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Pēc vairāk nekā desmit gadu ilgušās apspriešanas administratīvi-teritoriālā reforma (ATR) 
ir noslēgusies. Likumā „Par pašvaldībām” tūrisms nav minēts starp obligātajām pašvaldības 
funkcijām, lai arī to var interpretēt kā vienu no nozarēm teritorijas ekonomiskai attīstībai. 
Precīzāk minēts „Tūrisma likumā”, kura mērėis attiecībā uz pašvaldībām, ir noteikt kārtību, 
kādā, tās darbojas tūrisma jomā. Tajā atrunāta pašvaldības kompetence, pieminot teritorijas 
plānojumu un nozares attīstības perspektīvas, infrastruktūras un resursu nodrošināšanu, kā 
arī savas teritorijas tūrisma iespēju popularizēšanu un vēl citas atbildības sfēras. Par „savas 
teritorijas” tūrisma veicināšanu 2008. un 2009. gadā tika veikts pētījums – tūrisma 
galamērėi vietējā tūrismā un to saistība ar administratīvi-teritoriālo reformu. 
 
Daži fakti saistībā ar tūrisma organizatorisko sistēmu pašvaldībās pēc reformas: 
 

♦ pašvaldību skaits samazinājies pieckārtīgi; 
♦ ieviesti divi jauni novadu nosaukumi – Beverīnas un Pārgaujas, kuriem uz tūrisma 

kartes nāksies sevi pierādīt no jauna. Līdzīgi arī Salas novadam, lai to sākotnēji 
nejauktu ar Salas pagastu Babītes novadā. 

♦ 6 republikas pilsētām nosaukums sakrīt ar blakus esošo novada nosaukumu 
(Daugavpils, Valmiera, Ventspils, Jēkabpils, Jelgava, Rēzekne), kas rada grūtības to 
nošėiršanā (tūrisma kontekstā); 

♦ 75% novadu oficiālajā tīmekĜa vietnē ir tūrisma sadaĜa (82 novadiem no 109); 
♦ 44% novadu nav organizētu tūrisma informācijas sniedzēju, bet četriem novadiem ir 

divi vai vairāk tūrisma informācijas centri. 
 
Tūrisma veicināšanas sistēma pašvaldībās strukturāli visvairāk mainījusies saistībā ar 
tūrisma informācijas sniedzēju pārorganizēšanu. Pirms ATR visos 26 administratīvi-
teritoriālajos rajonos bija savi vadošie tūrisma informācijas centri, ar vairākiem atbalsta 
punktiem citviet rajonā. Pētījuma rezultāti pierādīja, ka katram novadam nav nepieciešams 
savs tūrisma informācijas centrs. Par lietderību koncentrēties tūrisma veicināšanai tikai 
vienas pašvaldības robežās, iegūstama no pašiem ceĜotājiem. 
CeĜotāju viedoklis par administratīvās robežas nozīmi ceĜošanas laikā tika vaicāts 
vienpadsmit dažādās Latvijas vietās. CeĜotāji tika intervēti gan pirms ATR (391), gan pēc 
tās (299). Kopumā ceĜotāji nepiešėir vērību tūrisma vietas piederībai konkrētai pašvaldībai 
un administratīvo robežu nozīmību desmit baĜĜu skalā vērtē ar atzīmi 3.79 (sk. 1.attēlu). 
Interesei par robežām gan nedaudz palielinājās īsi pirms ATR, taču turpinājumā atkal 
krītas. Arī turpmāk visticamāk pastāvēs radiāli pretēju uzskatu daudzveidība, tomēr 
pārsvarā valdošais vidējais viedoklis ir acīmredzams. 
Divas trešdaĜas respondentu minēja, ka apmeklē konkrēto tūrisma vietu atkārtoti – tātad 
vietu pazīst. Vienlaicīgi 68.5% apgalvoja, ka zina, kurā pašvaldībā viĦi tajā brīdī ceĜo vai 
atpūšas, taču no tiem 43% nosauca pašvaldību nepareizi vai neprecīzi. 31,5% uzreiz atzina, 
ka nezina, kurā administratīvajā teritorijā viĦi atrodas ceĜojuma vai atpūtas laikā. 
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1.attēls. Administratīvās robežas nozīme ceĜojot vietējā tūrismā Latvijā (2008/2009). 
 
Tas norāda uz ceĜotāju vietas uztveri – viĦi skaidri zina, kurp dodas, taču nesaista to ar 
pašvaldības teritoriju. CeĜotāju atšėirīgo vietas uztveri identificējuši arī citi pētnieki 
(Crouch 2005, Wachowiak 2006 u.c.). Lielākā daĜa ceĜotāju precīzi spēja atzīmēt kartē 
vietas, kuras apmeklēs vai jau apmeklēja, kā arī spēja identificēt lielāku tūrisma galamērėi, 
kurp ieradušies un kā paši to sauc (sk. 2.attēlu). Tūrisma ăeogrāfijas pētnieki (Gunn 1979, 
Fridgen 1987, Smith 1995) to dēvē par uztveres reăionu vai „prāta karti”, ko no mārketinga 
viedokĜa ir pamatoti saistīt arī ar vietas pārdošanas organizēšanu – tūrisma galamērėi 
(Klepers, Rozīte 2009). 
 

