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Rakstā autori analizē tūrisma vietas saistību ar jēdzienu „galamērėis” un teritoriāli administratīvajām vienībām. 

Kā identificēt tūrisma vietu un cik lielai tai jābūt, lai tai piemērotu galamērėa mārketingu – vai tas sakrīt ar 

administratīvajām teritorijām? Problēmu aktualizē nepietiekama terminoloăijas apspriešana latviešu valodā un 

administratīvi teritoriālā reforma valstī. Tūrisma vietas pārdošanas sistēma lielākoties ir organizēta 

administratīvo teritoriju robežās, tomēr ceĜotāji administratīvās robežas ignorē un uztver tūrisma vietu savādāk. 

Atslēgvārdi:  tūrisma vieta, tūrisma galamērėis, robežu identificēšana, administratīvā teritorija. 

Summary 

 
With Latvia’s turn towards market economy two decades before, tourism has increasingly gained currency as an 

agent for regional economic development. This paper investigates the changes of the system of organization of 

tourism place promotion after the recently completed administrative-territorial reform. The problem becomes 

topical because of the lack of discussion on different spatial structures of tourism in Latvian.  

Analyzing domestic tourism, what are the relations between a tourism place, a tourism destination, and an 

administrative unit? This paper reports on identified differences between tourist demands and the system of 

organization of tourism. Travellers find administrative boundaries insignificant, whereas places are almost 

always promoted according to the administrative boundaries of the counties. 

Keywords: a tourism place, identification of destination, administrative boundaries. 
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Ievads 

Analizējot tūrisma speciālo literatūru un tūrisma ăeogrāfijas publikācijas, jāsecina, ka tūrisma 

veidotajām telpiskajām sistēmām (teritorijām, kurās notiek tūrisma aktivitātes, kas piesaista tūristus 

un specializējas tūrisma pakalpojumu sniegšanā) nav vienotas un vispārpieĦemtas definīcijas un 

klasifikācijas sistēmas. Vienas un tās pašas ăeogrāfiskās teritorijas tiek definētas gan par tūrisma 

galamērėi, gan tūrisma teritoriju, gan tūrisma vietu, gan tūrisma telpu, gan tūrisma rajonu, gan 

tūrisma reăionu. Pēdējās divās desmitgadēs izdotajās tūrisma rokasgrāmatās, enciklopēdijās un 

vārdnīcās lietots tūrisma galamērėa jēdziens. Attīstot tūrismu, nepieciešams izprast vietas un 

reăionus kā ăeogrāfiskas vienības. Tāpēc, raksturojot jebkuras teritorijas izmantošanu vai attīstību 

tūrismā un mijsakarus ar citām vietām, mēs varam runāt par tūrisma vietu. Mūsdienās ir akcentēts 

tāds tūrisma veids kā ăeotūrisms, tūrisms, kas saglabā un vairo vietas ăeogrāfisko raksturu – tās dabas 

vidi, kultūru, mantojumu un vietējo iedzīvotāju labklājību (National Geographic.., 2009). Taču 

problemātika ir plašāka – vācu pētnieki H. Pehlaners, E. Fišers un E. M. Hamans norāda uz reăionu 

pieaugošo lomu konkurences cīĦā, precīzi uzdodot jautājumu: „Cik daudz reăionu kā konkurences 

vienību mums vajag? Cik daudz pievilcīgu galamērėu tūrismā ir jēgpilni veidot?” (Pechlaner, Fischer, 

Hammann, 2006, 5. lpp.). 

 

Tūrisma galamērėa jēdziens latviešu valodā ir jauns un sākts lietot tikai 20. gs. 90. gados. 

Salīdzinājumam – K. Vanaga (1937) izdotajā „CeĜvedī pa dzimto zemi” no ăeogrāfiskās telpas 

viedokĜa minēti Ĝoti dažādi jēdzieni: novads, turistu [sic] maršruts, vieta (ari turisma [sic] vieta), 

apkārtne, apvidus, apgabals un apriĦėis (kā administratīvas vienības), kā arī centrs, pagasts, pilsēta, 

ciems, dzimtene, (tēvu) zeme, svešā mala u. c., taču tūrisma galamērėis (Vanags, 1937, 3.–354. lpp.) 

nav pieminēts. Padomju gados saistībā ar tūrisma plānošanu biežāk lietots jēdziens „tūrisma rajons” 

(Ветра, Эглите, 1968, 7. lpp.), kas balstīts uz pamatīgu fizioăeogrāfisko raksturojumu un 

infrastruktūras izpēti. Termins rajons cēlies no franču valodas un lietots jau 20. gadsimta sākumā 

(rajons, apgabals; ar zināmām robežām noteikta vieta (Konversācijas vārdnīca, 1911, 3358. sl.). 

Paralēli tiek lietots jau iepriekš pieminētais termins „tūrisma vieta”, daudz biežāk gan „tūrisma 

objekts” (Latvijas padomju enciklopēdija, 1987, 59.–60. lpp.). Taču izvairīšanās no „tūrisma rajona” 

fonētiskās sakritības ar administratīvo rajonu, angĜu terminoloăijas dominance tūrisma nozarē un 

tirgvedības principu attīstība mūsdienās priekšplānā izvirzījusi jēdzienu tūrisma galamērėis. 

Galamērėa telpiskās robežas nav konkrēti definētas, lai arī lielākoties šī termina lietotāji galamērėa 

apzīmējumu attiecina uz plašāku teritoriju.  
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Kādas ir tūrisma vietas un tūrisma galamērėa savstarpējās kopsakarības? Kādi noteikti kritēriji pastāv 

vietējā galamērėa noteikšanai Latvijas situācijā? Vai pastāv vienotība starp administratīvajām 

teritorijas pārvaldes vienībām un tūrisma galamērėi kā uztveres reăionu? Pētījuma mērėis ir viest 

izpratni par vietējā galamērėa un tūrisma vietas savstarpējo saistību no tūrisma tirgvedības, 

pārvaldības un ăeogrāfiskās piesaistes puses.  

