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Summary
Modern day tourism is developing in a variety of places and environments, including the
urban environment. In addition to tourist attractions, a city’s psychological attraction and
hospitality (social atmosphere, ambience, local inhabitant attitudes) play a significant role in the
formation of the tourist experience. Therefore, the attitude of local inhabitants is significant for
the development of urban tourism, which in turn is dependent on the changes brought about by
tourism in the city environment. The present article analyses the results of three different studies
conducted on the attitude of local inhabitants towards tourism development in Rīga during the
period of 1998 - 2015. Regardless of the comparatively short period under discussion, the
attitude of local inhabitants in Rīga has changed considerably. Although attitudes are generally
very positive, several negative impact factors were identified in areas where a critical conflict
exists between tourists and local inhabitants, which have the potential to lead to negative
attitudes among local inhabitants. The expression of these attitudes towards tourists in turn could
decrease the attractiveness of Rīga. City and tourism developers have to pay attention to
sustainable tourism indicators such as physical and social carrying capacity and the limit of
acceptable changes.

TŪRISMS KĀ IEDZĪVOTĀJU LABKLĀJĪBAS LĪMENI
VEICINOŠS FAKTORS LATVIJAS PIEKRASTES PAŠVALDĪBĀS
Daina Vinklere
Biznesa augstskola Turība, e-pasts: Daina.Vinklere@turiba.lv
Anotācija. Latvijas piekrastes pašvaldībās tūrisma attīstībai pēdējos 25 gados tiek pievērsta liela
uzmanība un ieguldīti līdzekļi, lai kaut daļēji kompensētu būtisko kritumu piekrastes rajoniem
tradicionālajā zvejniecības un zivsaimniecības nozarēs ar mērķi uzlabot iedzīvotāju labklājības līmeni un
palēnināt iedzīvotāju migrāciju uz lielākajām pilsētām. Pētījumā analizēts, kā iedzīvotāji vērtē tūrisma
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attīstības faktoru vietējo iedzīvotāju labklājības līmeņa paaugstināšanā, izmantojot iedzīvotāju aptaujas
izvēlētajās etalonteritorijās Kurzemes un Vidzemes piekrastē – Engures ezera sateces baseina un
Salacgrīvas pašvaldībās, kurās ir līdzīga situācija resursu un attīstības ziņā. Pētījuma rezultāti parāda
tendences iedzīvotāju vērtējumā, kas kopumā ir pozitīvākas Salacgrīvas pašvaldībā.
Atslēgas vārdi: iedzīvotāju labklājības līmenis, tūrisma sociāli-ekonomiskā ietekme reģiona identitāte.

Labklājības jēdziens ir bijis aktuāls vienmēr, un katra valsts un pašvaldība ir
ieinteresēta tās iespējami augstāka līmeņa nodrošināšanā. Terminiem labklājība un
labklājības līmenis ir vairāki skaidrojumi, piemēram, “labklājība ir pārticība, turība,
drošas nākotnes izredzes un veiksme saimnieciskos darījumos, tās priekšnosacījumi ir
katras fiziskās personas rosība, labs darbs un čaklums, uzņēmuma, valsts saimnieciskā
attīstība, sociāli ekonomiskā stabilitāte u.c. (Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca, 2000).
Tiek lietots arī jēdziens sociālā labklājība, kas neapzīmē tikai dzīves līmeni, bet ietver
arī dzīves kvalitāti un tādus tās faktorus kā vides kvalitāte, kriminogēnā situācija
u.c.(Business Dictionary). Mēdz nošķirt arī t.s. subjektīvo labklājību, kas tiek definēta
kā “pozitīvo emociju esamība un negatīvo neesamība, kā arī izzinošs dzīves vai dzīves
vērtību kopuma novērtējums (Weismar, Ponocny 2015).
