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Kā mēs uztveram ainavu tūrismā?

Ainavu var apskatīt kā:

• dabiska vai dabiski antropogēna sistēma ar
atbilstošu potenciālu, kam ir tūrisma funkcijas un kur 
var attīstīt tūrismu;

• teritorija, kurā vismaz īslaicīgi tūrismam ir 
dominējošā loma;

• teritorija, kurā tūrisma attīstība ir svarīga ainavas 
sastāvdaļa 

Ainavai ir viena no svarīgākajām lomām tūrista 
galamērķa izvēlē.



Ainavas lomas maiņas TENDENCES

• No lauksaimniecības -> uz tūrismu

• No nesasniedzamām vietām -> uz sasniedzamām (avio, 
foto, mediji)

• Neredzēti galamērķi -> uz iepazīstamiem (sociālie mediji)

• No dabas slēgtām teritorijām -> atvērtām, regulētām

• Pilsētnieki -> dodas uz laukiem/dabā/mežā

• Ziemeļnieki -> uz siltajām zemēm (Itālija, Spānija, utt.)

• Skaistas ainavas ir iemesls aktīvai zemes 
apsaimniekošanai un biznesam.



3S & Vidusjūras ainava

• Vidusjūras ainava lēnām 
tiek pārveidota tūrisma 
ainavā un sapņu telpā, kurā 
vienīgais, kas ir no 
Vidusjūras reģiona, ir 
tūrisma mārketinga 
atslēgas: 

saule, jūra, smilšu pludmale, 
palma un pāris, kas sauļo ādu 
saulē vai ļauj matiem plīvot 
vējā..



Vidusjūras ainava XIX gs.plakātos
Tūristu publicitātes 
plakāti, kas parādījās 
XIX gs beigās, tika 
izmantoti, lai 
popularizētu 
Vidusjūras reģionu un 
stiprinātu selektīvu 
ainavu, kas interesē 
sabiedrības 
elitārajiem slāņiem.

Šo plakātu 
raksturojums ir 
uzsvars uz "eksotisko" 
Vidusjūras ainavā. 
Augu dzīvi īpaši 
izmanto, lai 
simbolizētu ideālu 
tūristu ainavu.



Vidusjūras ainava Ziemeļeiropā

• Brīvdienu ciemati 
(Holiday Villages) 
pārdod subtropu 
ilūziju valstīs ar 
mērenu klimatu 

• Vidusjūras dizains un 
pakalpojumu klāsts 
kļuvis par dominējošo 
koncepciju brīvdienu 
ciematos un arī 
ūdensparkos u.c.





Senvēstures tēmas izmantošana tūrismā 
XXI gs tagad



Tūrisma attīstības tendences pasaulē 1950-2030

Avots: UNWTO Tourism Towards 2016-2030



Tripadvisor: TOP-8 visstraujāk augošās 
tūrisma tendences 2017



Tūrisma tendences 
pasaulē 2018

• Tūrisma pieauguma tempi pasaulē līdz 2030.g. tiek prognozēti 
+3,3% gadā, sasniedzot 1,8 miljardus. 

• Tūristi, it sevišķi Eiropā būs taupīgāki, dosies īsākos ceļojumos

• Eiropā ir sagaidāms lielāks tūristu skaita pieaugums no Āzijas
valstīm, sevišķi no Ķīnas, Indijas. 

• Starptautiskajā tirgū pieaug BRIC (Brasilia, Russia, India, 
China) valstu nozīme. 

• Tūrismu pasaulē ļoti ietekmēs migrācijas un terorisma 
notikumu virzība

Avots: UNWTO 2017



Pieaug senioru tūristu 
plūsma Eiropā (55+)

• 156 milj. seniori Eiropā
• Augošs segments → 11% palielinājums līdz 2020 

(173 milj seniori)
• 7 no10 senioriem dod priekšroku vietējiem ceļojumiem
• 3 no10 seniors ceļo uz ārzemēm (~50 milj.)