 

Pētījuma problēmu aktualizē 2009. gada 1. jūlij ā pabeigtā administratīvi teritoriālā reforma. Tūrisma 

organizatoriskā sistēma vietējā mērogā pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas tika veidota 

administratīvo rajonu un vietējo pašvaldību robežās. Tas skāra resursu apzināšanu, tūrisma plānošanu 

un organizēšanu un īpaši tūrisma nozares veicināšanas sistēmu. Tieši vietējā tūrismā reforma ievieš 

lielākās izmaiĦas, taču uz ienākošo tūrismu vērstās aktivitātes ar Latviju kā Eiropas, Baltijas jūras 

reăiona, Baltijas valsti vai Rīgu kā galveno magnētu un vēsturiskajiem Latvijas novadiem tikai 

jāturpina nostiprināt. Līdztekus iecerei administratīvos apriĦėus veidot uz esošo plānošanas reăionu 

bāzes (Zalāns, 2009) šajā līmenī organizatoriskā sistēma varētu tikt veiksmīgi pārmantota, taču 

tūrisms nav prioritārs kritērijs šādu a apriori teritoriju veidošanai. Tūrisma vietu veidošanos 

ietekmējusi gan teritorijas vēsturiskā un politiskā attīstība, gan ăeogrāfiskā ainava, ceĜu struktūra, 

uzĦēmēji un cilvēku telpiskā uztvere. Biežāk tomēr redzams, ka šie faktori kopumā veido telpiskas 

struktūras, kas neatbilst pašreizējam administratīvi teritoriālajam dalījumam. Izveidotajiem 109 

novadiem un 9 republikas pilsētām (Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, 2008) 

jāpārskata arī tūrisma telpiskā struktūra. Rakstā ieskicēta problemātika šajā jomā un daži iespējamie 

risinājumi. 

Literat ūras apskats un teorētiskā diskusija 

Tūrisma vieta kā tūrisma galamērėa pamats 

 

Apspriežot tūrisma telpiskās vienības no ăeogrāfiskās un tirgvedības puses, dažādu autoru darbos 

pamanāmas vairākas kopsakarības. Taču joprojām strīdīgs ir konkrētu robežu nodalīšanas jautājums, 

lai identificētu, kur kāda tūrisma vieta vai galamērėis sākas un kur beidzas. Tiek dotas vispārīgākas 

definīcijas, dažādi kritēriji vietas identificēšanai vai raksturojoši piemēri. Situāciju sarežăī arī dažādie 

pētījuma valstu mērogi, kas ir Ĝoti atšėirīgi lielvalstu vai Latvijas situācijā.  

 

Par vietu kā ăeogrāfisku vienību tūrismā ir senas tradīcijas, taču galamērėis kā teritorija ar vienotu 

identitāti tika izprasts līdz ar globālās konkurences pieaugumu un vietu mārketinga attīstību. Vietu 

mārketings visvairāk saistīts ar pilsētu mārketingu, kuram pastiprināti sākta pievērst uzmanība pirms 
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20 gadiem. Vēl pirms tam R. Batlers (Butler, 1980), raksturojot tūrisma teritoriju attīstību, lietojis 

jēdzienu „tūristu apgabala dzīves cikls”. Taču konkurence starp vietām un reăioniem vēsturiski 

pastāvējusi vienmēr. Viens no pamata darbiem saistībā ar tūrisma galamērėa kā „pārdodamas vietas” 

popularizēšanu ir F. Kotlera u. c. monogrāfija „Vietu veicināšana: investīciju, ražošanas un tūrisma 

piesaistīšana pilsētām, reăioniem un nācijām” (Kotler, Rein, Haider, 1993). Tūrisms ir pārdodams ar 

piesaisti konkrētai vietai. Tūrisma galamērėis tā teritoriālajā izpratnē arī vairāk pētīts no tirgvedības 

viedokĜa, izvirzot vietai visdažādākos kritērijus tās labākai pārdošanai, un aplūkojot arī ăeogrāfisko 

pusi jeb saistību ar telpu un robežām. C. J. Metelka (1990) galamērėi saista ar kūrortu un raksturo to 

kā ăeogrāfisku vietu, uz kuru persona ceĜo. 

 

IedziĜinoties vārda „galamērėis” izcelsmē, atrodamas vairākas tā nozīmes. Jēdziena pamatā ir latīĦu 

valodas vārds destinātiō, kuru skaidro kā: 1) noteikšana, nozīmēšana vai 2) lēmums (LatīĦu– latviešu 

vārdnīca, 1955, 257. lpp.). Precīzāk attiecībā uz tūrismu, taču joprojām Ĝoti vispārīgi jēdziens 

skaidrots Oksfordas un Čeimbersa vārdnīcā:  

„vieta, uz kuru persona vai lieta dodas” (The Oxford Reference Dictionary, 1996, 

387. lpp.; Chambers Handy Dictionary, 1993, 154. lpp.).  

 

No vārda izcelsmes un tā interpretācijas arī izriet galamērėa saistība ar vienu no svarīgākajiem 

procesiem tūrismā – lēmuma pieĦemšanu par ceĜojuma vietu vai virzienu. Te izpaužas tūrisma un 

vietas ciešā saistība ar tirgvedību, jo tajā nozīmīgāka par faktu, ka ceĜojums notiek, ir lēmuma 

pieĦemšana.  

 

Cits amerikāĦu pētnieks K. A. Gans (Gunn, 1994) uzsver, ka tūrisma fundamentālākā iezīme ir tā 

piesaiste vietai un ka vides izmantošana un veidošana ir izšėiroša tūrisma attīstībai. Kā plašāko 

teritoriālo vienību Gans definē tūrisma reăionu, nodalot tajā atsevišėas galamērėu zonas jeb tūrisma 

tirgus reăionus. Cits amerikāĦu pētnieks L. Mičels (Mitchell, 1994, 204.–205. lpp.) raksta, ka 

“telpiskie sakari starp pieprasījuma vietu un piedāvājuma vietu ir fundamentālākais jautājums tūrisma 

ăeogrāfij ā”. Aprakstot J. M. Mioseka (Miossec, 1976 – oriăināls franču val.) modeli angĜu valodā, 

Mičels tulko to kā “pieprasījuma vietas (tūrisma telpas) modeli”. Savukārt jaunzēlandietis D. Pīrss 

Mioseka modeli nosauc par “tūristu reăiona attīstības modeli” (Pearce, 1994, 16. lpp.). AngĜu 

pētnieks K. Kūpers (Cooper et al., 1998) tūrisma galamērėi definē kā „vietu, kurā radītas ērtības un 

pakalpojumi tūristu vajadzībām”. Galamērėa kodolu, viĦaprāt, veido četri pamatelementi (angĜu val. 

apzīmēti ar četriem “A”): pieejamība, piesaistes, infrastruktūra un pamata pakalpojumi, kā arī papildu 

pakalpojumi. Visus elementus Kūpers saista ar Leipera (Leiper, 1990, 5. lpp.) tūrisma sistēmas 
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ăeogrāfisko pamatni – ceĜotāju dzīvesvietas reăionu (to latviski varētu dēvēt par ceĜotāju cilmvietu), 

tranzīta ceĜa reăionu un tūristu galamērėa reăionu.  

