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Tūrisma teritoriālo struktūru veidošanās un attīstība ir atkarīga ne tikai no tūrisma resursu, 

objektu izvietojuma un tūristu plūsmām, bet arī no administratīvajām robežām. Tāpēc Latvijā 

īstenotās administratīvi teritoriālās reformas rezultātā vislielākās pārmaiĦas radīsies vietējā 

mēroga galamērėu organizēšanas un pārvaldes sektorā. Kā mainīsies tūrisma telpiskās 

struktūras valstī un vai reformas rezultātā radīsies arī jauni galamērėi? 

 

2008. gada laikā veikti pētījumi astoĦās (sk. 1.attēlu) autoru izvēlētās etalonteritorijās Latvijā 

ar mērėi noskaidrot tūrisma teritoriālo struktūru veidošanās cēloĦus un attīstības 

kopsakarības. 

 

1.attēls. Tūrisma telpisko struktūru pētījumu veikšanas vietas Latvijā. 
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Tā gaitā ir izveidota metodoloăija teritoriju identificēšanai, kas balstās uz funkcionālās un 

sintētiskās rajonēšanas pieejām, galamērėu zonu identificēšanu un kartogrāfisko rajonēšanu. 

Kā galvenās pētījumu metodes tika izmantoti lauku pētījumi etalonteritorijās pēc atlasīto 

kritēriju novērtējuma, tūrisma uzĦēmēju intervēšana, ceĜotāju anketēšana, perceptuālā un 

kognitīvā kartēšana, fokusgrupas intervijas un vairākas citas metodes. 

 

Pieprasījuma analīze apliecināja, ka ceĜotāji nepievērš lielu uzmanību administratīvajām 

robežām un ceĜojuma maršruts tiek izvēlēts, atbilstoši savām interesēm no viena tūrisma 

objekta uz otru. Aptaujātie 404 ceĜotāji norādīja, ka interese par administratīvajām robežām, 

kurās tie ceĜo, tiek vērtēta tikai ar 3.8 ballēm desmit ballu vērtēšanas sistēmā. Tikai nedaudz 

vairāk nekā 30% gadījumu ceĜotāji varēja precīzi nosaukt zemāko administratīvo rangu 

(pagastu vai novadu), kurā viĦi aptaujas brīdī atradās. Savukārt ar kartēšanas metožu 

palīdzību viĦi spēja norādīt uz salīdzinoši precīzām galveno tūrisma centru atrašanās vietām 

un atsevišėu tūristu piesaistu piederību konkrētiem galamērėiem. Tika veikts galamērėu 

vērtējums pēc Net Promoter Score metodes (Reichheld 2003), kas vienkāršoti, taču precīzi 

Ĝauj novērtēt amplitūdā no -100 līdz +100 ceĜotāju neapmierinātību vai sajūsmu par galamērėi 

un vēlmi to ieteikt citiem. SaskaĦā ar rezultātiem pierādījās, ka vietējā tūrismā pastāv liels 

potenciāls un lielākoties visos galamērėos uzrādās augsti pozitīva indeksa rādītāji (starp +42 

un +84), kas kopā ar pastiprinošajiem ceĜotāju argumentiem norāda, ka pieprasījums tiešā 

veidā nav saistīts ar gaidāmajām administratīvo robežu maiĦām. 

 

Kā intervijās atzina kopskaitā 171 uzĦēmējs, pašvaldības labvēlīgā attieksme uzĦēmuma 

darbības uzsākšanas periodā novērtēta ar 6,3 ballēm no desmit, kas ir augsts rādītājs. Pie 

labvēlības izpausmēm nozarei minēts gan informatīvo veicināšanas materiālu nodrošinājums, 

gan uzĦēmējdarbības atbalstīšana, gan stratēăisko vadlīniju uzturēšana un citi apsvērumi. Tai 

pat laikā nav viennozīmīga viedokĜu uzĦēmēju vidū par reformas devumu tūrismam. Pie 

pozitīvajiem faktoriem tiek izteiktas cerības uz infrastruktūras uzlabošanos un attīstības 

projektu kapacitātes pieaugumu, bet kā negatīvas - šaubas par iesākto lietu pēctecību. Taču 

vairāk nekā 80% uzĦēmēju norāda, ka visticamāk teritoriāli administratīvā reforma viĦu 

darbību neietekmēs vai tās ietekme nebūs būtiska.  
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Veiktās kartēšana etalonteritorijās pierādīja, ka nevienā no tām tūrisma telpiskās struktūras 

šobrīd precīzi neatbilst esošajām administratīvajām teritorijām un tās nesakritīs arī pēc jaunās 

novadu kartes ieviešanas. Tūrisma struktūras ir dinamiskas un turpina veidoties jauni 

galamērėi gan politisku lēmumu ietekmē, piemēram, Rāznas nacionālais parks (Klepers, 

Rozīte, SmaĜinskis, 2008), gan arī aktīvas uzĦēmējdarbības rezultātā pēc klāsteru veidošanās 

principa, piemēram, ap Usmas ezeru. Kopumā tas apstiprina, ka tūrisma organizēšanai vietējā 

un reăionālā mērogā turpmāk Ĝoti nozīmīga būs laba koordinācija un sadarbība ne tikai viena 

novada, bet arī vairāku blakus esošo teritoriju robežās, jo paredzētie novadi vairumā gadījumu 

neatbilst visiem galamērėu kritērijiem. Tādējādi ir iespējams gan efektīvāk izmantot tūrisma 

attīstībai paredzēto finansējumu, gan optimizēt pārvaldības izmaksas. 
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