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Baltijas jūras reģiona tīklojuma labumi

• Kopīgs zīmols: zīmolvedība & tirgvedība (autortiesības, tiesības lietot etc.)

• Tūrisma produktu harmonizēšana starptautiskajam tirgum (iekļaujamie pakalpojumi | 
kvalitāte)

• Makšķerēšanas gidu kvalifikācija (csertifikācija: pamata standarti drošībai, legālai 
uzņēmējdarbībai u.c.)

• Ētikas kodeksa pārskatīšana un iekļaušana pakalpojuma dizainā (USP pamats)

• DMO biedru piesaistītu līdzekļu novirzīšana uz zivju resursu atjaunošanas iniciatīvām

• Atpūtas makšķerēšanas noteikumu un zivjsaimniecības politikas ietekmēšana, kā ietekmēt 
labāku zivju resursu pārvaldību. 

• Biedru naudas un tīklojuma paplašināšanas aktualitāte. (Uz kādiem nosacījumiem var 
pievienoties jauni biedri, galamērķi? Kā tos piesaistīt un kā nodrošināt līdzvērtīgu pakalpojumu 
kvalitāti?)

Iekļautais video ir tikai pirmajā melnā materiāla 
versijā, kas tiks pilnveidots, papildināts ar 
Kurzemes jūras piekrastes ainavām.



Kopējās pārvaldības praktiskie izaicinājumi

• Koordinēšana un atbildību sadalīšana starp iesaistītajiem 
galamērķiem
1. Kopīgās mājas lapas satura koordinēšana un uzturēšana

2. Makšķerēšanas gidu novērtēšana un sertificēšana

3. Kontakti ar Baltic Fishing Guide Alliance

4. Kopīgo zīmolvedības un mārketinga materiālu izdošana

5. Finanšu jautājumu pārvaldība

• Nodrošināts finansējums

• Iesaistīto pušu kapacitāte & komandas stiprināšana



Latvijas tūrisma pārvaldības 
aktualitātes reģionālā un vietējā 

līmenī. Gaujas NP klastera 
veidošanas pirmsākumu piemērs.
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Somijas saunas klasteris: 
labās prakses piemērs

http://saunafromfinland.fi/en/the-sauna-network/members
http://saunafromfinland.fi/en/the-sauna-network/members


Saunas specializācija – klastera pamats



KLASTERA ATTĪSTĪBA PIECAS FĀZES, 12 SOĻI

PROCESA UZSĀKŠANA PAMATNES VEIDOŠANA

VIRZĪBAS UZTURĒŠANA



55 
uzņēmumi

(t.sk. 7 saistītie)

8
pašvaldības 
(4 pilsētas), 

DAP

ViA, izpēte 
& attīstība
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Tūrisma vietu un galamērķu 
savstarpējā mijiedarbība. 

Integrētā mārketinga sistēma

Nacionālais zīmols

Rīga

Reģioni

Vietējās 
nozīmes 

galamērķis
Puduris

Klasteris

Vietējas 
nozīmes 

galamērķis

Tūrisma pakalpojumu sniedzēji



2000

2008

2011

2012
18.04.2000. - dibināta 
Siguldas reģiona tūrisma 
biedrība

2007/2008 - īstenota pirmā 
nozīmīgākā tūrisma klastera 
iniciatīva - "Siguldas spieķis“

15.02.2012. - apstiprināta „Gaujas 
NP tūrisma klastera attīstības 
stratēģijā 2012.-2019.gadam” 

11.09.2012. - noslēgts 
līgums ar LIAA par Gaujas 
NP tūrisma klastera 
attīstību 

07.02.2012. – DAP un 
6 pašvaldības noslēdz 
savstarpējās 
sadarbības līgumu

60905420



Struktūra

https://www.entergauja.com/lv/enter-gauja
https://www.entergauja.com/lv/enter-gauja




Pārvalde un organizēšana
Siguldas reģiona tūrisma 

biedrība, Klastera biedru 
kopsapulce, vadības grupa, 
birojs

Klastera birojs

Dabas 
aizsardzības 
pārvalde

Vidzemes 
Augstskola

Komersanti

Valmiera – Cēsis – Līgatne - Sigulda

2012.gadā



Gaujas NP klastera stratēģiskie attīstības virzieni
(1) veidot un stiprināt vienotu Gaujas NP tūrisma zīmolu

(2) nostiprināt Gaujas NP kā vienotu un konkurētspējīgu tūrisma galamērķi

(3) nodrošināt, uzturēt vai paaugstināt galamērķa tūrisma pakalpojumu 

kvalitāti

(4) paaugstināt konkurētspēju, ieviešot jaunus risinājumus energoefektivitātes

informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un eko-inovāciju jomā

(5) saglabāt Gaujas NP dabas daudzveidību, kultūras mantojuma un 

ainaviskās vērtības, vienlaicīgi veicinot reģiona sociālekonomisko attīstību 

un dzīves kvalitāti



Trīs prioritārie virzieni projektā
Mārketinga aktivitātes vienota Gaujas 

NP galamērķa veicināšanai 

• Vienots zīmols

• Vienots interneta 
medijs

• Tūrisma tirgus pētījumu 
bāze

• Dabas un kultūras 
mantojuma 
aizsardzības un tūrisma 
attīstības interešu 
sabalansēšana