 

Tūrisma galamērėa jēdzienam ir šaurāka un plašāka izpratne, plašākā izpratne var būt globāla – 

pasaules tūrisma reăioni starptautiskās tūrisma statistikas organizēšanai (United Nations.., 2008). 

Pētnieki amerikānis Č. Geldners un kanādietis B. Ričī (Goeldner, Ritchie, 2003, 415.–416. lpp.) lieto 

tūrisma galamērėa jēdzienu vienkāršākajā veidā, to raksturojot kā atsevišėu ăeogrāfisku reăionu, 

kurā apmeklētājus iepriecina dažāda ceĜojumu pieredze. ViĦi izšėir sešus mērogu galamērėus:  

valstis; makroreăionus (starpvalstu); valsts administratīvos reăionus; valsts daĜas; 

pilsētas; atsevišėas vietas. 

Tomēr valstu dažādais lielums un administratīvi teritoriālās pārvaldes formas rada iespēju atšėirīgām 

interpretācijām. Skats no ASV vai Kanādas pētnieku viedokĜa nesakritīs ar šādu pašu uztveri nelielā 

Eiropas valstiĦā. Piemēram, valsts daĜas statusu, kas izvērstāk nosaukts par „teritoriju ar ierobežotu 

platību kādā valstī”, Latvijas situācijā varētu attiecināt uz Abavas senleju vai Vidzemes jūrmalu. Taču 

šie izmēri mēroga ziĦā nekādi nav pielīdzināmi Geldnera un Ričī minētajai ZiemeĜkanādai. ANO 

Pasaules Tūrisma organizācija iesaka vietējā mērogā par tūrisma ceĜojumu uzskatīt brīdi, kad ceĜotājs 

atstāj savu patstāvīgo dzīvesvietu, lai dotos uz galveno galamērėi, līdz brīdim, kad tas atkal atgriežas 

atpakaĜ. Par galveno galamērėi dēvē vai nu vietu, kurā pavadīts visilgākais laiks, vai kura bijusi 

nozīmīgākā lēmuma pieĦemšanai par ceĜojumu. Ja tādu nevar noteikt, tad ar to var apzīmēt arī vietu, 

kas atrodas vistālāk no pastāvīgās dzīvesvietas (United Nations.., 2008, 26. lpp.). Rekomendācijās 

tūrisma statistikas uzskaitei minēti arī iekšzemes reăioni vienā valstī, kuriem ir lietderīgi veikt savu 

tūrisma galamērėa statistiku (reăions pielīdzināts tūrisma galamērėim, pieminot arī tūrisma klasteru 

saistību) (United Nations.., 2008, 96. lpp.). 

 

AngĜu pētnieki Šavs un Viljams (Shaw, Williams, 1994) neuzsver mērogu, bet ar galamērėa palīdzību 

vairāk raksturo tūrisma un kultūru mijiedarbību. ViĦi lieto izcelsmes apgabala un tūrisma galamērėa 

apzīmējumu. Līdzīgi arī R. Bērtona (Burton, 1995, 1. lpp.) lieto jēdzienus tūristu mājas apgabali un 

vietas, uz kurām tūristi ceĜo; tūristu reăioni; tūristu galamērėa reăioni.  

 

S. Medlika Tūrisma un viesmīlības vārdnīcā (Medlik, 2003, 165. lpp.) tūrisma galamērėis definēts kā 

„valstis, reăioni, pilsētas un citi apgabali, kas piesaista tūristus un kur ir koncentrētas 

tūrisma aktivitātes, kurās tūristi pavada vairāk laika un iztērē vairāk līdzekĜu”. 

Tātad ir minēts gan tirgvedības aspekts (līdzekĜu tērēšana), gan dažāda mēroga ăeogrāfiskās telpas 

nozīme (vieta un laiks). Līdzīgi tas definēts arī Tūrisma enciklopēdijā (Destination, 2000): „Tūrisma 
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galamērėis ir atšėirīga vieta no tūristu dzīvesvietas vai tūristu tirgus – vieta, kur tūristi nodomājuši 

pavadīt laiku ārpus mājas. Tā var būt dažāda mēroga ăeogrāfiska vienība – kūrortu komplekss, 

pilsēta, reăions, sala, valsts ..” Taču šīs definīcijas turpinājumā ietverti arī multigalamērėi, ja tas ir 

ceĜojums, maršruts un kustīgi galamērėi – kruīza kuăis. Kustīgais galamērėis gan ir pretstatā tūrisma 

vietas koncepcijai, kas tomēr ir fiziski fiksēta vieta. Krievu tūrisma plānošanas skolas pārstāvji Zorins 

un KvartaĜnovs Tūrisma enciklopēdijā (Зорин, 2001, 193. lpp.) kā tipiskāko vienību izšėir tūrisma 

rajonu – rajonu, kurš no citiem atšėiras pēc noteiktām pazīmēm (tās konkrētāk neizvēršot). 

Jaunzēlandes mārketinga speciālists M. Holls (Hall, 2000) to pašu telpisko vienību apzīmē nevis kā 

galamērėi, bet gan kā galamērėa zonu, viešot vēl vairāk neskaidrības terminoloăijā un attīstot citu 

jēdzienu paralēli kolēăa D. Pīrsa tūrisma reăionam (Pearce, 1994, 16. lpp.).  

 

Vienā no jaunākajām tūrisma ăeogrāfijas monogrāfij ām tās autori (Lew, Hall, Timothy, 2008, 3. lpp.) 

definē tūrisma ăeogrāfijas uzdevumu – izprast vietas, no kurām izbrauc tūristi, – tūristu cilmvietas un 

tūrisma reăionus vai tūristu galamērėus. Nekonsekventi tiek lietots tūristu galamērėis vai tūrisma 

galamērėis. Nekonsekvence dažādajos tūrisma telpiskās sistēmas nosaukumos citās valodās radījusi 

dažādi interpretētu tūrisma galamērėa skaidrojumu latviešu valodā. 