Latvijas konkurētspējīgākie 
tūrisma veidi 

MICE Veselības tūrisms

Dabas tūrisms Kultūras tūrisms un 
radošās industrijas

Avots: EM  Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam īstenošanas 
2014. – 2016.gadā starpposma novērtējums



Senvēstures tēmas izmantošana tūrismā = 
dabas objektu/ainavu un dabas svētvietu 

izmantošana tūrismā
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Lūdzu, nosauciet, ar ko Jums asociējas 
senās dabas svētvietas?

Ar kaut ko senu 
(vēsture, teikas, 
leģendas u. c.)

Ar dažādiem 
objektiem (kokiem, 
akmeņiem, 
pilskalniem u. c.)

Ar kaut ko mistisku



Lūdzu nosauciet, ar ko Jums asociējas senās 
dabas svētvietas?

- Pokaiņi, seni rituāli, dabas 
pieminekļi
- mistika, noslēpumi, savvaļa
- vietas, kas atgādina par 
mūsu senčiem
- lieli akmeņi, tautas vēsture, 
kultūra, senas zināšanas, seni 
raksti, 
- senās zīmes, velna laivas
- senas tradīcijas
- simboli, rakstu zīmes
- neparasti dabas objekti
- leģendas, nostāsti, īpaša 
enerģija, kapi, pilskalni
- spēka vietas, krusti, simboli
- latviskie raksti, vietas, kur 
smelties spēku un enerģiju

- zīmes, akmeņi, koki
- mežonīga un neskarta 
daba
- raganas
- baznīcas, senvietas
- mistika
- pagāni, baltu senči
- uguns rituāli, leģendas
- akmeņi, labirinti, koki 
- kapakmeņi, upurvietas
- nostāsti, teikas
- kaut kas sens un 
interesants
- enerģijas
- ar karmu, akmeņiem, 
mistiku



Vai senās dabas svētvietas Jums šķiet 

interesantas, lai tās apmeklētu sava ceļojuma 

laikā?
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Jā, noteikti

Iespējams

Ticamāk, ka nē

Nē



Kādām papildus aktivitātēm Jūs dotu priekšroku, 

maršrutā iekļaujot seno svētvietu apmeklējumu 

(atzīmēt ne vairāk par diviem)?
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Apskates ekskursijām pa

pilsētām
Kultūras pasakumu

apmeklēšanai
Izbraukumiem ar auto,

atpūtai
Atpūtai, pārgājieniem

dabā
Velotūrismam, citām

fiziskām aktivitātēm
Koncentrētos apmeklēt

tikai svētvietas
Citām aktivitātēm -

radošās darbnīcas
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Kā Jūs sevi raksturotu kā ceļotāju - kurš no šiem 
tūrisma veidiem visvairāk atbilst Jūsu būtībai?

(ne vairāk par 2)

Ceļošana dabā 

Izglītošanās un mācības

Lielpilsētas apmeklējums

Darījumi

Kultūras pasākumu un 
objektu apmeklēšana

Veselības uzlabošana

Sauļošanās pludmalē un 
iepirkšanās



Kādām aktivitātēm dodat priekšroku, ceļojot pa Latviju? 
(kaimiņi, no 1- 6)

4.1

4.2

3.9

3.8

3.7

4.4

4

4.2

4

3.9

3.8

4.4

3.6

3.6

3.5

Aktīvai atpūtai vasarā

(velo u.c.)

Apskates ekskursijām

Izbraukumiem ar auto,

pasīvai atpūtai

Kultūras u.c. pasākumu

apmeklēšanai

Aktīvai atpūtai ziemā

(slēpošana u.c.)

Kaimiņi Igaunija Lietuva



Senvēstures tūrisma produkta 
veidošana



• Identificē sevi kā ceļotāju 
dabā

• Saistītu svētvietas ar 
atpūtu dabā un 
pārgājieniem, pasākumu

• Ceļo 1-3 x gadā
• Patīk mitoloģija & mistika
• Nepieciešamas norādes 

zīmes, stendi
• Ceļo ar ģimeni vai 

draugiem
• Ceļo ar auto
• 18-45 gadi
• saistīts ar vēsturi, 

izglītību, tūrismu, sēdoša 
darba veidiem, pilsētu

Dabas svētvietu apmeklētāja profils



Iemesli, kādēļ tūristi ieteiktu Latviju saviem 
draugiem (identitāte)