Tūrisma pētījumos labklājības aspekts nav plaši pētīts. Labklājību var skatīt gan
no tūristu un tūrisma nozares, gan no vietējās sabiedrības skatu punkta (Hall, Brown
2006). Dažādos pētījumos un pārskatos tiek minēti dažādi rādītāji labklājības līmeņa
novērtēšanai. Šajā gadījumā tiek izmantotas I. Jēkabsones piedāvātās objektīvo
labklājības rādītāju grupas – iedzīvotāju skaita un sastāva pārmaiņas, darba tirgus,
uzņēmējdarbība un drošība (Jēkabsone 2014) iedzīvotāju subjektīvajā vērtējumā, kas
parāda arī viņu attieksmi pret tūrisma attīstību kopumā. Parasti šī attieksme saistās ar
cilvēku personiskajiem ieguvumiem, kas rada pozitīvu ietekmes uztveri un tālāku
atbalstu tūrisma veicināšanai (Ap 1992).
Par piekrastes pašvaldībām Latvijā uzskata pašvaldības, kuru administratīvās
teritorijas robežojas ar Baltijas jūru. Par tādām uzskatāmi 13 novadi un 4 republikas
pilsētas – Rīga (23,5% no teritorijas, kas atrodas 5 km zonā no krasta līnijas), Jūrmala,
Liepāja un Ventspils. Šajās pašvaldībās dzīvo ~45% no visiem valsts iedzīvotājiem, no
kuriem ~10% novados, bet ~90% republikas nozīmes pilsētās (Piekrastes telpiskās
attīstības pamatnostādnes 2011.-2017. gadam).
Piekrastes reģionu nozīmi tūrismā pierāda dati, ka Latvijā 2013. gadā 67% tūrismā
izmantoto gultasvietu atradās novados, kas ir pie jūras vai kam vismaz puse no teritorijas
atrodas 10 km attālumā no jūras, bet 83,7% no kopējā apjoma veidoja pavadīto nakšu
skaits piekrastes teritorijā. No šajā teritorijā esošajām mītnēm visvairāk viesnīcu un tām
pielīdzināto mītņu atrodas Rīgā, Jūrmalā, Liepājā un Ventspilī (Tūrisma statistikas
aktualitātes, CSB 2015). Šie rādītāji liecina par iedzīvotāju un tūrisma nozares augstu
koncentrāciju lielajās pilsētās, kamēr piekrastes lauku teritorijās un mazpilsētās arvien
vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās un arī ekstensīvāka tūrisma attīstība. Arī
Eiropas Komisijas dokumentos tiek norādīts, ka galvenie šķēršļi Latvijas konkurētspējas
un ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas attīstībā ir ievērojamas atšķirības
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starp lauku un pilsētu teritorijām, kur lauku teritorijās iedzīvotājiem ir lielāks
nabadzības risks (European Commission 2014).
Tāpēc pētījuma mērķis bija noskaidrot tūrisma kā vietējo iedzīvotāju labklājību
veicinoša faktora nozīmi divās izvēlētajās dažāda novietojuma, bet attīstības un resursu
ziņā līdzīgās etalonteritorijās ārpus republikas nozīmes pilsētām.
Engures ezera sateces baseins atrodas Kurzemes piekrastē, tā platība ir aptuveni
644 km2, bet galvenās vērtības – Engures ezera dabas parks, kā arī Baltijas jūras Rīgas
līča piekraste. Šajā teritorijā ietilpst 5 novadu – Tukuma, Talsu, Mērsraga, Engures un
Kandavas – un 11 pagastu teritoriju daļas. No tūrisma viedokļa pētījuma teritorija
iedalāma 3 atšķirīgās zonās gan pēc dabas un kultūrvēsturiskajiem resursiem, gan
infrastruktūras, kas nosaka tūristu plūsmas intensitāti un attiecīgi arī tūrisma ietekmi
(Rozīte, Vinklere 2011).
Salacgrīvas pašvaldība, atrodoties Ziemeļvidzemē pie Rīgas jūras līča, aizņem
637 km2, un tajā ietilpst Salacgrīvas un Ainažu pilsēta ar lauku teritorijām un Liepupes
pagasts. Arī šī novada galvenās vērtības rodamas dabas resursos. No tām tūrismam
nozīmīgākās ir īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā esošās Vidzemes akmeņainā
jūrmala, Randu pļavas, Salacas upes ielejas posms, kā arī Rīgas jūras līča piekraste, kur
arī koncentrējas galvenās tūristu plūsmas.
