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Piekrastes stratēģiskā nozīme tūrisma attīstībai 



Galvenā motivācija piekrastes apmeklējumam 

skaistums, iedvesma, atpūta, fizisko un garīgo spēju atjaunošanās, izziņa, pašizpausme, kultūras pieredzējums, fizisks izaicinājums, dabas procesu vērošana, simboliskā vērtība, identitāte, dzīvesstils… 



Kurzemes piekrastes ainaviskā dažādība kā resurss tūrisma un atpūtas attīstībai 



Jūras piekrastes atpūta - galvenās 
nodarbes Ahtiainen et.al (2013) 

1. peldēšana 

2. niršana (arī snorkelēšana) 

3. ūdens sports (vindsērfings, braukšana ar ūdens slēpēm) 

4. ledus sports (slidošana un slēpošana) 

5. braukšana ar laivu 

6. došanās kruīzā 

7. jūras makšķerēšana (jigging)  

8. makšķerēšana (bez ledus apstākļos) 

9. pludmales atpūta (pastaiga, piknikošana, sauļošanās, tūrisma vai kultūras piesaistu apmeklējums) 
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Lūgšana pie Jūras Kolkasragā, 
04.09.2011. 

Senās uguns nakts Staldzenē, 31.08.2013. 
Saulkrastu pludmale, 22.07.2015. 



Summer Sound festivāls Liepājā, 2012 

Senā uguns nakts Papē, 31.08.2013. Liepājas pludmale, 07.07.2014. 



Kad jūs pēdējo reizi apmeklējāt jūru atpūtas nolūkos? 



Iepriekšējo datu 
trūkums,  
nekompetenta 

interpretācija  
atsevišķos pētījumu  
kopsavilkumos,  

radot atšķirīgu  
priekšstatu 



Lauka pētījums piekrastes apmeklētības intensitātes noteikšanai 



Piekrastes apmeklējuma galvenie motīvi 
Vidusjūras  

tipa pludmale 

Skandināvijas 

tipa pludmale 

V.Kaminske, 1974 



Jūrmala 



Baltijas jūras 
piekraste ir izteikti lielākās daļas piekrastes pašvaldību (izņemot lielās pilsētas) 
nozīmīgākais 
apmeklētāju 
piesaistes resurss 

4,7 miljoni gadā 

1-4-8     14       73 

2-3,5-10,5  84 



 

1294 apmeklētāji vienlaicīgi saulainā 
dienā 1 km Liepājas D pludmales posmā 

Viens no sajūsmas iemesliem 
daudzās klusajās pludmalēs – maz 

cilvēku 





 

TRŪKUMI  
PILSĒTU 
PLUDMALĒS 



 

PILSĒTU 
PLUDMAĻU 
STIPRĀS 
PUSES 



Investēšana piekrastes labiekārtojumā 

• Lielāka jau esošā 
potenciāla izmantošana 

• Lielo pilsētu pludmaļu 
atslogošana 

• Jaunas attīstības uzsākšana, jo ir 
potenciāls 

• Esošo problēmsituāciju 
steidzama novēršana 

• Pludmales atpūtas mērķtiecīga sasaistīšana 
ar pakalpojumu vietām 



Investēšana kūrorta attīstībā 
Kūrorta definējums, 
Ventspils perspektīva 

Tūrisma likumā: kūrorts — vietējās pašvaldības administratīvā teritorija vai 
tās daļa, kurai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts kūrorta statuss: 

1) pieejami dabas dziednieciskie resursi 

2) darbojas vismaz viena kūrorta ārstniecības iestāde 

3) dabas dziednieciskie resursi tiek izmantoti, lai nodrošinātu kūrorta 
ārstniecības iestādes darbību 

4) augsti vides kvalitātes rādītāji 
5) izveidota atbilstoša tūrisma infrastruktūra 

6) attīstība tiek mērķtiecīgi plānota 

MK noteikumi Nr.905 – Kūrorta statusa 
piešķiršanas un anulēšanas kārtība 

Ārvalstu ceļotāju izpratne par jūras kūrortu: SPA 
pakalpojumi, baseini, 

jūras promenāde, 
izklaides, restorāni, labas 
klases viesnīcas… 



Saule-Smiltis-Jūra  
četru mēnešu 
peldsezona – 

piemērotākās 
brīvdienu pavadīšanai 
pludmalē  Ventspilī, Liepājā – 20, Kolkā – 16, Saulkrastos – 28 dienas, Ainažos – 

