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Mērķis

1. Izveidot konkurētspējīgus makšķerēšanas tūrisma 
piedāvājumus Kurzemes jūras R piekrastē, lai kopā ar projekta 
partneriem – zviedriem, igauņiem, somiem, lietuviešiem un 
poļiem tos varētu popularizēt starptautiskā līmenī

2. Izmantot Re-Trout makšķerēšanas tūrisma projektu, lai 
izveidotu R Kurzemes piekrastes tūrisma uzņēmēju un citu 
iesaistīto pušu klastera iniciatīvu – mērķtiecīgu un 
konkurētspējīgu galamērķa pārvaldības platformu, kas rada R-
Kurzemes tūrisma attīstībai pakāpi jaudīgāku uzrāvienu



Salīdzinošais 
piemērs: 
izaugsme, ko var 
panākt no 
sadarbības 
konkurences 
apstākļos



Gaujas NP tūrisma klasteris – jauda attīstībai

Uzņēmēji

TIC, 
Pašvaldība, 

valsts

Izpēte, 
konsultēšana

Foto: Gunārs Lundkvists

Izaugsme gadā ~21% 
virs valsts vidējā 
tūrisma pieauguma

Konkurētspējīgākais 
reģionālais galamērķis 
pēc Rīgas & Jūrmalas

Starp TOP 5 
galamērķiem Baltijā

11 pašvaldības
DAP, reģions

60+ uzņēmēji –
kurus interesē 
attīstība, izaugsme, 
eksports

Vidzemes Augstskola, 
specializētas pētniecības & 
konsultēšanas organizācijas, 
sarežģītu (resursu ietilpīgu un 
vienam – arī dārgu) 
pakalpojumu sniedzēji



http://www.entergauja.com/en/
http://www.entergauja.com/en/


Klastera iniciatīvas daudz plašākā redzējumā –
tematiski saistītās nozares

Sauna from Finland piemērs

https://saunafromfinland.com/
https://saunafromfinland.com/


KURZEMES TŪRISMS | ESOŠĀ 
SITUĀCIJA & SPĒJA KONKURĒT



Tūristu mītņu 
kapacitāte & 
pieprasījums

Number of hotel rooms (excl. hostels), yellow dots –
Tourism Information Centres & green colours – number of 
guests nights per year in municipality 

Klepers, A., 2018. 



Jūras un 
piekrastes 
tūrisma 
attīstība



Jū
rm

a
la

4,7 milj. 
apmeklējumu 
gadā LV jūras 
piekrastē



Galvenie ārvalstu 
tirgi Kurzemē –
stabila Baltijas 
jūras reģiona 
tirgu dominēšana



Daudzi makšķernieki 
ir kulturāli: ar ko 

atnākuši, ar to arī 
aiziet. Bet liela daļa 

iebraucēju pavasaros 
grēko, visvairāk aiz 

sevis nesakopj 
lietuvieši...

Copes lietu forums, 
2018

Stereotipi…



Butes Baltijas jūras piekrastē – sezona un makšķernieku 
iesaiste tūrisma pakalpojumu pirkšanā



Kurzemes piekraste kā reģions ar bagātām 
zvejniecības tradīcijām – iespējas zīmolvedībai, 
‘makšķerēšanas tūrisma galamērķa pozicionējumam



MAKŠĶERĒŠANAS TŪRISMS | 
PIEPRASĪJUMS



Emocijas & 
motivācija

http://eat-sleep-fish.co.uk/content/2017/05/baltic-sea-trout
http://eat-sleep-fish.co.uk/content/2017/05/baltic-sea-trout


• Makšķernieku 
segmentēšana pēc 
motivācijas, uzvedības 
un interesēm: karpists, 
forelists, samists, 
mušiņmakšķerētājs u.c.

• Motīvs – ne tikai 
trofejas, arī izbēgšana 
no pilsētvides, ikdienas 
rutīnas, vietu maiņa, 
dažādošana, Kurzemes 
iespēja Baltijas jūras 
reģiona kontekstā



Nedarbojas 
šobrīd….
Tūrisma operatoru, 
komerciāli 
konkurētspējīgu 
makšķerēšanas gidu 
aktualitāte



Pētījums par brīvā laika 
pavadīšanu Baltijas jūras 
piekrastē, 2012



Makšķerēšanas pieprasījums: LV
• ~1300 vietas, kur var iegādāties 

makšķerēšanas karti Latvijā & tiešsaistē 
internetā

• ~ 101 000 makšķernieks gadā, kas 

iegādājušies makšķerēšanas karti (~90% no 
visiem)

• Copeslietas.lv - ~4500 abonementu, pamatā 
vīrieši

• Divu veidu kartes: 1 gads (14,23 EUR) vai 3 
mēneši (7,11 EUR)

• Speciālas licences noteiktos publiskajos 
ūdeņos vai papildu maksa komerciālajos zivju 
dīķos





Baltijas jūras reģiona 
makšķerēšanas tirgus 
potenciāls



Zviedrijas makšķerēšanas tirgus 
raksturojums

• About 2.8 million Swedish adults (18–74) are interested in fishing on the 
recreational fishery. More than two million (37%) fished during a year
on 26 million occasions. 