Abas etalonteritorijas ilgstoši bijušas atkarīgas no zvejniecības un zivsaimniecības
attīstības, kas īpašu nozīmi ieguva padomju gados. Būtiski mainoties situācijai, pēdējos
20 gados visās piekrastes pašvaldībās, t.sk. šajās, par nozīmīgu alternatīvu tiek uzlūkota
tūrisma attīstība, kas zināmā mērā var kompensēt zudušās darba vietas, līdzsvarot
labklājības līmeni un tādējādi mazināt iedzīvotāju aizplūšanu uz pilsētām vai ārpus
Latvijas.
Primāro datu iegūšanai tika izmantota iedzīvotāju aptauja. Engures ezera baseina
teritorijas 12 apdzīvotās vietās tā veikta 2010.–2012. gadā Latvijas Nacionālā ilgtermiņa
ekoloģisko pētījumu tīkla projektā „Konceptuālā modeļa izveidošana socioekonomisko
faktoru spiediena novērtēšanai uz bioloģisko daudzveidību ilgtermiņa pētījumu
modeļreģionā Latvijā”, savācot 387 derīgas anketas, bet Salacgrīvā 2014.–2015. gadā,
iegūstot 400 derīgas anketas 5 apdzīvotās vietās. Iegūtais derīgo anketu skaits nodrošina
izlases 95% ticamību ar +/ -5% robežkļūdu (Kristapsone 2011). Ģenerālkopa Engures
ezera sateces baseina teritorijā ietver noteiktu kļūdu, jo tās robeža atšķiras no iekļauto
novadu un pagastu administratīvajām robežām.
Aptaujas anketā tika iekļauti jautājumi, atbildes uz kuriem, izmantojot Likerta
5 ballu skalu, ļauj spriest par iedzīvotāju subjektīvo vērtējumu kā labklājības līmeni
ietekmējoša faktora nozīmei viņu dzīvē, un iegūtie rezultāti apkopoti tabulā.
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Labklājības līmeni ietekmējošo tūrisma attīstību saistīto faktoru vērtējums Engures ezera
sateces baseina (E) un Salacgrīvas pašvaldībās (S) procentos no respondentu atbildēm
Vērtējuma rādītāji
Pilnībā
Drīzāk
Daļēji
Drīzāk
Pilnībā
Nav
piekrītu piekrītu piekrītu nepiekrīt
nepiekrīt
atbildes
E/S
E/S
E/S
u
u
E/S
E/S
E/S
Izjūtu, ka tūristi un atpūtnieki
14.5/
14.2/
14.7/
15.0/
22.2/
19.4/
dod ekonomisku labumu vietējai
22.0
6.0
3.0
1.0
0.0
68.0
sabiedrībai
Tūristu un atpūtnieku piesaiste
14.5/
15.0/
15.8/
15.2/
22/2
17.6/
rada papildus darba vietas
14.0
7.0
1.0
0.0
0.0
78.0
vietējiem
Vietējie iedzīvotāji aktīvi
5.4/
10.3/
22.0/
14.7/
22.2/
25.3/
iesaistās maksas pakalpojumu
21.0
5.0
4.0
2.0
0.0
68.0
sniegšanā tūristiem un
atpūtniekiem
Es vai mani ģimenes locekļi (
7.0/
2.3/
6.7/
7.5/
22.2/
54.3/
bērni, vecāki, laulātie, brāļi,
10.0
5.0
13.0
0.0
25.0
47.0
māsas) ir iesaistīti maksas
pakalpojumu sniegšanā
tūristiem/atpūtniekiem
Tūristu skaita pieaugums ir
4.1/
11.6/
13.7/
14.7/
22.7/
33.1/
pozitīvi ietekmējis mūsu (vietējo
10.0
6.0
3.0
1.0
0.0
80.0
iedzīvotāju) dzīves līmeni
19.9/
12.4/
22.0/
Ceļotāju/ tūristu piesaiste ir
11.6/
12.4/
21.7/