Divos oriăinālos avotos Latvijā tūrisma galamērėis definēts nedaudz atšėirīgi. Konkursa EDEN 2009 

nolikumā galamērėis skaidrots šādi:  

„Tūristu galamērėis (tūrisma vieta) (..) ir administratīva teritorija – reăions, rajons, 

lauku apdzīvota vieta vai tās daĜa. Tūristu galamērėī ir koncentrēti tūristu piesaistes 

objekti, tūristu mītnes un cita tūrisma infrastruktūra un notiek dažādi tūrisma 

pasākumi.” (Tūrisma attīstības valsts aăentūra, 2009) 

 

Jāuzsver, ka šajā definējumā „tūrisma galamērėis” ir pārvērsts par „tūristu galamērėi”, kas no 

ăeogrāfiskā viedokĜa nav primārais – vispirms ir noteikta vieta ar tūrismā izmantojamiem resursiem, 

kas izraisa tūristu plūsmu virzību. Šādu pieeju daĜēji var attaisnot no tirgvedības skatpunkta, ja centrā 

izvirza „tūristu kā klientu” un meklē viĦa vajadzībām un interesēm atbilstošāko ceĜošanas vietu. Taču 

norādīts, ka tai jābūt administratīvai teritorijai, paskaidrojot, kas ar to saprasts un apgāžot sākotnējo 

formulējumu ar „daĜa no lauku apdzīvotas vietas”. Turpinājumā iekĜautie kritēriji neĜauj par 

galamērėi nosaukt, piemēram, Baltinavas novadu, kurā, pēc publiski pieejamās informācijas, 

atrodama viena viesu mītne (Balvu rajona tīmekĜa vietne; Baltinavas novada tīmekĜa vietne). 

Piemēram, Goeldners (Goeldner, Ritchie, 2003) kā galamērėa kritēriju min to, ka vietai jāspēj 

piedāvāt vismaz 1500 istabas viesiem. Tajā pašā laikā Baltinava ir sabiedriskā autobusa maršruta 
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„Rīga–Baltinava” galamērėis no loăistikas viedokĜa, taču tam ir cita jēdzieniskā nozīme, kas atšėiras 

no ceĜojuma galamērėa. 

 

LR Ekonomikas ministrijas tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošajā vārdnīcā (Tūrisma un 

viesmīlības terminu.., 2008, 298. lpp.) „tūrisma galamērėis” kā jēdziens tiek lietots paralēli „t ūrisma 

vietai”, norādot, ka gan viens, gan otrs var būt brīvs no administratīvajām robežām:  

„valsts, reăions, pilsēta vai cita vieta, kas piesaista tūristus”. 

 

Kā kritēriji minēti šādi: daudz tūristu, tūristu mītĦu, tūristu piesaistes objektu un tūrisma aktivitāšu. 

Turpmāk galamērėis minēts paralēli j ēdzienam „tūrisma rajons”, lietojot papildu kritēriju: tūrisma 

infrastruktūra, pieejamība un vietas tēls.  

 

Ne viena, ne otra definīcija neietver skaidru hierarhisku dalījumu starp sinonīmiem „tūrisma vieta” un 

„tūrisma galamērėis”, arī kritēriji nav kvantitatīvi izmērāmi. Zināma līdzība ir ar jēdzienu „ceĜojuma 

galamērėi” (Tūrisma un viesmīlības terminu.., 2008, 56. lpp.), kas raksturots kā maršruta „tālākā vai 

nozīmīgākā” vieta, taču arī tas tiek lietots kā sinonīms jēdzienam „tūrisma vieta”. Savukārt, „tūrisma 

rajons” ietver līdzīgu raksturojumu kā jēdzieniem „galamērėis” vai „vieta”, atšėirīgi tiek uzsvērta 

„tūrisma pakalpojumu sniegšana kā saimnieciskā specializācija valsts vai reăionālā līmenī” (Tūrisma 

un viesmīlības terminu.., 2008, 294. lpp.).  

 

Analizējot iepriekšminētos avotus, var secināt, ka, ăeogrāfisko vietu, kuras nozīmīgākā nozare ir 

tūrisms, vispārīgi raksturojot, var dēvēt tāpat kā citas specializētas ăeogrāfiskas vietas (rekreācijas 

rajons, lauksaimniecības rajons, naftas ieguves vieta vai rajons, darījumu rajons utt.) – “tūrisma 

vieta”. Neidentificējot precīzu teritorijas lielumu, raksturu un robežas, taču izprotot teritoriālo 

ietilpību, arī jēdzienus “tūrisma rajons” un “tūrisma reăions” var lietot kā tūrisma vietas sinonīmus. 

Bet, Ħemot vērā tūrisma specifiku, ka tūrisma pakalpojumu var sniegt tikai tad, ja tūrists vēlas braukt 

un brauc uz šo vietu, tas ir, izvēlas to par sava ceĜojuma mērėi vai galamērėi, tādā pašā nozīmē var 

lietot tūrisma galamērėa jēdzienu. Tūrisma literatūrā pēdējā laikā tiek lietots gandrīz tikai šis jēdziens. 

Te var vēlreiz uzsvērt tūrisma attīstību un nozīmi, jo tiek pat radīta īpaša tūrisma ăeogrāfijas 

terminoloăija: mēs runājam par piekrastes vai kalnu rajoniem, bet tūrismā – par tūrisma galamērėiem. 

Tāpēc no vietu, reăionu izpētes puses varam raksturot tūrisma vietu, bet no tūrisma viedokĜa – 

tūrisma galamērėi. Un gan tūrisma vietas, gan galamērėus var identificēt, klasificēt un kartēt pēc 

dažādām pazīmēm.  
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Galamērėa identificēšana un tam raksturīgās pazīmes 

 

Tomēr kādas vietas apzīmēšana ar vienu vai otru terminu vēl nesniedz ieskatu lietas būtībā no 

ăeogrāfiskās un administratīvās puses – par konkrētākām tūrisma vietu vai galamērėu robežām un 

saistībā ar tirgvedību – par galamērėu virzīšanu tirgū. Ir būtiski meklēt šādam formulējumam 

raksturīgās pazīmes un kritērijus precīzākai tūrisma galamērėu noteikšanai. Č. Geldners (Goeldner, 

Ritchie, 2003) galamērėi no loăistikas pozīcijām raksturo līdzīgi kā “ceĜojuma galamērėi”: “gal ējā 

apstāšanās vieta atbilstoši pārvadātāja līgumam”. Taču no tūrisma viedokĜa viĦš piebilst, ka tas “var 

arī tikt definēts kā vieta, kas piedāvā vismaz 1500 istabas tūristiem” (Goeldner, Ritchie, 2003, 590. 

lpp). Tātad te iezīmējas konkrēts kvantitatīvs kritērijs, ko iespējams uzskaitīt un kartēt. Pasaules 

Tūrisma organizācija iesaka vietējā tūrisma galamērėa noteikšanai izmantot vienotu kritēriju: lai šajā 

vietā būtu pietiekami daudz dažādu tūrisma aktivitāšu pilnai dienai, lai tur rastos iemesls nakšĦot 

(World Tourism Organization, 2001). 

