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Diez vai kāds 
no vietējiem 

airu 
slapinātājiem 
sapratīs kungu 

runas



Jūrkalne

Europe’s fisheries areas include some 

magnificent landscapes and attractive fishing 

harbours, as well as many other ingredients for 

making them popular tourist destinations. 

Indeed, coastal and maritime tourism is the 

largest maritime activity in Europe and many 

fish related businesses already operate in 

tourism hotspots. 

FARNET, EU, Fisheries and Tourism. Creating 

benefits for the community, 2014



Ventspils

Strante

Jūrmala



Jūrmala

Kolka Tūja



Tūristi | tūristu mītņu 
skaits & struktūra



365 dienas | liela daļa darbojas tikai sezonāli

*44% vidējais gultas vietu noslogojums reģionā, piekrastē – ~17%

Vērtētais (ņemot vērā kapacitāti): ~1,2 milj. nakšņojumu (+ Rīga)
Tūristu mītņu 
izvietojums & 
pieprasījums jūras
piekrastē



Piekrastes tūristu mītņu sezonalitāte un kvalitāte 



Baltijas jūras 
piekraste 

Latvijā

vērtējums

7,8 miljoni 
apmeklējumu 
gadā (2018)

Land-Sea-Act | 
Nocticus, 2019

Viena ārvalstu 

ceļotāja vidējie 
izdevumi diennaktī 

2018.g. bija 

65,71 EUR





SKAITS PA NEDĒĻĀM SKAITA SADALĪJUMS PA NEDĒĻAS DIENĀM

SKAITA DALĪJUMS PA STUNDĀM BRĪVDIENĀSSKAITA DALĪJUMS PA STUNDĀM DARBADIENĀS



Sezonalitātes izaicinājums
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Ūdensstabs 2018. gada 8. aug.

Vētru 
vērošana

Ledus 
krāvumi



Zivsaimniecības integrēšana 
tūrismā: galvenās vajadzības & 
motivācijas

Kultūras 
mantojums

Izklaide
Personiskā 
izziņa

Daba & 
piedzīvo-

jums

Korporatīvie 
pasākumi

Cope
došanās līdzi jūrā, 

agra rīta zveja, 
laivošana, 

Korporatīvie pasākumi, 
motivējošie 

pieredzējumi, dāvanas

Zvejnieku senču 
saknes, saprast sevi, 

SPA, labjūte, 
meditācija, 

Restorāns, zivju 
baudīšana, 

degustācija, kāzu 
rituāli, 

Zvejnieksvētki

Zvejnieku dzīvesstils, 
zvejnieku sēta, 

tradīcijas, 
industriālais 

mantojums u.c.





Zivsaim-
niecība & 
tūrisms

Pievienotās 
vērtības 
radīšana

resurss

prece

standartizēts 

pakalpojums

iestudēts 

pieredzējums

Ekonomiskās vērtības kāpināšana

Atšķirīgs

Vienāds

konkurētspējīgā 

priekšrocība

Vairumtirgus Specializēts 

segmentscena



Plekste

• Plekstes (butes) no krasta jūrā. 30.09 – 30.11 aktīvākais laiks, 
atkarībā no laika apstākļiem var būt nobīdes

• Pavasarī aktīva ķeršanās uz brīdi atsākas, bet zivīm parasti 
mazāka kulinārā vērtība – plānākas pēcnārsta zivis.

• Problēma ir kvalitatīvu stāvlaukumu trūkums.  Makšķernieku liels 
pieplūdums, ietekme ir ļoti dažāda: bojāta kāpu zona, cenšoties 
nokļūt tuvāk jūrai. Ne visi ir apzinīgi, atstāj atkritumus.

• Notiek aktīva informatīva ziņu apmaiņa internetā, bet retais 
izmanto komfortablas iespējas – atpūsties viesu namā, 
pamakšķerēt vairākas diennaktis. Lai gan LV makšķernieki brauc 
arī no Jēkabpils, Jelgavas, Rēzeknes un tālākām vietām. 

•

JAN FEB MAR APR MAI JŪN JŪL AUG SEP OKT NOV DEC

var ķert, paturot lomā līdz 10 kg

labākais ķeršanas laiks



Makšķerēšanas tūrisms

• ~2.8 mil. zviedru (18–74) ir ieinteresēti makšķerēt

• >2 milj. (37%) makšķerēja gada laikā 26 miljoni 
gadījumos (vidēji 13 braucieni makšķerēt gadā)

• Vismaz 1,2 milj. makšķerēja iekšzemes ūdeņos. Daudz 
bērnu un pusaudžu (pamēģina makšķerēšanu vismaz 
reizi gadā)

• Organizēti makšķernieki dažādos klubos: 70 000, ap 700 
NVO.

• Zviedrijā gadā ar motivāciju makšķerēt ierodas 400 tk. 
tūristu (pamatā vācieši un dāņi). ~2000 nodarbināto.





Biļešu tirdzniecības starpnieka loma tūristu 
piesaistē galamērķim

Publiskie pasākumi - instruments 
sezonalitātes ietekmes mazināšanai



Apmeklētāju datu alternatīvas: tiešsaistē pirktās biļetes 
uz piekrastes publiskajiem pasākumiem



34 biļetes nopirktas Lietuvā (0,1%)



Kultūras mantojums, autentiskums & globalizācija





Zivsaimniecības 

resursi un 

tradīcijas 

iedvesmai un 

turpmākai 

pakalpojumu 

veidošanai



Zivsaimniecības resursi un 

tradīcijas iedvesmai un 

turpmākai pakalpojumu 

veidošanai



Tīklošanās



Tīklošanās