31 diena 

 

 

1. faktiskā gaisa temperatūra >+200C  

2. praktiski nav nokrišņu  
3. maksimālās vēja brāzmas <10 m/s  

Darbošanās publiskā pasākuma režīmā – uzņēmējdarbības un apsaimniekošanas mobilizācija – prognozējamība un elastība 
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Pievienotā vērtība ārpus peldsezonas 



SAPŅOTĀJI 
 

Jauni, sievišķīgi, impulsīvi 
cilvēki, kuri dzīvo sapņos 
un tiecas pēc sabiedrības 
atzinības 

PIEDZĪVOJUMU MEKLĒTĀJI  
Jauni, piedzīvojumus mīloši, drosmīgi, 
vīrišķīgi un ļoti dinamiski dzīves izaicinātāji.  
Izmanto izdevības panākumu meklējumos 

BRĪVDOMĪGIE 
 

Intelektuāli, kas augstu vērtē 
kultūru. Ļoti ziņkārīgi un aktīvi, 
vienmēr vēlēsies atklāt ko 
jaunu 

MĀJĀS SĒDĒTĀJI 
 

“Strādnieku šķiras” ģimenes ar pāris 
interesēm ārpus ģimenes, 
mājsaimniecības un popkultūras. 
Statusa orientēti tradicionālisti, kuri 
tiecas pēc  vienkāršības un labklājības 

RACIONĀLIE REĀLISTI  
 

Pragmatiski, pašpārliecināti,  
daudz strādājoši, kuri tiecas 
pēc  drošības un saskaņas 

DABISKIE 
 

Antimateriālistiski pacifisti, 

cenšas dzīvot vienkārši un 
dabiski. Viņi ir izglītoti un 
sabiedriski iecietīgi; tiecas 
pēc harmonijas 

RIMTIE 
 

Seniori, vecāka gada 
gājuma ļaudis, kuri 
orientēti uz pagātni. 
Izteikti pragmatiski ar 

spēcīgu pienākuma 
apziņu un ticību 
reliģijai. Meklē 
drošību un 
sabiedrisko kārtību  

PRASĪGIE 
 

Inteliģenti, aktīvi, sabiedriski 
iecietīgi, bet izteikti 
tradicionālisti. Stingri savos 
uzskatos par morāli un 
mantojumu. Meklē humānu 
morāli 

GFK Roper patērētāju stila segmentēšana, 2007 Kas ir laime? 

LAIME = TAS, KAS TEV PIEDER 

LAIME = TAS, KO TU DARI 

ORIENTĀCIJA UZ CENU 

ORIENTĀCIJA UZ  KVALITĀTI 
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GFK Roper patērētāju dzīves stila segmentēšana 

LAIME = TAS, KAS TEV PIEDER 

LAIME = TAS, KO TU DARI 

ORIENTĀCIJA UZ CENU 

ORIENTĀCIJA UZ  KVALITĀTI 
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Piekrastes stipro pušu vienots pozicionējums 



 

Pasaules kultūru vērtības 



Ambīcijas un specializācija 

 



Mēroga pozicionējums 

43,7% 

• Eksportam nozīmīga pludmale, stabila ārvalstu un vietējā tūrisma plūsma 

• Reģionālas nozīmes atpūtas pludmale, nozīmīga vietējā tūrisma plūsma 

• Vietējs nozīmes atpūtas 
pludmale 

 



Investēšana kultūras / tūrisma objektos 

 

36,4% 38,6% 

25,0% 



Izcilākie Latvijas zvejniekciemi – Sīkrags, Košrags,  Papes Ķoņciems 

 



Kultūras mantojums, autentiskums, jaunu tradīciju ieviešana 

 



Autentiskums un 

mode 



Oficiālās peldvietas statuss – apmeklētāju drošībai, apmierinātībai & tirgvedībai 



uz tūrismu un atpūtu orientētiem galamērķiem, kas par 
galveno pievilcības magnētu izmanto dabas resursus, jābūt ieinteresētiem šī resursa kā kapitāla vērtības 
uzturēšanā 



Liepāja – Latvijas vasaras galvaspilsēta 

1919. gadā, tuvojoties 
lielinieku armijai Latvijas Pagaidu valdība ar Kārli Ulmani priekšgalā pamet Rīgu un ierodas Liepājā. 1919. gada 16. aprīlī pēc vācu inspirētā valsts apvērsuma, Pagaidu valdība pārceļas uz tvaikoni “Saratova”, kas angļu militārajā aizsardzībā stāv Liepājas ostā. 



