
23/10/2018 Vidzemē diskutē par tūrisma galamērķu attīstības iespējām un izaicinājumiem reģionā | Bizness, BalticTravelnews

http://travelnews.lv/?m_id=18545&i_id=5&pub_id=113203&Vidzeme-diskute-par-turisma-galamerku-attistibas-iespejam-un-izaicinajumiem-regiona 1/2

FOTO ZIŅAS KATALOGS VALSTIS TŪRISMA OBJEKTI PIEDĀVĀJUMI NOTIKUMI

Latvija Pasaule Transports Tūrisms Intervijas & Padomi Akcijas & Svētki TurismaBizness.lv

Foto: www.vidzeme.lv

TŪRISMA BIZNESS | Bizness

Vidzemē diskutē par tūrisma galamērķu attīstības
iespējām un izaicinājumiem reģionā
23.10.2018 05:31

Autors: Lienīte PriedājaKlepere 
Avots: www.vidzeme.lv

Lai pārrunātu tūrisma galamērķu
pārvaldības pilnveides iespējas
Vidzemes reģionā, Vidzemes plānošanas reģions (VPR) aicināja uz tikšanos
tūrisma nozares pārstāvjus no Ekonomikas ministrijas, Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūras, Vidzemes augstskolas, Gaujas Nacionālā parka (NP)
tūrisma klastera “Enter Gauja”, kā arī vairākām Vidzemes pašvaldībām un
tūrisma uzņēmumiem. Sanāksme tika rīkota VPR īstenotā Interreg Europe
programmas 2014.2020. gadam projekta “Destination SMEs” ietvaros, kas
ļāvis vairākiem tūrisma nozares pārstāvjiem Latvijā iepazīt citu Eiropas
valstu labās prakses tūrisma galamērķu pārvaldībā.

 
Sanāksmes laikā viņiem bija iespēja dalīties savos iespaidos par citur
redzēto un apspriest šīs labās prakses ar kolēģiem. Īpaši tika izcelts
Slovēnijas tūrisma zīmols un darbs pie tā ieviešanas un ilgtermiņa attīstības.
Tāpat Vidzemes pašvaldību tūrisma speciālisti novērtēja Maltas pieredzi un
spēju sabalansēt tūristu iecienītāko galamērķu, kultūrvēsturisko objektu
atšķirīgās funkcijas priekš dažādām iedzīvotāju grupām. Proti, lai tās
nezaudējot to sākotnējo funkcionalitāti spētu uzņemt arī lielu skaitu tūristu.
Vairāku valstu pozitīvajā pieredzē iezīmējās vienoti, fundamentāli atslēgas
elementi sekmīgai tūrisma galamērķu attīstībai – cieša mazo un vidējo
uzņēmēju savstarpējā komunikācija un sadarbība, spēja kaimiņā saskatīt
sadarbības partneri, kā arī nacionālā līmenī koordinēta un vienota reģionālā
tūrisma mārketinga stratēģija.

 

Ideju darbnīcas laikā tūrisma nozares pārstāvji diskusijās vērtēja tūrisma
attīstību veicinošos un kavējošos faktorus Vidzemes reģionā, analizēja
atbalsta politikas stiprās un vājās puses tūrisma uzņēmējdarbībai, jaunu un
inovatīvu tūrisma produktu izveidei un izteica priekšlikumus reģionālās
tūrisma politikas uzlabošanai.