 

Lielāku vienprātību ievieš raksturīgās pazīmes, kas attiecinātas uz galamērėi no tā pievilcības 

viedokĜa, izraisot tūristu vēlmi ceĜot uz turieni. Vispārīgie mainīgie, kas ietekmē šo pievilcību Ričija 

un Zinsa (Ritchie, Zins, 1978) skatījumā (tūrisma vietu vai galamērėi dēvējot par tūrisma reăionu), ir  

 

1) sports, rekreācija un izglītības iespējas; 

2) dabas skaistums un klimats; 

3) kultūras un sociālās iezīmes; 

4) reăiona pieejamība; 

5) attieksme pret tūristiem; 

6) reăiona infrastruktūra; 

7) cenu līmenis; 

8) iepirkšanās un komerciālās iespējas. 

 

Autori (Ritchie, Zins, 1978) iedziĜinās arī katras raksturīgās pazīmes sīkākā apspriešanā. Skaidri 

redzams, ka neviens no kritērijiem nav attiecināms tiešā veidā uz administratīvu teritoriju. Tātad tās 

var būt brīvi veidotas tūrisma vietas, kas var vienlaikus pastāvēt kā tūrisma galamērėi. Sociālo 

raksturojumu un attieksmi pret tūristiem Austrālijas pētnieki Vengesaji un Mavondo (Vengesayi, 

Mavondo, 2004) saista ar reputāciju, kas lielā mērā atkarīga no vietas uztveres un pozitīva rakstura 

mutvārdu atsauksmēm. S. Medlika (Medlik, 2003) interpretācijā to, cik svarīga katra ăeogrāfiskā 

vienība ir kā tūrisma galamērėis, nosaka trīs primārie faktori: tūristu piesaistes, ērt ības un 

pieejamība, kas dažkārt tiek sauktas par galamērėa tūrisma kvalitātēm. 
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Taču arī ar šādām pazīmēm joprojām skaidri nošėirt tūrisma galamērėi un identificēt tā robežas ir 

grūti. Administratīvais līmenis kĜūst būtisks, ja kādu no tūrisma vietām cenšamies organizēti piedāvāt 

tūrisma tirgū. Piemēram, Dž. K. Holovejs (Holloway, 1999) norāda, ka pastāv divu veidu tūrisma 

galamērėi – tie var būt dabiskas izcelsmes vai cilvēku radīti. Taču tie tiek apsaimniekoti neatkarīgi no 

to izcelsmes – tiek nodrošināta piekĜuve, auto stāvvietas, naktsmītnes, atkritumu tvertnes, informācija, 

veicināta vietas pārdošana utt. (Holloway, 1999). Tūrisma mārketinga pētnieks M. Holls (Hall, 2000), 

atsaucoties uz K. A. Ganu (Gunn, 1979) un S. Smitu (Smith, 1995) galamērėu zonas nodala pēc 

šādiem kritērijiem: 

 

• tām jābūt raksturojamām ar līdzīgām kultūras iezīmēm, fiziskām un sociālām īpašībām, lai 

būtu jēga tās veidot par vienotu reăionu (reăionālā identitāte); 

• jābūt atbilstošai tūrisma infrastruktūrai, kas veicina tūrisma attīstību. Infrastruktūra ietver 

inženierkomunikācijas, ceĜus, uzĦēmējdarbības pakalpojumus un citus sociālos 

pakalpojumus, kas nepieciešami tūrisma uzĦēmējdarbības atbalstam un rūpēm par tūristu 

vajadzību apgādāšanu; 

• jābūt lielākām nekā tikai viena apdzīvota vieta vai viena tūristu atrakcija; 

• jābūt jau zināmām tūristu piesaistēm, vai arī jābūt potenciālam atbalstīt pietiekami daudz 

jaunu tūristu piesaistes veidu; 

• jāspēj atbalstīt tūrisma plānošanas un mārketinga iniciatīvas, lai veicinātu attīstību; 

• jābūt pieejamām. 

 

No sabiedriskās plānošanas perspektīvas uztveres reăioni jeb galamērėu zonas nesakrīt ar 

administratīvajām robežām. Tas savukārt padara tūrisma plānošanu, veicināšanu un zīmolvedību 

sarežăītu, jo palielinās dažādu valsts un pašvaldības kompetenču konflikta risks. Vēl vairāk – 

jebkādai citai iniciatīvai ir jābūt vērstai uz Ĝoti labu savstarpējo sadarbību un koordināciju, kas 

lielākas teritorijas gadījumā ir liels izaicinājums nācijai, kura 50 gadu „kolektīvo saimniekošanu” 

bieži asociē ar negatīvu pagātnes izpausmi. Robežu nesakritība ir mazināta angĜu pētnieku 

R. Dāvidsona un R. Meitlenda (Davidson, Maitland, 1997) galamērėa definējumā un tam 

raksturīgajās pazīmēs. ViĦi to nosauc šādi: „viens rajons, pilsēta vai lielpilsēta vai skaidri definējama 

un aptverama lauku, piekrastes vai kalnu teritorija”, kam piemīt noteiktas īpašības: 

 

• komplekss un daudzdimensionāls tūrisma produkts, kurš balstīts uz dažādiem resursiem, 

produktiem, pakalpojumiem un īpašuma formām; 
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• citas ekonomiskās un sociālās aktivitātes, kas var papildināt tūrismu vai arī konfliktēt ar 

atsevišėiem tūrisma aspektiem; 

• sabiedrība, kas uzĦem viesus; 

• sabiedriski pārstāvji vai/un vēlēta padome, kas uzĦemas atbildību par plānošanu un 

organizēšanu; 

• aktīvs privātais sektors. 

 

R. Dāvidsona un R. Meitlenda pieeja galamērėa raksturošanai ir racionāla, jo tā izceĜ galamērėa 

sarežăītību un vienlaikus piešėir papildu pazīmes telpisko aprišu identificēšanai. Tas pilnībā iekĜaujas 

vienas valsts robežās un atbilst statusam „viet ējais galamērėis” , kāds tas lietots arī citviet šajā 

rakstā. Rezumējot galamērėa raksturojumus, galamērėa robežu identificēšanai vietējā mērogā 

pieĜaujamas abas iespējas: galamērėis kā vieta var būt administratīva vienība, taču no tirgus 

veicināšanas viedokĜa to var tuvināt uztveres reăiona robežām ar nosacījumu, ka iespējams veidot 

vienotas organizācijas formu, kas koordinē tūrisma plānošanu un mārketinga aktivitātes. No Latvijas 

piemēriem šādas formas var būt gan tūrisma informācijas centri, gan nevalstiskas organizācijas 

(tūrisma attīstībā iesaistīto pušu biedrības, uzĦēmēju iniciatīvas grupas, lauku partnerības), gan 

nacionālo parku administrācijas un vēl citas formas. 