Piekrastes viedās specializācijas ražošanā tūrisma un rekreācijas 
atbalstam 



Kurzemes galamērķu mārketinga loģika 

PĒC-

CEĻOJUMA 
ATMIŅAS, 

ATTIECĪBAS, 

•SOCIĀLIE TĪKLI 
•IETEIKUMI DRAUGIEM 

•REKOMENDĀCIJU VIETNES 

u.c. 

MARŠRUTA 
KORIĢĒŠANA 

•REKLĀMAS BUKLETI 
•TIC APMEKLĒJUMS 

•NORĀDES ZĪMES UZ 
OBJEKTIEM 

•TŪRISMA PAKALPOJUMU 
SNIEDZĒJU IETEIKUMI 

•MOBILĀS LIETOTNES 

•INFORMĀCIJAS STENDI u.c. 

MARŠRUTA 
PLĀNOŠANA 

•DRAUGU IETEIKUMI 

•CEĻVEŽI  
•LATVIA.TRAVEL 

•TŪR-AĢENTU PADOMI 
(t.sk.TŪR. IZSTĀDES) 

•TŪR-AĢENTŪRU BUKLETI 
•VIESNĪCU PASŪT. 

SISTĒMAS 

•ATTĀLINĀTĀ SAZIŅA AR TIC 

•KURZEMES TĪMEKĻA 
VIETNE 

•KARTOGRĀFISKIE RESURSI 
u.c. 

GALAMĒRĶA 
SĀKOTNĒJĀ 
APSKATE, 

ALTERNATĪVU 
APSVĒRŠANA 

•INTERNETA MEKLĒTĀJ-
PROGRAMMAS (GOOGLE 

etc.) 

•DRAUGU IETEIKUMI 

•IEPRIEKŠĒJĀ VIZĪTE 

•SOCIĀLIE TĪKLI (FB, 
TWITTER, TRIPADVISOR) 

•SPECIALIZĒTĀS SVAU 
INTEREŠU, HOBIJU 
RESURSU VIETNES u.c. 

MOTIVĀCIJA, 
IDEJAS UN 

STEREOTIPI, 

IMPULSI 

•MEDIJU IETEKME (TV, 

RADIO, LAIKRAKSTI, 

ŽURNĀLI) 
•KULTŪRAS VĒSTNEŠI AR 

KURZEMES IDENTITĀTI 
(MĀKSLINIEKI, SPORTISTI, 
IEVĒROJAMI CILVĒKI u.c.) 

•VIDES REKLĀMAS 
CEĻOTĀJU CILMVIETĀ  
(piem. Šauļos un Kauņā 
)u.c.) 

 



Apmeklējumu skaits gadā (miljonos) 



Attīstības perspektīvas galamērķa 
mārketinga kontekstā piekrastē 

• Kā izmantot teritoriālā kapitāla potenciālu vietējās sabiedrības labklājības veicināšanai? Ciešākā saistība ar pakalpojumu piedāvājumu. 
• Kā vienlaikus nepalielināt / mazināt antropogēnās slodzes ietekmi, vilināt ar 

kvalitatīviem pakalpojumiem? 

• Kā izmantot resursus, lai vēl vairāk akcentētu konkrēto vietu pozicionējuma priekšrocības? 

• Prasmīgāka piekrastes apmeklētāja vajadzību izpratne un infrastruktūras uzturēšanas nodrošināšana 

• Oficiāla peldvieta un Zilā karoga pludmale kā priekšnoteikumi apmeklētāju piesaistei (drošība un vides kvalitāte) 

• Ārpus peldsezonas piedāvājuma uzturēšana (vai apzināta hibernēšanās) – nedēļu nogales – radošums / pasākumi 
• Vienota tūrisma piedāvājuma veidošanas nosacījumi un nepieciešamība 

• Viedā specializācija, atbalsts ražošanai, kas saistīta ar tūrismu un rekreāciju 

• Elastīgas uzņēmējdarbības modelis ar paaugstinātu mobilitāti 
• Zīmolvedības iespējas un vēsturiskie fakti – ko var un vajag teikt skaļāk 


