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Kurzemes plānošanas reģions 



Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

platības  - 14 % no Kurzemes 

teritorijas 

Slīteres nacionālais parks,  

10 dabas parki un 74 dabas 

liegumi (purvi, mežu, tīreļi, upju 

ielejas, pļavas utmldz.),  

Grīņu un Moricsalas dabas 

rezervāti (nav izmantojami tūrismā 

tiešā veidā), dabas pieminekļi, 

aizsargājamām jūras teritorijām 

Ezeri rekreācijai, makšķerēšanai 
Attīstības vajadzības: 

Tūrisma infrastruktūra - torņi, takas, 

atpūtas vietas (šobrīd fragmentāra); 

Apsaimniekošana – šobrīd vairāk 

aizliedzam, mazāk radām iespējas 

rekreācijai brīvā dabā; 

Pārgājienu taku tīklojums 

.... 

 

Daba kā resurss tūrismā 



Baltijas jūras piekraste 
Kurzemei  < 350 km gara piekraste  

Jūrniecības un zvejniecības tradīcijas 

Jahtu piestātnes, ostas  

Piekrastes rekreācijas infrastruktūra 
(pieejas jūrai, stāvlaukumi, atpūtas 
vietas, maršruti); 

Bākas kā tūristu piesaistes 

....  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ūdenstūrisms 
< 20 laivojamas upes (< 550 km), 

neskaitot t.s. ekspedīciju upes;  

< 25 laivu nomu kompānijas; < 700 laivas 

Jūras laivošanas maršruti Baltijas jūras 

piekrastē un Rīgas jūras līcī 

 

Attīstības vajadzības: 

Esošās izveidotās infrastruktūras 

(atpūtas vietas, piestātnes) 

uzturēšana;  

Pakalpojumu kvalitāte (drošība, 

kvalitatīvs inventārs..); 

No vienkārša laivu nomas 

pakalpojuma – uz kompleksu 

pakalpojumu (pilns serviss);  

Mārketings 

 

 

 



Velotūrisms 

Vietējie maršruti  
Reģionālie savienojumi 

Eurovelo 10 un Eurovelo 13 

16 marķēti velomaršruti ar 

ceļa zīmēm 

Reģionālie savienojumi  

Marķējumi dabas teritorijās 

ar krāsām uz kokiem    

Attīstības vajadzības: 
Eurovelo 10 un Eurovelo 

13 ieviešana realitātē; 

Veloceliņu tīklojums 

pilsētās; 

Veloceliņu savienojumi 

ar/starp pilsētām 

Tālāka velomaršrutu tīkla 

attīstība (tīklojumi dabas 

teritorijās; savienojumi 

starp/ar tūristu piesaistēm, 

galamērķiem) 

Velo stāvvietas, velo 

draudzīgi pakalpojumi  

Bij. dzelzceļa līnijas – kā 

potenciāls velotrasējumiem 

 

 



• Zīmola tālāka attīstība un mārketings 

• Ražotāju (mājražotāji, amatnieki utt.)                                        
iesaiste, noieta palielināšana 

• Pasākumi, gadatirgi 

Ražots Kurzemē 



• Pilis, muižas, baznīcas 

• Muzeji kā materiālā/nemateriālā kultūras 
mantojuma izziņas un izglītības avoti ? 

• Etnogrāfiskie novadi  - tūrisma galamērķi? 

• Vikingi Kurzemē – Skandināvijā? 

• Mārketings 

Kultūrvēsturiskais mantojums  



Attīstības iespējas? 
Veselības tūrisms -  Kurortoloģija – SPA – medicīnas tūrisms? 

Industriālais mantojums un tūrisms – vecās ražotnes (vilna, 
atslēgas dzirnavas, pienotavas, alus brūži, maizes ceptuves)? 

Pasākumi – tūristu piesaistei vai iedzīvotājiem? 

Radošo industriju “produkts” tūrismā? 

Militārais mantojums? 

........? 

 

 



Projektu iniciatīvas 

 Tūrisma infrastruktūras izveidei, uzlabošanai 

 Jaunu tūrisma produktu, «nišas» piedāvājumu 
attīstībai, iekļaušanās kopējā pārrobežu tīklā; 

 Tūrisma pakalpojumu kvalitātes veicināšanai 
(pieredzes apmaiņa, apmācības, sadarbība) 

 Tūrisma piedāvājuma mārketingam 

Kas ir mūsu priekšrocības? Konkurenti? Neizmantotās iespējas? Klienti? 



Paldies par uzmanību! 