 

Balstoties uz kopējām galamērėim raksturīgajām pazīmēm, attiecībām ar tūrisma vietu un pievienojot 

tūrisma maršrutu kā mobilitātes procesu, kas pastāv starp tūristu cilmvietu un galamērėi, raksta autori 

izveidojuši tūrisma telpisko elementu savstarpējās mijiedarbības grafisko attēlojumu  (sk. 1. att.). 

 

[sk. pielikumā] 

 

1. attēls. Tūrisma telpiskās sistēmas struktūra un savstarpējā mijdarbība 

 

Vispārīgi skaidrojot tūrisma telpiskās sistēmas struktūru, ăeogrāfisko telpu no tūrisma viedokĜa 

vietējā mērogā raksturo ceĜotāji, kuri no savas pastāvīgās dzīvesvietas dodas uz galamērėi vai tūrisma 

vietu. Piedalīšanās pasākumos vai tūrisma objektu apmeklēšana rada nepieciešamību izmantot arī 

citus tūrisma pakalpojumus. Daudz retāk ceĜotāji ieradīsies uz kādu vietu tikai papildpakalpojumu 

motivēti. Savstarpējā mijdarbība atbilst ăeometriskam principam – objektam vai pasākumam var būt 

punktveida raksturs, taču tūrisma vieta un galamērėis veido noteiktu areālu. Telpiski šīs vienības kopā 

saista tūrisma maršruti – gan plānoti un organizēti, gan spontāni, kas balstīti uz ceĜotāju radošumu un 

iniciatīvu. Galamērėi ar cilmvietu savieno tranzītceĜš, kas nodrošina ērtības un pieejamību. 
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Infrastruktūra un mobilitāte raksturīga arī, savstarpēji sasaistot tūristu piesaistes un tūrisma 

pakalpojumus tūrisma vietā vai galamērėī.  

 

Izteikti lielāko daĜu šo elementu ietver sociālais tīkls, kas organizē informācijas plūsmu, apsaimnieko 

tūrisma vietu un piedāvā dažādus tūrisma pakalpojumus. Retāk var būt arī pašapkalpošanās, kad 

netiek piesaistīti ārēji tūrisma pakalpojumi. Jebkuras tūristu piesaistes ir pakĜautas vietai vai 

galamērėim un uzskatāmas par mazāku elementu šajā telpā. Var gan būt daĜa tūrisma objektu, ko 

cilvēki nekontrolē un neapsaimnieko. Savukārt tūrisma papildu pakalpojumi – tādi kā nakšĦošana, 

ēdināšana un citi – ir saistīti ar tūristu piesaistēm un cilvēka darbību. Iespējams, galamērėis ietver 

vairākas tūrisma vietas vai arī sakrīt ar vienu tūrisma vietu – tie atrodas savstarpējā mijiedarbībā. 

Taču tūrisma vieta var sakrist ar tūrisma piesaisti. Iespējams modelis, kura pamatā nav sabiedrība, kas 

uzĦem viesus, taču tad tas vairs nepieder pie ilgtspējīgas attīstības principiem, jo ignorē vietējo 

iedzīvotāju un labumu, ko tūrisma plūsma sniedz tūrisma vietai. Pasākumu izraisīts, galamērėis var 

tikt radīts mākslīgi un īslaicīgi (piemēram, lielie sporta, kultūras u. c. pasākumi kādā vietā). Taču arī 

tad darbosies vispārējās pazīmes, tas, cik lielu teritoriju ietver pasākums, lai uz turieni dotos kā uz 

tūrisma galamērėi. 

 

Metodes 

Pētījumā galamērėa robežu identificēšanai izmantota S. Smita (Smith, 1995) raksturotā metodika, kas 

balstīta uz K. A. Gana un A. Vormsa (1973), kā arī D. Fridgena (Fridgen, 1984; 1987) un citu 

pilnveidotās metodikas pamatiem. Tā ietver tūrisma telpisko izpausmju kartēšanu: uztveres 

rajonēšanu, izziĦas kartēšanu un galamērėa zonu nodalīšanu. Interviju veikšanai un reprezentatīvās 

kopas atlasei tika Ħemti vērā gan S. Smita (Smith, 1995), gan Dž. Dženingsa (Jennings, 2005) 

ieteikumi pētījuma kvalitatīvai veikšanai. Metodika papildināta, pievienojot tūrisma klasteru principu 

(Klepers, Rozīte, 2009a, b) un izmēăinot to Latvijas situācijā vairākos reăionos. 

Uztveres rajonēšana ir pieredzes kartēšana. Tā norisinājās kā intervija par to, kā ceĜotāji sauc 

apgabalu, kuru tie apmeklē, un cik plašs ir šis apgabals, kuru ietver minētais nosaukums. Galamērėis 

tālāk tiek definēts, vienojoties par vidējo vērtību starp visiem minētajiem variantiem. Tas pats 

princips lietots starp uzĦēmējiem un tūrisma plānošanā iesaistītajiem valsts un pašvaldību institūciju 

pārstāvjiem. Uztveres reăions ir objektīvi noteikts, jo attēlo daudzu indivīdu „vidējo” uztveri, kas ir 

nozīmīga telpiskās uztveres pētīšanai un tūrismam. Lai ar uztveres rajonēšanas metodi kartēta 

pieredze būtu iespējami objektīva, Ĝoti nozīmīga ir atbilstošas reprezentatīvās kopas izvēle un precīza 

intervēšanas tehnika. 
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Izmantota arī kognitīvā kartēšana. Tas ir uztveres kartēšanas veids, lai noteiktu ceĜotāju izstrādāto 

vietas tēlu. Šīs metodes priekšrocība salīdzinājumā ar uztveres kartēšanu – ir iespējams noteikt 

vienlaikus vairākus tūrisma galamērėus (ceĜotājs uz kartes atzīmē 3–5, viĦaprāt, nodalāmos tūrisma 

galamērėus un atzīmē to centrus). Tūristiem prātā ir dažādu tūrisma vietu mentāls tēls, lai arī uz kādu 

galamērėi tie brauktu, un viĦi spēj šo tēlu precīzi attēlot uz kartes (Gunn, 1979). Līdzīgi kā ar 

uztveres kartēšanu, arī te ir Ĝoti būtiski atrast pareizo reprezentatīvo kopu. Lai respondentiem nebūtu 

lielu grūtību izpildīt šo uzdevumu, intervijas laikā dažkārt tika sniegti personīgi komentāri (piemēru 

veidā no cita reăiona, tieši neietekmējot intervētāja izvēli). Visas intervijas norisinājās klātienē un 

konkrētajās tūrisma vietās. 