Avots: LIAA ārzemju tūristu aptauja, 2012 (N=3076)

• Iespēja baudīt dabu 40,0%

• Patīkami cilvēki 27,6%

• Interesantas apskates vietas 
un objekti 16,9%

• Bagāts kultūras mantojums 
13,9%

• Laba ēdināšana 10,4%

• Patīkama atmosfēra (miers, 
klusums, daudz brīvas 
vietas(space)) 9,5%



‘’Lido zivis Kuldīgā’’

Aprīļa pēdējā nedēļas 
nogale tradicionāli kļuvusi 
par laiku, kad Kuldīgā tiek 

svinēti svētki –
vērienīgais pavasara 
palu šovs „Lido zivis 
Kuldīgā”, kas tapis par 
godu lidojošajām vimbām 
un atklāj tūrisma sezonu 
novadā.

Jauna aplikācija bērniem!



Lotes zeme 
Tematiskais parks Igaunijā



Dzintaru lasīšana Liepājas 
pludmalē

Liepājas pludmalē 
piedāvā lasīt 
dzintarus kopā ar 
zinošu dzintaru 
smēlēju un 
Captured in 
Liepāja brenda
autori Ilzi
Vainovsku.



Brīvdabas sajūtu koncerts 
„Ārpasaules mūzika
Tiguļkalnā”, Talsos

Koncerta idejas un 
mākslinieciskās domas autors 
ir komponists un izpildītājs 
Raimonds Tiguls, kas savas 
dzimtās pilsētas augstākajā 
virsotnē, ozolu ielokā, radījis 
vietu, kur skaņās un sajūtās 
sasaukties dažādu tautu un 
pasauļu mūzikai.



Dabas koncertzāle Vanagkalnā

Dabas koncertzāle ir latviešu
mūziķu, dzejnieku, dabas
zinātnieku, video un gaismu
mākslinieku simbioze. Šīs radošās
apvienības mērķis ir ar mūzikas
palīdzību aktualizēt un spēcināt
mijiedarbību starp cilvēku, mākslu
un dabu. Idejas pirmavots
meklējams mūziķu vēlmē rast
netradicionālu telpu mūzikas, video
mākslas un dzejas atskaņošanai. Šī
gada tēma ir pļava.



Sabiles Vīna svētki

Sabiles Vīna svētki ir ar odziņu, tāpat kā pati pilsēta un tās cilvēki. Tas 
viss veido kopīgo svētku auru, kāda ir tikai tur – Sabilē. Nebeidzamais 
prieks, jautrība, sirsnīgais humors un ikviena apmeklētā- ja līdzdalība 

veido šos neparastos svētkus – pilsētā ar odziņu. Svētku moto 
„Skurbums pāriet, dullums nē!” katru gadu viennozīmīgi tiek pierādīts.



Slīteres ceļotāju dienas

• Putnu vērošana Kolkasragā

• Brauciens ar laivu uz Kolkas bāku jūrā



Peintbola parks 2xL

Peintbols - viens no 
ekstrēmākajiem sporta 
veidiem, kurš ir arī viens no 
visdrošākajiem brīvā/sporta 
veidiem pasaulē un pateicoties 
kuram var gūt neaizmirstamas 
emocijas. Kaive, Tukuma 
novads 

Peintbola parkā tiek rīkotas 
vecpuišu /vecmeitu ballītes, 
korporatīvie pasākumi dzimšanas 
un vārda dienu ballītes.



Zemnieku saimniecība „Ķirpji”

Zemnieku saimniecībā ir 
Baltijā lielākais alpaku 
ganāmpulks.

Saimnieki vienmēr ir 
priecīgi uzņemt ciemiņus 
un ļaut ikvienam izbaudīt 
alpaku sabiedrību.



Briežu dārzs atpūtas kompleksā 
“Juku dzirnavas”

Juku dzirnavu viesiem un 
citiem interesentiem ir 
iespēja apbrīnot vienus no 
skaistākajiem Latvijas 
savvaļas dzīvniekiem —
staltbriežus, ko ieraudzīt 
dabā ir reta un visbiežāk 
acumirklīga veiksme.