 
2.attēls. CeĜotāju atzīmēts (ar dzeltenu līniju) vidējais tūrisma uztveres reăions vietā, kas 
tiek dēvēts par Abavas senleju, Abavas ieleju vai Kurzemes Šveici.  
Kartes pamatne: raplam.gov.lv. 
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Otra problēma, kas saistās ar tūrisma veicināšanu vienas pašvaldības robežās, tai skaitā 
jaunveidotajos novados – administratīvā teritorija ne vienmēr atbilst vietējā mēroga 
galamērėa kritērijiem. Piemēram, tiek kāpināta ceĜotāju plūsmu piesaistīšana, lai arī 
teritorijai nav atbilstošs skaits nakšĦošanas iespēju vai arī vietā nav pietiekams skaits 
tūristu piesaistu. Joprojām nav pilnīgas vienprātības par vietējā tūrisma galamērėa konkrētu 
robežu identificēšanu, taču vispārzināmi vairāki būtiski tos raksturojoši kritēriji. Pirmkārt 
nošėirami dažādi mērogi. No vietējā tūrisma pozīcijām nav lietderīgi izmantot plānošanas 
reăionu (piem. Zemgale) kā vienu vienotu galamērėi, lai to piedāvātu , piemēram, 
ceĜotājam no Rīgas. Īpaši, ja tas nesakrīt ar senajām kultūrvēsturiskajām robežām, kurām 
no uztveres reăionu viedokĜa ir daudz lielāka nozīme, nekā administratīvi noteiktajam 
plānošanas reăionam. Tas savukārt ir atbilstošs galamērėa izmērs tūrisma veicināšanai 
Baltijas reăiona mērėtirgos. 
 
Pēc ANO Pasaules tūrisma organizācijas definīcijas tūrisma galamērėis ir fiziska vieta, 
kurā tūrists pārnakšĦo vismaz vienu nakti un galamērėa kvalitātes (tūristu piesaistes, 
infrastruktūra un pieejamība) nodarbina tūristus vismaz vienu pilnu dienu. 
 
Tūrisma galamērėi var raksturot kā konkrētu apvidu, pilsētu vai lielpilsētu, vai skaidri 
aptveramu ainaviski vai kultūrvēsturiski vienotu teritoriju, kam piemīt noteiktas īpašības: 

• savstarpēji saistīts un daudzveidīgs tūrisma produkts, kas balstīts uz dažādiem 
resursiem, pakalpojumiem un īpašuma formām; 

• citas ekonomiskās un sociālās aktivitātes, kas var būt tūrismu papildinošas; 
• viesus uzĦemoša sabiedrība; 
• sabiedriski pārstāvji un/vai vēlēta padome, kas uzĦemas atbildību par tūrisma 

plānošanu un veicināšanu; 
• aktīvs privātais sektors. 

 
Vietējā tūrisma galamērėi raksturojošie kritēriji: 
 

• pieejamība un sasniedzamība; 
• tūristu interešu piesaistes (objekti un pasākumi); 
• tūrisma pakalpojumu kapacitāte: tūristu mītnes, ēdināšana, izklaide, tirdzniecība 

u.c.; 
• papildu pakalpojumi: bankomāts, apdrošināšana, valūtas maiĦa, degvielas uzpildes 

stacija u.c.; 
• iekšējie sakari, infrastruktūras tīkli; 
• funkcionālā vienotība, specializācija; 
• ideāli, ja arī pārvalde, vienota administratīvā struktūra, kopējas mārketinga 

iniciatīvas. 
(Medlik 1993, Hall 2000, Gunn 2002 u.c.) 

 
Šie kritēriji skaidri norāda, ka turpmākais izaicinājums vietējā mēroga tūrisma galamērėu 
veicināšanai Latvijā pēc ATR ir pašvaldību savstarpējā sadarbība (tas minēts arī likumā par 
pašvaldībām: „Lai risinātu uzdevumus, kuros ir ieinteresētas visas vai vairākas pašvaldības, 
tām ir tiesības sadarboties, kā arī dibināt pašvaldību biedrības vai iestāties šādās 
biedrībās.”. Galamērėu savstarpējās sadarbības nepieciešamību vietējā mērogā uzsver arī 
Ričijs un Kraučs (2003), pieminot, ka tie var arī papildināt viens otru. Skaidrs arī, ka no 
administrēšanas viedokĜa tas ir sarežăītāk. Viens no soĜiem, kas nepieciešams, lai 
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argumentētu savstarpējo sadarbību ir ceĜotāju uztveres reăionu noteikšana un esošo tūristu 
plūsmu savstarpējās saistības kartēšana.   
 
Pētījumā ietverts arī uzĦēmēju viedoklis par ATR un tūrisma klāsteru efekta izmantošanas 
iespējas tūrisma galamērėa veicināšanā. Par to citreiz. 
 
Paldies par konsultēšanu Dr.geogr., profesorei Maijai Rozītei. Pateicība par dalību pētījuma 
datu iegūšanā Vidzemes Augstskolas studentiem: Aigai AkmentiĦai, Baibai AuziĦai, Annai 
Brālītei, Valdim Čeičam, Andrim Konstantinovam, Ditai Līcei, Ilzei Skujai, Zanei 
Stankunai, Madarai Upītei, Kristīnai Žukovai; LU studentēm: Silvai Stalažai un Anitai 
Līdumai, kā arī Aigai Petkēvicai, Aijai van der Steinai, Baibai StrazdiĦai un Benitai 
Štrausai. Pētījuma metodika izstrādāta, izmantojot Latvijas ZinātĦu padomes projekta Nr. 
08.2115 “Tūrisma teritoriālās vienības un tūrisma telpiskās sistēmas veidošanās Latvijā” 
(2008.g.) finansiālo atbalstu. 
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