Administratīvo robežu svarīguma noteikšanai intervēti 555 ceĜotāji visā Latvijā, uztveres un 

kognitīvās kartēšanas metodei rakstā aplūkotā piemēra teritorijā izmantota 132 ceĜotāju, 37 tūrisma 

uzĦēmēju un 7 tūrisma plānotāju pieredze.  

 

Rezultāti  

CeĜotāji pamatā neievēro administratīvās robežas vai ignorē tās. Vidējais vērtējums 3,99 punkti (10 

ballu sistēmā; n = 555) skaidri pierādīja to zemo nozīmību ceĜošanas laikā un parādīja, ka ceĜotājiem 

ir citi, ar administratīvajām robežām nesaistīti tūrisma vietu tēli, ko viĦi varētu mēăināt attēlot kartē. 

Par robežu nozīmīgumu ceĜošanas laikā gada gaitā vērojama vāji izteikta augšupejoša tendence, 

tuvinoties administratīvi teritoriālai reformai un arī uzreiz pēc tās. Sabiedrība vairāk pievērš 

uzmanību novadu veidošanās procesiem kopumā, aktualizējot arī robežjautājumu. Taču lielās 

viedokĜu svārstības visā periodā (sk. 2. att.) un zemais R2 (0,0127) pierāda, ka šādas tendences 

attīstība nav prognozējama un, visticamāk, pastāvēs Ĝoti liela viedokĜu atšėirība ar kopējo vērtējumu 

izteikti zem vidējā. 
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2. attēls. Administratīvo robežu nozīmības vērtējums ceĜošanas laikā pa Latviju 

 

No visiem tūristu piesaistēs intervētajiem tikai 2/3 apgalvoja, ka zina vai mēăināja minēt 

administratīvo teritoriju, kuras robežās viĦi tobrīd atrodas. 9,5% apgalvoja, ka pārzina teritoriju, kurā 

ieradušies, taču kĜūdījās, to nosaucot. Likumsakarīgi, ka pagastu precīzus nosaukumus aptaujātie 

zināja retāk nekā administratīvo rajonu. Iespējams, ka robežu pārzināšanas jautājumi, ceĜojot lauku 

apvidos, ir vēl zemāki, jo viena ceturtā daĜa ceĜotāju tika intervēti pilsētās, kur pašvaldību nosaukt nav 

grūtību. 

 

Uztveres reăionu kartēšana parādīja, kāda ir gan ceĜotāju, gan uzĦēmēju, gan arī plānotāju tūrisma 

telpiskā izpratne. Šāds uzdevums veikts desmit dažādās tūrisma vietās Latvijā. Lielākoties ceĜotāji 

galamērėa zonu uztver daudz nesaistītāk ar administratīvajām robežām, kā to biežāk varēja vērot 

uzĦēmēju vai plānotāju interpretācijās. Piemēram, Abavas senlejas kartēšana parādīja samērā lielu 

vienprātību starp ceĜotājiem, uzĦēmējiem un tūrisma plānotājiem. 

 

Ar kognitīvās kartēšanas metodi Abavas senleja tika atpazīta starp Kurzemes pieciem populārākajiem 

tūrisma galamērėiem, par centru biežāk minot Sabili un Kandavu. Kā identificētās teritorijas 

nosaukumi tika minēti Abavas senleja, Abavas ieleja, Kurzemes Šveice vai Kandava–Sabile. Citi to 

saistīja ar Kuldīgu, un Kuldīga minēta kā trešā populārākā pēc Sabiles un Abavas nominācijai par 

Kurzemes Šveices galvaspilsētu. 

Papildinot ar uztveres reăiona kartēšanu, no aptaujāto ceĜotāju (n = 132), tūrisma uzĦēmēju (n = 37) 

un tūrisma plānotāju (n = 7) viedokĜa tika izveidots „kompromisa uztveres reăions”, izvelkot vidējās 

Administrat īvo robežu svar īgums ce Ĝojot pa Latviju (n=555)
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vērtības (sk. 3. att.). Koncentriska zona veidojās tikai ap divām pilsētām – Kandavu un Sabili, taču 

bija ceĜotāji (ūdenstūristi), kas šo zonu paplašināja līdz pat ietekai Ventā. Daži uzĦēmēju, ceĜotāju un 

plānotāju viedokĜi sakrita ar ainavas telpu un ăeomorfoloăiski pamatotu Abavas senlejas 

identificēšanu (Strautnieks, 1994, 10. lpp.), tajā iekĜaujot Imulas un Amulas lejteci un ieleju turpinot 

līdz Virbupei, kur tā pāriet mežainā, līdzenā plūdumā, taču tikai divos gadījumos šī robeža turpinājās 

līdzīgi arī A virzienā līdz Irlavai. Daudz lielāku sakarību robežu vilkšanā varēja novērot saistībā ar 

ceĜu un dzelzceĜu infrastruktūru – atzīmējot klāt gan Kandavas staciju, gan vairumā gadījumu robežas 

velkot pa konkrētiem ceĜiem. Cita pieeja bija vienkārši apvelkot attālinātu elipsi ap galvenajiem 

tūrisma centriem un objektiem. Taču nebija nevienas atbildes, kur kāds galamērėi pie Kandavas un 

Sabiles strikti vilktu pa novadu robežām, uztverot Kandavas novadu vai Sabiles novadu kā atsevišėu 

galamērėi! Tas sakrīt ar 2. attēlā atainoto administratīvo robežu zemo nozīmi ceĜošanas laikā.  

 

 

3. attēls. Uztveres reăions – galamērėis „Abavas senleja” ar iezīmētu vidējo identificēto robežu 

Kartes pamatnes avots: RAPLM, 2008. 

 

Identificētā teritorija nesakrīt ar īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un Natura 2000 dabas parka 

„Abavas senleja” robežām (Dabas aizsardzības pārvalde, 2009), taču tai ir samērā liela līdzība ar īpaši 

aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas "Abavas ieleja" definēto zonu (MK noteikumi Nr. 549, 

2009).  