Kalnu dabas taka

Kalnu dabas taka tika atklāta 
2014. gada oktobrī. Takas garums 
ir 1,5km, tā sākas pie Kanavišķu
ūdenskrātuves un ved gar Loša 
upi. Takā izvietotas norādes un 
informācija par apskates 
objektiem - brūnogļu 
transportēšanai izveidoto 
dzelzceļa uzbērumu, zilā māla 
stāvkrastu un Airīšu dižakmeni.



Ventspils
Piedzīvojumu parks

VISAPMEKLĒTĀKAIS TŪRISMA OBJEKTS KURZEMĒ

• Bamperlaivas

• Tramplīna laiva 

• Bampermašīnas

• Bērnu autoskola

• Mākslīgā ledus 

slidotava

• citi

• 57m ; 240m  nobrauciens

• Slēpošanas un snovborda trases

• Bērnu kalns 

• Kameršļūkšanas trase

• Rekonstruēta servisa ēka

Slēpošanas kalns «Lemberga hūte»



Aktīvās 
atpūtas

parks

BEBERLIŅI

Liepāja



Kuldīgas novads
Līvu iela Kabilē



Tūrisma maršruts 
"Pa Rozentāla pēdām Saldū"

turisms.saldus.lv



GOVJU SPA & SAFARI
Koe Safari (Netherlands)





Senvēstures tēmas izmantošana





Ķoniņciema Elku birzs
Par to, ka svētmeži kalpojuši kā 
saskarsmes vieta starp cilvēkiem un 
dievībām, liecina daudzi vēstures 
avoti. Pirmo kuršu koniņu rituālu 
aprakstu, kas saistīts ar svētmežu, 
1585. gadā sniedzis ceļotājs no 
Kēnigsbergas Reinholds Lubenavs, kas 
bija apmeties koniņu ciemā, kur 
aprakstīja Ķoniņu Elku birzi: «Tā kā 
tuvojās Ziemassvētki, viņi brauca 
medībās uz savu svēto mežu, kurā viņi 
citādi cauru gadu nekā nemedī, arī 
nevienas rīkstes necērt. Visu, ko viņi 
tur tagad nomedīja: stirnas, briežus un 
zaķus, tie nodīrāja, izcepa un nolika 
uz gara galda; pie galda viņi 
piestiprināja pulka vasku sveču savu 
vecāku, bērnu un radinieku dvēselēm. 
Pēc tam, gan stāvēdami, gan šurp un 
turp staigādami, viņi ēda un dzēra un 
lika arī mums to darīt. 



Senvēstures tēmas izmantošana 
tūrismā





Radošās industrijas un amatniecība
Senvēstures tēmas izmantošana tūrismā



Dabas takas un tūres
Senvēstures tēmas izmantošana tūrismā



Senvēstures tēmas izmantošana tūrismā



Senās uguns nakts Rojā
Senvēstures tēmas izmantošana tūrismā



Senvēstures tēmas izmantošana 
tūrismā





Tūrisma potenciālais piedāvājums

• Veidot nišu produktus 
saistībā ar senām dabas 
svētvietām

• Piedāvājums alerģiskiem 
cilvēkiem (Vācijā ~35 milj.)

• Piedāvājums ar SPA un 
Welness produktiem

• Piedāvājums veģetāriešiem ar 
seniem ēdieniem

• Piedāvājums pārgājienu 
tūristiem

• Piedāvājums velotūristiem

• Orģināli suvenīri



Šķietamā realitāte
Augmented Reality

Senvēstures tēmas izmantošana tūrismā



Tokyo Penguins
Augmented Reality



GAMING:  Virtual Travel Fair
Europe - Chaina

https://youtu.be/3fs8KQgEE94



Be Unique, Innovative and Creative!

Paldies par uzmanību!

Mag.sc.soc. Artis Gustovskis
Kuldīgas Aktīvās atpūtas centrs

artis@kuldiga.lv
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