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Latvijā ir daudz tūrisma uzĦēmumu un to skaits arvien turpina palielināties. Tūrisma attīstības 

valsts aăentūras datu bāzē vien reăistrēts 1181 tūrisma pakalpojumu sniedzējs, no kuriem 

lielākā daĜa ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību – 676, lai arī tā ir tikai daĜa no patiesā nozarē 

iesaistīto skaita. Taču kas ir galvenie kritēriji pēc kādiem uzĦēmēji atrod vietu tūrisma 

pakalpojumu sniegšanai? Kādi citi faktori ietekmē uzĦēmēju vietas izvēli?  

 

Tas bija viens no 2008. gadā veiktā tūrisma telpisko struktūru pētījuma mērėiem astoĦās 

izvēlētās etalonteritorijās Kurzemē (Ventspilī, Rojā, Alsungā, Abavas ielejā), Vidzemē 

(Siguldā un Alūksnē), Zemgalē (Bauskā) un Latgalē (Rāznas nacionālajā parkā).  

 

Pētījuma metodika pamatā balstījās uz daĜēji strukturētām intervijām ar uzĦēmējiem un 

UzĦēmumu Reăistra informācijas analīzi. Kopumā lauka pētījumu laikā tika aptaujāts 171 

tūrisma uzĦēmējs. Vietas kritēriju izvēle balstījās uz tūrisma nozarei adaptētiem Grabova, 

HenkeĜa un Holbahas-Gromingas (1995) raksturotajiem izvietojuma faktoriem. 

 

Pētījuma autori secināja, ka pārejas periodā Latvijā tūrisma attīstībā dominē nevis tuvums 

tirgum, vai pieprasījums, kas ir viens no nozīmīgākajiem tūrisma izvietojuma faktoriem, bet 

gan nekustamā īpašuma pieejamība. Tas liecina, ka, atgūstot savu senču īpašumu, vai 

iegādājoties īpašumu uzĦēmēju dzīves vietā vai tās tuvumā, it sevišėi laukos, vietai tiek 

atrasta atbilstošākā uzĦēmējdarbības nozare – tūrisms. Arī pilsētā šis izvietojuma faktors bija 

viens no noteicošajiem, norādot uz citām īpašuma kvalitātēm – tuvumu galvenajai ielai vai 

pilsētas centram, tiešu tuvumu galvenajām tūristu interešu piesaistēm. Pavisam neliels 

īpatsvars īpašumu iegādāts ar mērėi uzsākt vai veikt tūrisma komercdarbību.  

 

No citiem tieši komercdarbību ietekmējošiem un kvantitatīvi izmērāmiem faktoriem augsti 

novērtētas arī satiksmes iespējas un tuvums klientu tirgum. Patreiz viszemāk ir novērtēta 

vajadzība pēc nozares pētniecības centru tuvuma.  
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Otrā faktoru grupā ietilpst tie komercdarbības vides un sociālās vides kvalitāti raksturojošie 

rādītāji, kas vairāk attiecināmi uz uzĦēmumu un indivīdu. To vidū kā nozīmīgs izvietojuma 

faktors minēts vietas tēla un prestiža faktors. Uz uzĦēmēja personību vērsts un augsti 

novērtēts ir dzīves vietas kvalitātes faktors. Īpaši augsti abi šie faktori tika novērtēti Natura 

2000 vietās un tādos jau labi attīstītos tūrisma centros kā Ventspilī un Siguldā (Klepers, 

Rozīte, 2008). 
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1. attēls. Noteicošie faktori tūrisma uzĦēmumu atrašanās vietas izvēlē (n=171). 

 

Kopumā uzĦēmēji ir apmierināti ar tūrisma uzĦēmuma atrašanās vietu, pamatojot to gan ar 

patriotismu, pieėeršanos savai dzimtajai vietai vai dzīves vietai, gan ar augstāku dzīves vietas 

kvalitāti. Tajā pašā laikā tiek atzīts, ka vietas kvalitāte ne vienmēr nodrošina arī augstāku 

komercdarbības efektivitāti. Nedaudzajos gadījumos minētie argumenti par vēlamo vietas 

maiĦu saistījās ar konkrētā novietojuma trūkumiem: „tuvāk jūrai”, „tuvāk ezera krastam” vai 

„tālāk no lielā ceĜa”.  

 

Analizējot iegūtos datus, pētījuma autori pārliecinājās, ka pastāv korelācija starp uzĦēmēju 

vecumu un tūrisma uzĦēmējdarbības vietas izvēles faktoriem. Gados jaunāki komersanti 

augstāku vērtību piešėir to faktoru grupai, kas orientēti uz indivīdu, personu. Tas norāda uz 

tendenci, ka daĜa iedzīvotāju ir novērtējuši un sāk izmantot ikdienas dzīves un darba 

sasaistīšanas iespējas, izvēloties gan dzīves vietu, gan uzĦēmējdarbības vietu vai darbības 

virzienu, ja vien paši kā komersanti to var izvēlēties un ietekmēt.  



Published: Rozīte, M., Klepers, A. (2009). Noteicošie faktori tūrisma uzĦēmumu vietas izvēlē Latvijā. 
Ăeogrāfija. Ăeoloăija. Vides Zinātne: Referātu tēzes. Latvijas Universitātes 67. zinātniskā konference. Rīga : 
Latvijas Universitāte. 119.-120.lpp. 
 

Literat ūra 

Grabow, B., Henckel, D., Hollbach-Grömig, B., 1995. Weiche Standortfaktoren. Schriften des 
Deutschen Instituts für Urbanistik. Stuttgart 

Klepers, A., Rozīte, M., 2008. The Regional Development of Tourism and the Emergence of 
Clusters in Latvia: The Example of Sigulda. Ăeogrāfiski Raksti // Folia Gerographica. 
Rīga: Latvian Geographical Society.  

Tūrisma pakalpojumu sniedzēji. 2005-2008. Tūrisma attīstības valsts aăentūras mājas lapa. 
http://tava.gov.lv/tps/ Resurss skatīts 2008.gada 16.decembrī. 