Klātesošie dalībnieki iezīmēja pie mums esošās sekmīgās tūrisma galamērķu
pārvaldības prakses un darba grupās izstrādāja ieteikumus to tālākai
attīstībai. Kā viens no pozitīvajiem piemēriem tika novērtēts Gaujas NP
tūrisma klasteris “Enter Gauja” un tā darbība, kas kalpo par  piemēru citiem
uzņēmējiem, veicinot izpratni par sadarbības ieguvumiem vienotā tūrisma
galamērķī. Savukārt, kā galvenais izaicinājums pilnvērtīgākai tūrisma
galamērķu darbībai tika minēts pārvaldības jautājums, atsaucoties uz šobrīd
pastāvošajiem dažādajiem teritoriālajiem iedalījumiem atšķirīgos pārvaldības
līmeņos. Nozares pārstāvji norādīja uz reģionālās tūrisma pārvaldes līmeņa
neesamību un uzsvēra, ka Latvijā ir nepieciešams pilnveidot hierarhisku
tūrisma pārvaldības sistēmu valsts, reģionu un pašvaldību līmenī ar katram
noteiktām funkcijām, atbildību un finansējumu, nodrošinot efektīvu un
saskaņotu tūrisma galamērķu pārvaldību. Papildus tam, saskaņotība tūrisma
komunikācijā uz vietējiem un ārvalstu tirgiem Latvijā, kas tiek realizēta caur
Tūrisma mārketinga stratēģiju 2018. – 2023. gadam, tika minēts kā būtisks
faktors Latvijas tūrisma attīstības stratēģisko mērķu sasniegšanā, kas, kā
atzīmēja nozares pārstāvji, var tikt uzlabots ar reģionālā līmeņa aktīvu
iesaistīšanos, taču tam nepieciešamas praktiskas vadlīnijas nacionālā zīmola
izmantošanā un reģionālā līmeņa pozicionējums tajā.

 
Projekts “Uzņēmējdarbības veicināšana tūrisma galamērķos” (Destination
SMEs) tiek īstenots Eiropas Reģionālā attīstības fonda “Interreg Europe
2014.2020. gadam” programmas ietvaros. Projekta Destination SMEs
galvenais mērķis ir uzlabot tūrisma sektora mazo un vidējo komersantu
konkurētspēju, attīstot tūrisma galamērķu pārvaldību. Lai to risinātu,
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katru dienu! Darba dienās no plkst.
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Aviobiļetes | Aviokompāniju akcijas

Hot Travel: Supercena uz Turciju no
239 € !
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Rehabilitācijas centrs Jaunķemeri

Avalon Hotel & Conferences
semināru telpas

Hot Travel

Radisson Blu Rīdzene Hotel

Rēzeknes pilsētas TIC

Metropole by SemaraH Hotels

Baltatour

Lielupe by SemaraH Hotels

Zivju restorāns Le Dome

Ferma

Rīgas Centrāltirgus Gastronomijas
paviljonā tiks atvērts «Centrālais
Gastro Tirgus»

Rīgā būs par vēl vienu labiekārtotu
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Aicina pieteikties konkursam
«Veiksmīgākais jaunais tūrisma
produkts 2018»

airBaltic piedalīsies lielākajā Baltijas
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Airshow 2018»
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labirints Kazdangas pusē
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Istras dabas parks
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Medņu laukakmens

Piedrujas taka Daugavas ielejā
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Piemiņas zīme "Saulespuķe"

Cirmas ezers
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Lauvām šis horoskops nav piemērots
 laikapstākļi NAF TIE LABĀKIE ne
medībām, ne laiskai snaušanai.

Ņuarka? nopietni? kas tas par jaunu
tulkojumu

Kāpēc Bazilikata tiek saukta par
provinci, ja paši itāļi uzskata, ka
Bazilikatā ir vairākas provinces?

tingeres bijusi skola ,bijam
aizbraukusi netikam ieksa

Latvija maza ir tikai latviešiem, kuri
mēdz sevi noniecināt(t.i.garā maza)
Latvija ir lielāka par

projekta ietvaros tiek identificēti labās prakses piemēri tūrisma galamērķos
Eiropā, īstenojot starpreģionu pieredzes un zināšanu apmaiņas pasākumus.
Tiek analizēti valsts līmeņa politikas plānošanas dokumenti, kā arī veicināta
starpinstitucionālā un starpnozaru sadarbība.

 
Papildu informācija par projektu: šeit.

 
Projekta mājaslapa: www.interregeurope.eu/destinationsmes/

Par rakstu pārpublicēšanas noteikumiem lūdzam kontaktēties ar Travelnews.lv redakciju.

Jūsu pasākums noteikti kļūs ekskluzīvs,
jo Daugavpilī tā ir augstākā vieta, no
kuras var baudīt pilsētas skatus! | Skatīt
vairāk

no 40 EUR
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Jūsu ieraksts (ieraksti, kas neatbilst morāles normām, tiks dzēsti)

Pievienot!

L'Italia è in rovina
fairwayprinting.com

Il segreto d'Italia trapelato
I problemi si sono scatenati  
dietro la schiena di tutti
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