
TŪRISMS KĀ TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS VEICINĀTĀJS

Tēmas domu rosināšanai Labās prakses piemēri Problēma Risinājumi

Dabas un aktīvais tūrisms

rekreācijai

➢ Somijas piemērs - ar dabas

mājām

➢ Velo osta

➢ Gaisa trases kokos

➢ Laivu mājas

➢ Ziemas piedāvājums -

*Ķauķu kalna serviss,

*Mežinieku trase - noma distanču

slēpēm (noma dažādām sezonām -

rolleri, velo utt.), vietējā tūrista

finansējums paliek šeit. Unikāls

piedāvājums

➢ Serviss Tempļkalna parkā

➢ Ezera piedāvājuma

pilnveidošana - Aluksnes ezera

krasta aktivajam turismam

piepusama trase un atrakcijas

uz udens

➢ Jauni nomas uzņēmumi

➢ Piedāvājumi, kuriem ir liels

pienesums

➢ Tikai šeit - un kvalitatīvs serviss

➢ Viesmīlības infrastuktūra -

ēdināšana, wc

➢ Alūksne ezera taka

Tūrisma un pakalpojuma nozares

mijiedarbība

➢ ➢ Mobila uzkodu tirdzniecība

➢ Zušu tirdzniecības vieta -

pilsētas atpazīstamība

➢ pašapkalpošanās tūrisma

suvenīru stends

➢ Gastronomiskā tūrisma

pakalpojums, degustāciju vietu

trūkums

➢ Pagastu cilvēku aktivizēšana,

degustāciju, meistarklašu

popularizēšana, kooperatīvu

veidošana, spa atīstīšana

Tūrisma infrastruktūra ➢ ➢ - “Pūšļu” kalniņš (Mežinieku

attīstība)

➢ - Nepieciesama viesnica, lai

vienkopus varetu izmitinat

autobusu un nebutu jadala pa

visam Aluksnes viesu majam

➢

Kultūrvēsturiskais un industriālais ➢ ➢ Tīklu saliņa ➢ Tīkla saliņā - Laikmetīgajai



mantojums ➢ Bānīša ceļš Apes virzienā,

➢ Liepna,

➢ Alsviķu muižas parks un tā

attīstība sadarbībā ar arodskolu,

iedzīvotājiem

➢
➢

mākslas vieta vai amatnieku

sala

➢ Bānīša ceļš - zaļie dzelzceļi,

iespēja braukt ar velo (tikai

nemotorizētajam transportam)

➢ Vietu aktualizēšana ar Kultūras

piedāvājums: Radīt īpašus

pasākumus objektos, to

apkārtnē, Bānīšu svētku

programmas pilnveidošana lai

konkurētu ar Stāmerienu,

Masļeņicas popularizēšana

➢ Kulturvesturiskas vietas padarit
atraktivakas jauniesiem iestradajot
aplikacija

➢ Vef rupnica vai citā degradeta
teritorijā escape room spele

Marketinga loma tūrismā ➢ ➢ strādāt uz konkrētu

mērķauditoriju

➢ Unikālo izcelt, piemēram, Laivu

mājas

➢ Starpsezonas piedāvājumu

pilnveidojums - īpaši pasākumi,

piemēram, masļeņica

Pašvaldības loma tūrisma

attīstībā un sadarbībā ar

uzņēmējiem

➢ ➢ ➢ Pasvaldiba varētu izvietot info

par pieejamajam

teritorijam/zemem un telpam

nomai vai atsavinasanai tas loti

atvieglotu uznemejiem planot

savas aktivitates. Uznemeji

labprat kaut ko daritu ari vieta

kura nevienam liekas nav

vajadziga, bet citam butu

vertiba. Ar to saskaros rakstot

projektus