• At least 1.2 million fishermen fished in inland waters. A recent study 
estimated that about 80% of children and teenagers (9–17) fish at least 
once a year. The number of organized anglers in the Swedish Anglers' 
Association amounts to about 70 000 individual members and about 
700 local societies.

• A study of foreign tourism in Sweden showed that about 400 000 
people, mostly Germans and Danes, came to Sweden for fishing. The 
total expenditure of a genuine fisherman corresponds with one year of 
labour costs for about 2 000 employees.



Lielbritānijas 
makšķerēšanas 
tirgus 
raksturojums



Neizmantots resurss, 
vajadzīgi starptautiski 
fokusēti 
konkurētspējīgi 
produkti



Klepers A, from the
source of BobMcKercher, 
2015



Tūrisma objekti, kas 
netiek iekļauti portālā

Portālā netiek publicēti tādi 
pakalpojuma sniedzēji kā, piemēram, 
atpūtas bāzes un aktīvās atpūtas 
tūrisma objekti, kuri piedāvā kalnu 
slēpošanu, laivošanu, zirgu izjādes, 
golfu, makšķerēšanu u. tml. 
Informāciju par tiem, ja iespējams, 
pievienojam saites veidā pie 
atbilstošas tēmas rakstiem.

Portālā netiek atspoguļoti dižkoki, 
dižakmeņi, kapi, pieminekļi, avoti, 
estrādes un citas apskates vietas, 
kurās nav attīstīti tūrisma produkti 
un/vai pakalpojumi.

Latvia.travel



Latvia.travel





Draudzīga tauta. Makšķerniekiem esot kopīgi pasākumi: „Varu 
piezvanīt uz Valmieru, Cēsīm vai Daugavpili, man pastāstīs, kas 
tur interesants, un, ja būšu tajā galā, jebkurā brīdī draugi mani 

uzņems. Makšķernieki ir draudzīga tauta. Ar šo sportu izbraukāta 
gandrīz visa pasaule, tāpēc daudz draugu ir arī ārpus Latvijas. 
Stāstu, kā iet mums, viņi stāsta, kā ir tur, un, protams, katrs 
palielāmies ar noķertajām zivīm. Tā ir tāda kopības izjūta! 

Visvairāk to jūt pasaules čempionātā vasarā un ziemā. Lai gan 
pasaulē ir vairāki miljoni šī sporta veida cienītāju, sejas mainās 

diezgan reti. Kamēr vien var to sportu pavilkt.
Bet makšķerēšanas sports ir ļoti dārgs. Lai aizbrauktu uz pasaules 

čempionātu, inventāra minimums sportistam maksā ap 10 000 
eiro, neskaitot ēsmas. Bez sponsoriem būtu grūti. Mani atbalsta 
uzņēmums Salmo, kas ražo un izplata makšķerēšanas inventāru.”



Vietējais lašveidīgo makšķernieks*

Licence

Transports

ViesnīcaRestorāns Gidi

Tiešie ienākumi

Netiešie Ienākumi

Inventārs u.c. sīkumi

Trūkst precīzu datu, taču viena diena vitējam lašu makšķer-
niekam izmaksā ap 40 EUR, neskaitot licences iegādi



Ārvalstu lašveidīgo makšķernieks*

Licence

Transports

ViesnīcaRestorāns Gidi

Tiešie ienākumi

Netiešie Ienākumi

Inventārs u.c. sīkumi

>100 EUR dienā, taču labi 
organizējot – vēl vairāk



https://www.fishyourdream.com/en/experiences/sea-trout
https://www.fishyourdream.com/en/experiences/sea-trout


KONKURENTI BALTIJAS JŪRAS 
REĢIONĀ



https://www.zanderland.fi/latviesu/licencu.htm
https://www.zanderland.fi/latviesu/licencu.htm


https://www.fishyourdream.com/en/experiences/sea-trout
https://www.fishyourdream.com/en/experiences/sea-trout


Nacionālais zīmols

Rīga

Kurzemes 
reģions

Vietējais 
galamērķis

Mikro-klasteris 
(puduris)

klasteris

Vietējais 
galamērķis 
(puduris)

Tūrisma pakalpojumu sniedzēji | uzņēmēji

Gudra galamērķu pārvaldības iespēja

Liepāja
Ventspils
Pāvilosta
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Vienota Baltijas jūras reģiona 
(zviedru vadīta) makšķerēšanas 
tūrisma pārdošanas platforma



Taimiņš (jūras forele) Salmo trutta trutta Kurzemes 
piekrastē – reālā makšķerēšanas sezona, vietas un iespējas

https://www.latvijasdaba.lv/zivis/salmo-trutta-l/
https://www.latvijasdaba.lv/zivis/salmo-trutta-l/


Strauta forele (Brown trout) Salmo trutta fario – taimiņa 
saldūdens pasuga - reālā makšķerēšanas sezona, vietas un 
iespējas Kurzemē