• Vienotas mārketinga 
aktivitātes

Konkurētspējīga jauna piedāvājuma 
veidošana un kopīgu pakalpojumu 

attīstīšana

• Savstarpēji saistīta 
tematiskā piedāvājuma 
veidošana

• Kvalitatīva tūrisma 
piedāvājuma attīstīšana 
-dabas resursi / latviskā 
identitāte

• Jaunu tematisko 
piedāvājumu ar augstu 
pievienoto vērtību 
veidošana

• Jauna elektroniska 
pakalpojuma izstrāde 
un ieviešana

Vienota tūrisma galamērķa attīstības 
platformas izveide, pārvaldes 

kapacitātes celšana

• Klastera koordinācijas 
birojs

• Klastera kapacitātes 
celšana, sadarbības 
pasākumi

• Starptautiskā sadarbība 
un investīciju piesaiste

• Sabiedrības 
iesaistīšana, 
informēšana un 
izglītošana



Gaujas NP tūrisma klastera attīstība

• Klastera vadības 
grupa

• Klastera birojs

• Dalībnieku darba 
grupas

KOORDINĒŠANA

• Datu monitorings

• Mērķtiecīgi pētījumi

• Tirgus tendences

PĒTĪJUMI

• Vērtības

• Zīmola platforma

• Mārketinga stratēģija

ZĪMOLS

• Stratēģija

• The European 
Charter for 
Sustainable Tourism

ILGTSPĒJĪBA

KLASTERA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2012.-2019. – pirmais posms

• Galamērķa 
galvenais 
veicināšanas 
medijs

• Vērtību ķēdes 
ietvaros –
savstarpēji 
papildinoši, uz 
inovatīviem 
risinājumiem vērsti

VORTĀLS

KOPĪGIE 
PRODUKTI

Kvalitāte
Inovācijas
Veicināšana
Tīklošana
Resursu piesaiste







Makšķerēšanas tūrisma galamērķa 
pārvaldības apsvērumi: R-Kurzeme
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Anta Lībiete, Pāvilostas TIC



Iespējamie pārvaldības scenāriji

PĀVILOSTAS TIC BIEDRĪBA „USMAS KRASTS”

• Status quo
• Kurzemes plānošanas 

reģions | Kurzemes 
tūrisma asociācija

• Jauna privātā-
publiskā partnerība | 
NVO

https://www.usmasezers.lv/biedriba/
https://www.usmasezers.lv/biedriba/
http://www.pavilosta.lv/lv/trismsunatpt
http://www.pavilosta.lv/lv/trismsunatpt


Anta Lībiete, 
Pāvilostas TIC







Pāvilostas TIC 2018.g. ienākuši 10882 apmeklētāji (t.sk. 1973 
(~18%) ārvalstu)
Tematiski: no ārvalstnieki par zivīm, laivām un laika prognozi
kopā interesējušies 231





Priekšlikums starptautiskai 
pieredzes apmaiņai ar Skandināvijas 

valstīm
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Pieredzes apmaiņa

Pieredzes apmaiņa – pieredzes apmaiņas braucieni, uzņemošās vizītes un 
kontakti ar ārvalstu partneriem

2012.g. Somija, Dānija
2013.g. – Dānija, Zviedrija 
(eksperts - Lars Eklunds, Somija, 
Igaunija – brauc uz Gaujas NP)

Enter Gauja tūrisma iesaistītās puses šo izmantoja 4x, lai 
stiprinātu sākotnējo stratēģiju, gūtu pieredzi, bet arī celtu 
savas komandas savstarpējo uzticēšanos u.c. Tad gan bija 
arī uzņēmēju tīklošanās: tagad NVO un publiskā pārvalde



https://www.norden.ee/en/about-us/funding
https://www.norden.ee/en/about-us/funding






Add a Slide Title - 5

https://www.luke.fi/en/
https://www.luke.fi/en/




Deputy premier (Vice 
lantråd), Ālandu salu 
parlamenta 
viceprezidents no 2011

https://en.wikipedia.org/wiki/Deputy_premier
https://en.wikipedia.org/wiki/Vice_lantr%C3%A5d


Iespējas

• Latvija (projekta pieteicēji) + 2 Ziemeļvalstis

• Brauciens pieredzei uz 3-10 dienām

• 2-8 cilvēki (publiskā administrācija visos līmeņos), tīklojumi

• 110 EUR personai dienā var paredzēt tēriņiem no granta: ceļam 
& nakšņošanai pamatā

• 40% līdzfinansējums (nesedz tulkošanu, algas, honorārus, 
papīru lietas).

• Gada laikā jārealizē: var būt divi braucieni – uz Somiju & 
Zviedriju



Turpinājumā…

• Starptautisko makšķerēšanas tūrisma produktu pilnveide

• Individuālās konsultācijas: pieteikšanās

• Iespējamie pārvaldības scenāriji izvērstāk apspriešanai, iekļaujot izmaksas kopējās 
tīmekļa vietnes uzturēšanai

• Potenciāli: papildinošs seminārs rudenī

• Iesaistīto pušu aktivitātes: pasākumi Liepājā (Velo Cope), Usmā, Mana Cope & 
https://www.makskeresanaskarte.lv/