11.0
9.00
0.0
nepieciešama mana dzīves līmeņa 17.0
3.00
60.0
uzlabošanai
Tūrisma veicināšanas pasākumi
18.3/
16.5/
13.4/
8.5/
23.0/
20.2/
palīdz uzlabot infrastruktūru, kas 59.0
13.0
6.0
14.0
8.0
0.0
vajadzīga arī vietējiem
iedzīvotājiem
1.3/
3.4/
6.2/
24.0/
Tūristu un atpūtnieku
21.7/
43.4/
pieplūduma rezultātā pasliktinās
19.0
0.0
14.0
19.0
24.0
24.0
kriminogēnā situācija
Tūrisma attīstība ir veicinājusi
1.8/
1.6/
4.7/
10.9/
23.3/
57.9/
manu vai manas ģimenes locekļu 6.0
7.0
8.0
39.0
0.0
40.0
palikšanu/ pārcelšanos uz dzīvi
novadā
Pozitīvi izturos pret ienācējiem,
11.6/
12.4/
19.9/
12.4/
22.0/0.0
21.7/
kas iegulda līdzekļus un attīsta
21.0
8.0
6.0
2.0
63.0
tūristus apkalpojošus uzņēmumus

Iepriekš analizētos Engures ezera sateces baseinā iegūtos rezultātus (Vinklere
2014) salīdzinot ar Salacgrīvas pašvaldībā iegūtajiem, redzam, ka daļa faktoru ir vērtēti
līdzīgi, tomēr vairākos ir būtiskas atšķirības. Attiecībā uz iespējamajiem migrāciju
veicinošajiem faktoriem respondenti izteica atbalstu ienācējiem, kas ir pozitīvi attīstībai,
bet abās vietās tūrisms kā motivētājs dzīvei novados tiek vērtēts visai zemu, īpaši
Engures apkārtnē. Detalizētāk var spriest par respondentu vērtējumu saistībā ar darba
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tirgu un uzņēmējdarbību. Respondentu viedoklis par jūtamu ekonomisko labumu,
papildus darba vietām un iedzīvotāju aktivitāti ir būtiski augstāks Salacgrīvā, bet
Engures baseinā tas tiek uzskatīts par maznozīmīgu, un abos gadījumos teju puse
respondentu personīgi nav iesaistīti tūrisma pakalpojumu sniegšanā. Abas respondentu
grupas augstu novērtē tūrisma lomu vietējiem nepieciešamās infrastruktūras
uzlabošanā. Lai gan lielākā daļa respondentu atzīst, ka tūristu piesaiste ir nepieciešama
viņu dzīves līmeņa uzlabošanai, tomēr kopumā, vērtējot tūristu pozitīvo ietekmi uz
vietējo dzīves līmeni, ir diametrāli pretējs vērtējums, Salacgrīvā pozitīvajām atbildēm
sasniedzot ~90%, kamēr Engurē negatīvajām ~50%. Būtiski atšķirīgs vērtējums ir arī
attiecībā uz drošības situāciju, kur Engures ezera apkārtnē to nesaskata kā draudu
drošībai, kamēr Salacgrīvā viedoklis diezgan vienmērīgi sadalās un norāda uz noteiktām
bažām, ko pašvaldībā būtu jāizvērtē.
Tādējādi pētījuma rezultāti ļauj secināt, ka Salacgrīvas pašvaldības iedzīvotāji
saskata būtiskāku ieguvumu no tūrisma viņu labklājības līmeņa paaugstināšanā, kas
varētu būt saistīts gan ar plašāku piedāvājumu un intensīvāku tūristu plūsmu pa
automaģistrāli A1, gan administratīvo vienotību novadā, tomēr precīzāki iemesli būtu
jāmeklē, turpinot pētījumu ar kvalitatīvo metožu pielietojumu.
