopējā tūrisma 
piedāvājumā 

 
 



Kontekstā ar dienas tēmu 
MATRIX 

• Matrica, pēc kuras vadoties, domājam par Salacgrīvas novada 
tūrisma produktiem t.s. nesezonā  jeb 75% gada dienu  



Vai šajā sezonā mums 
nepieciešams vairāk 

apmeklētāju? 

Jā 
Pietiks ar esošā 

piedāvājuma reklāmu? 

Jā 

Finansējums 

TIC 

Uzņēmēji 

TIC + Uzņēmēji 

Piemērotākais formāts 

Drukāts (mērķauditorija) 

Vietējs 

Reģionāls 

Nacionāls Radio (mērķaudtorija) 

TV (mērķauditorija) 

Nacionālā 

Reģionālā 

Nē 
Nepieciešams jauns 

produkts? 

Jā 

Kas ir pieprasīts? 

Ko varam piedāvāt? (mūsu 
kapacitāte) 

Piedāvājuma 
"pārpalikums""? 

Nē 
Vai esošie produkti un 
piedāvājumi sasniedz 

mērķi? 

Jā 
Tad kāpēc nepietiek 

apmeklētāju? 

Nē Kur ir problēma? 

Vājš saturs  

Nepietiek reklāmas 

Laika ziņā konkurējoši 
pasākumi / piedāvājumi 

Mainām norises laiku 

Investējam vairāk, lai 
pārspētu 

Satura ziņā konkurējoši 
pasākumi / piedāvājumi 

Izvērtējam - ja investīcijas 
attaisnosies, ieguldām 

vairāk, lai pārspētu 

Izvērtējam - ja 
nepieciešamās investīcijas 

sevi neattaisnos, 
nepieciešams jauns 

piedāvājums! 

Nē 
Keep calm & keep up the 

quality! 



Vai šajā sezonā 
mums 

nepieciešams 
vairāk 

apmeklētāju? 

Jā 
Pietiks ar esošā 

piedāvājuma 
reklāmu? 

Jā 

Finansējums 

TIC 

Uzņēmēji 

TIC + Uzņēmēji 

Piemērotākais 
formāts 

Drukāts 
(mērķauditorija) 

Vietējs 

Reģionāls 

Nacionāls 
Radio 

(mērķaudtorija) 

TV 
(mērķauditorija) 

Nacionālā 

Reģionālā 

Nē 
Nepieciešams 

jauns produkts? 

Jā 

Kas ir pieprasīts? 

Ko varam piedāvāt? 
(mūsu kapacitāte) 

Piedāvājuma 
"pārpalikums"? 

Nē 
Vai esošie produkti un 
piedāvājumi sasniedz 

mērķi? 
Kur ir problēma? 

Vājš saturs  

Nepietiek reklāmas 

Laika ziņā 
konkurējoši 
pasākumi / 
piedāvājumi 

Mainām norises 
laiku 

Investējam vairāk, 
lai pārspētu 

Satura ziņā 
konkurējoši 
pasākumi / 
piedāvājumi 

Izvērtējam - ja 
investīcijas 

attaisnosies, 
ieguldām vairāk, lai 

pārspētu 
Izvērtējam - ja 
nepieciešamās 
investīcijas sevi 

neattaisnos, 
nepieciešams jauns 

piedāvājums! 



Vai šajā sezonā mums 
nepieciešams vairāk 

apmeklētāju? 

Jā 
Pietiks ar esošā 

piedāvājuma 
reklāmu? 

Jā 

Finansējums 

TIC 

Uzņēmēji 

TIC + Uzņēmēji 

Piemērotākais 
formāts 

Drukāts 
(mērķauditorija) 

Radio (mērķaudtorija) 

TV (mērķauditorija) 

Nē 
Nepieciešams jauns 

produkts? 

Jā 

Nē 
Vai esošie produkti un 
piedāvājumi sasniedz 

mērķi? 

Jā 

Tad kāpēc  šajā sezonā 
nepietiek 

apmeklētāju? 

Nē Kur ir problēma? 

Vājš saturs  

Daudzveidojam 
programmu  

Ejam dziļumā – 
pieliekam stāstu 

Nepietiek reklāmas 

Laika vai satura ziņā 
konkurējoši pasākumi 

/ piedāvājumi 

Mainām norises laiku 

Izvērtējam - ja 
investīcijas 

attaisnosies, ieguldām 
vairāk, lai pārspētu 

Izvērtējam - ja 
investīcijas sevi 

neattaisnos, 
nepieciešams jauns 

piedāvājums! 

Nē 
Keep calm & keep up 

the quality! 

Lecam uz sākumu 

Lecam uz sākumu 

Lecam atpakaļ 

Lecam uz reklamēšanu 

Lecam uz reklamēšanu 

Lecam uz reklamēšanu 

Lecam uz reklamēšanu 



• Sekojot šādai loģikai esam tikuši līdz: 
• Pakaļdzīšanās Lieldienām  
• Laivosipēdošana 
• «Palutini sevi Salacgrīvā» 
• Nēģu diena 2015 

 

• To be continued… 
• «Baudi Salacgrīvas novadā» publikācijas 
• Salacas laivošanas sezonas atklāšana 

 



Pierobežas komponente 

• Valsts robežas tuvuma priekšrocības: 
• Kopīgi tūrisma piedāvājumi – šobrīd plānošanas stadijā 

ir ideja, kuras ietvaros kā reiz risināsim sezonalitātes 
aspektu, balstoties uz pārrobežu dabas bagātībām, 
putnu vērošanu, kaitošanu un SPA piedāvājumiem 

• Pārrobežu velo un pārgājienu maršruti 
• Tuvākā ārvalstu mērķauditorija saviem 

piedāvājumiem un pasākumu plāniem   



Izmēģinām matricu ? 


