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MSc, MBA Armands Muižnieks,
BA “Turība” lektors; biedrības “Apceļo 

Latviju”valdes pr-js”



Uzdevumi 

• Paplašināt zināšanas par tūrisma attīstību, 
• Tūrisma nozares aktualitātes, kas būtu 

saistošas pašvaldībām,
• Kā mazināt sezonalitātes negatīvo ietekmi 

un uzlabotu dzīves kvalitāti, 
• Iedvesmot 



Aktualitātes
• Tūristu skaits Latvijā pieaug (apt.5-8%),
• Tirgus segmentācija,
• Mainās tirgus. Interesē jauni tūrisma 

produkti,
• Cenas un kvalitātes attiecības, (Q-Latvia)
• Izveidota TSP Tūrisma komiteja,
• Ir gatavas tūrisma pamatnostādnes 2014 -

2020.gadam,
• TAVA kampaņa “Atklāj Latviju no jauna”…,
• Ikgadējējie mārketinga pasākumi, Forums



Vai visur vajag tūrismu?

• Ko, kāpēc, kas?
• Kādu tūrismu un kādus t. produktus?
• Kādi ir tūrisma resursi? (piesaistes, 

loģistika, infrastruktūra),
• Kādas ir galvenās ceļotāju plūsmas un 

tirgus segmenti? (sadraudzības pilsētas, 
projektu partneri, kanāli TO, TA), 

• Cilvēkresursi



Tendences- veselība



Tendences - veselība



Tendence - veselība



Baltiešu – labjūtes koncepts



Tendences -apetīte



X piemērs ….



Tendence –kulinārais mantojums



Tendences –daba (Nordic wellness 
concept)



Tendence –aktīva darbošanās



Tendences - aktīva darbošanās

• Mamutu medības, foto-orientēšanās, 
slēpņošana, jebkas aktīvai atpūtai, bet 
jānoorganizē …,

• Pieaug konkurence ar citām tūrisma 
vietām,

• “uzsēžamies uz astes”…





Tedences - līdzdarboties



X- līdzdarbošanās



Tendence – līdzdarbošanās (quest)



Tendence -kvalitāte



Ilgtspējīga tūrisma attīstība

• Līdzsvarota, balansēta, saudzējoša,
• Tiek ievēroti ekonomiskie, ekoloģiskie, 

sociālie aspekti,
• Plānošanas dokumenti, saistošie 

noteikumi, sadarb ība ar uzņēmējiem un 
citām organizācijām, vietējo iedzīvotāju 
informēšana un iesaiste, pieejamība…,

• Pašvaldības struktūru vienotība,
• Pēctecība (stratēģija, realizācija, 

kontrole…).                                     Turp.



Ilgtspējīga tūrisma attīstība

• Lai patiktu tas ko paši dara,
• Nodrošināt t.produktu pieejamību, (Krimuldas 

vīni), (Šlokenbekas muižā ir iespēja nobaudīt 
dažādus Kurzemes vīndaru darinātos vīnus! 
Laipni lūdzam ciemos!)

• Sadarbība radot kopīgus produktus 
(Ungurmuižas austeru vakars +…), 

• Neuzmest un nepadoties, iet uz priekšu
• Piesaistīt speciālistus (!)
• Zīmoli, simboli, USP…
• Soc.mediji



Vienkāršs piemērs - sadarbība

• http://www.aglona.travel/ko-
pasakt/skaistumam-un-veselibai/zemenu-
pirts-proceduras-un-veselibas-takas/

• Viss sākas ar “zelta rokām” 
http://www.ruthemilydavey.co.uk/ruth-
emily-davey



Prioritāro tūrisma veidu matrica 
(A.Muižnieks, K. Vilciņš, 2009)



EDEN Latvia projekts

• EK un LR EM
• Lai sniegtu iespēju potenciāliem tūrisma 

galamērķiem izvērtēt iespējas un 
sasniegto tūrisma attīstībā…

• 2007.-2013.gadam
• Kuldīga, Rēzekne, Tērvete, Jūrmala, 

Līgatne, Liepāja
• Pieredzes apmaiņa www.eden.latvia.travel



Paldies par uzmanību!
�:dotrips@gmail.com, � 29218560
www.dayout.lv, www.chaikatours.lv