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Summary
Over the past 25 years heightened attention and resources has been accorded to coastal
municipalities for tourism development in Latvia with its almost 500 km long coastline in order
to partly compensate to some extent the significant decrease in the traditional fishing and fish
processing industries in the coastal regions and improve the welfare level of inhabitants and slow
down their migration to the bigger cities. The study analyses the evaluation of local inhabitants of
tourism development as a factor enhancing the inhabitants’ level of welfare of based on a survey
carried out in the sample areas on the Kurzeme and Vidzeme coasts - Engure watershed area and
Salacgriva municipalities which are similar in terms of resources and development level. The
research results reveal similarities and differences in the inhabitants’ evaluation, which on the
whole are more positive for the Salacgriva municipality area.

LATVIJAS HIDROĢEOLOĢISKAIS MODELIS LAMO4 – DABAS PROCESU
PĒTĪŠANAS RĪKS. IECAVAS UPES PAZEMES PIETECES AVOTI
Aivars Spalviņš, Kaspars Krauklis
RTU Vides modelēšanas centrs, e-pasts: Aivars.Spalvins@rtu.lv
Anotācija. Rīgas Tehniskās universitātes Vides modelēšanas centra speciālisti 2015. gadā ir izveidojuši
Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa (LAMO) ceturto versiju LAMO4.
LAMO4 ietver reģionālus vidējos ilggadīgos hidroģeoloģiskos datus par Latvijas pazemes ūdeņu aktīvās
ūdens apmaiņas zonu. Modeli var lietot, lai plānotu Latvijas ūdens resursu izmantošanu un atveseļošanu,
izveidotu lokālus detalizētus modeļus un pētītu dabas procesus.
Dabas procesu pētīšana ir iespējama tāpēc, ka LAMO strādā licenzētas programmatūras Groundwater
Vistas (GV) vidē, kuru veido pasaulē plaši izmantotas pazemes ūdens objektu modelēšanas sistēmas:
MODFLOW (LAMO uzturēšana); MODPATH (ūdens daļiņu kustības trasēšana); MT3D (masas
transporta modelēšana). Izmantojot GV sistēmu, tika meklēti Iecavas upes pazemes pieteces avoti
(atmosfēras nokrišņi un citi pieteces avoti).
Cerējām, ka skaitliskais eksperiments Iecavas upē apstiprinās pieņēmumu, ka upes pazemes pieteces
avots ir atmosfēras nokrišņi upes sateces apgabalā. Tomēr eksperimenta rezultāti bija negaidīti un tos
varēja iegūt tikai LAMO4 vidē: daudzi pazemes pieteces avoti atrodas ļoti tālu no upes sateces apgabala
(Vidzemes un Latgales augstienēs); pazemes ūdens uz Iecavas upi pārvietojas visos Latvijas pazemes
ūdeņu aktīvās ūdens apmaiņas zonas ģeoloģiskajos slāņos, kas atrodas zem Iecavas upes.
Atslēgas vārdi: hidroģeoloģiskais modelis, upes sateces apgabals, upes pazemes pietece

Īstenojot Valsts Pētījumu Programmu EVIDEnT, RTU Vides modelēšanas centra
speciālisti 2015. gadā ir izveidojuši Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa (LAMO) ceturto
versiju LAMO4. Versijai LAMO4 ir palielināts hidrogrāfiskā tīkla (upes, ezeri)
blīvums, plaknes aproksimācijas solis h samazināts no 500 metriem līdz 250 metriem,
upju pazemes pieteces modelī ir saskaņotas ar upju caurteces mērījumiem, precizētas
ūdens horizontu filtrācijas koeficientu kartes (Spalviņš 2015).
LAMO4 ietver reģionālus vidējos ilggadīgos hidroģeoloģiskos datus par Latvijas
pazemes ūdeņu aktīvās ūdens apmaiņas zonu. Modeli var lietot Latvijas ūdens resursu
izmantošanas un atveseļošanas plānošanā, lokālu detalizētu modeļu izveidošanā, kā arī
lai pētītu dabas procesus ar matemātiskās modelēšanas metodēm.
Dabas procesu pētīšana ir iespējama tāpēc, ka LAMO strādā licenzētas
programmatūras Groundwater Vistas (GV) vidē (Environmental Simulations 2011), ko
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