 

Uztveres reăionu un kognitīvās kartēšanas metodes palīdz identificēt telpiskās tūrisma struktūras un 

nosauc tās vārdos. ĥemot vērā ceĜotāju uztveri, var vieglāk izprast galamērėa tirgvedības aspektus un 

organizēt tā apmeklēšanas veicināšanu. Galamērėu noteikšana norāda uz papildu argumentāciju 

kopīgu tūrisma aktivitāšu veikšanai tām pašvaldībām, kuru teritorijās ietilpst galamērėis. Kognitīvā 

kartēšana neparādīja citu galamērėu esamību Kandavas novadā – tātad arī uzĦēmējiem ārpus šīs 
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zonas jāmeklē iespēja saistīties ar tuvāko galamērėi vai tranzīta ceĜiem, kas savieno tūristu cilmvietas 

ar citiem galamērėiem (piem., Rīgas–Ventspils ceĜš) un parādās kā atpazīstama vieta ceĜotāju uztverē.  

 

Pēc jauno novadu izveides paredzamas izmaiĦas arī tūrisma informācijas sniedzēju darbībā. 

Piemēram, Abavas senlejā atrodas divi tūrisma informācijas centri, lai arī optimāli varētu pietikt ar 

vienu apmeklētāju centru, apvienotu ar pārējām funkcijām (tam radīts arī pamats – Abavas ielejas 

attīstības centrs, ap kuru iespējams veidot tūrisma organizēšanas sistēmu). Vienlaikus Talsu novadā 

atrodas trīs tūrisma informācijas centri – Talsos, Valdemārpilī un Sabilē. Pēc novadu reformas Latvijā 

darbojas 92 tūrisma informācijas sniedzēji, taču 50 novados nav neviena tūrisma informācijas 

sniedzēja. Vismaz 4 novados ir divi vai vairāk tūrisma informācijas centri, un vēl dažos bez tūrisma 

informācijas centra ir vairāki tūrisma informācijas biroji. Jau tagad paredzams, ka šajā sistēmā 

ieviesīsies izmaiĦas. Vietējā mēroga tūrisma galamērėu identificēšana palīdzētu argumentēt jebkādu 

lēmumu tūrisma informācijas sniedzēju darbības apsvēršanai. 

 

Apspriežot rezultātus, kritiski var piebilst, ka šajā pētījumā netika Ħemts vērā finanšu aspekts, ar ko 

saistīta pašvaldību savstarpējā sadarbība vienotas tūrisma organizatoriskās sistēmas uzturēšanai. Taču 

tieši tūrisma telpiskās sistēmas izpēte un uztveres reăionu kartēšana ir nepieciešamais pamats 

turpmākajām sarunām un pētījumiem arī šajā virzienā. Šo galamērėu kartēšanu paredzēts savienot ar 

reālajām tūristu plūsmām vienotā kartogrāfiskā attēlojumā, lai parādītu uztveres reăionu ciešo saistību 

ar populārākajām tūristu piesaistēm. Apspriežams ir jautājums, cik Ĝoti ar mērėtiecīgām mārketinga 

aktivitātēm un zīmolvedību iespējams mainīt šāda tūrisma galamērėa robežas vai radīt jaunu. Ar 

pašreizējiem pētījumiem pagaidām nepietiek, lai novērtētu, cik vietējā mēroga tūrisma galamērėu ir 

Latvijā, taču pētījumi šajā virzienā turpinās. No tirgvedības viedokĜa vienmēr diskutējams būs 

jautājums par jebkāda „vidējā galamērėa” radīšanu, jo indivīda uztvere ir individuāla un darbojas pēc 

savām interesēm. No šī viedokĜa būtu pamatoti skatīt galamērėa jautājumu pēc ceĜojumu motivācijas. 

Turpinās arī tūrisma klasteru pētījumi, lai varētu noteikt to nozīmi vienota galamērėa veicināšanā un 

reăionālajā attīstībā. Tūrisma galamērėu identificēšanai izvirzītie kvantitatīvie rādītāji j āpārbauda 

praksē citos esošajos un potenciālajos galamērėos, kā arī jāizstrādā detalizētākas un Latvijas situācijai 

atbilstošākas to vērtības. 

Secinājumi 

1. Jēdzienu „tūrisma galamērėis” nav skaidri interpretējuši ne starptautiskā tūrisma pētnieki, ne 

autori Latvijā. Tas joprojām tiek lietots dažādās izpratnēs, taču daudz vairāk jēdziens ir 
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pamatots no tirgvedības, nevis no ăeogrāfiskā viedokĜa. Telpiski tūrisma galamērėis līdzinās 

tūrisma vietai, taču to iespējams nodalīt, piešėirot noteiktus kritērijus un raksturīgās pazīmes. 

2. Tūrisma galamērėa jēdziena izpratne un mērogi atšėiras atbilstoši atšėirīgajai pētnieku 

pieredzei un darbībai dažāda lieluma valstīs. Vienu un to pašu interpretāciju ASV, Kanādā 

vai Austrālij ā nevar identiski attiecināt uz maza izmēra Eiropas valsti, arī Latviju. 

3. CeĜotāji nepievērš uzmanību administratīvajām robežām, un, lai arī administratīvi teritoriālās 

reformas nobeiguma laikā pieaugusi ceĜotāju interese par novadu robežām, tomēr zemais 

koeficents (R2 = 0,0127) pierāda, ka arī nākotnē tām būs neliela nozīme. ViedokĜu svārstības 

ir pārāk lielas, un tas pamato uztveres reăionu nozīmību tūrisma galamērėa identificēšanai un 

virzīšanai tirgū. 

4. Administratīvo teritoriju robežas nesakrīt ar tūrisma uztveres reăioniem, taču ar kognitīvās 

kartēšanas un uztveres reăionu identificēšanas metodēm vietējā tūrismā iespējams precizēt 

„vidējo tūrisma galamērėa areālu”, kas Ĝauj racionālāk plānot un organizēt arī tūrisma 

organizatorisko sistēmu administratīvajām teritorijām. 

5. Pēc administratīvi teritoriālās reformas izveidojies nevienmērīgs Latvijā tūrisma informācijas 

sniedzēju tīkls, un pastāv gan novadi ar vairākiem tūrisma informācijas centriem, gan gandrīz 

puse novadu, kuros nav neviena tūrisma informācijas sniedzēja. Daudzos novados tūrisms 

nav specializācija, taču paredzams un būtu nepieciešams šajā sistēmā jau tuvākajā laikā 

ieviest izmaiĦas situācijas optimizēšanai. 

6. Abavas senlejas piemērs ir raksturīgs Latvijai kopumā, un arī plašāk maza mēroga Eiropas 

valstīs līdzīgas situācijas var atrast daudzviet, kur viens galamērėis ietilpst vairāku pašvaldību 

teritorijās. Izšėirošs jautājums veiksmīgākam tirgvedības modelim ir savstarpējā sadarbības 

iespēja starp tūrisma organizēšanā ieinteresētajām pusēm. 
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