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• Pagasta, novada, reģiona tēls

• Identitāte

• Zīmolvedība | reģiona kopienu atzītas vērtības

• Aktīva iedarbība uz galveno ceļotāju uztveri | 

identitāte un vērtības saistītas ar mērķiem un 

sapņiem, emocionālām priekšrocībām

IDENTITĀTE

TĒLS kā visdažādāko 

priekštatu un asociāciju 
kopums par  Bānīša zemi

ZĪMOLVEDĪBA –

mērķtiecīga rīcība, lai izceltu 

IDENTITĀTI,  tūrisma 

galamērķa īpašo raksturu un 
radītu ciešākas asociācijas 
ceļotājiem ar  Alūksnes un 
Gulbenes novadu būtību

ZĪMOLVEDĪBA

Pēc Bloom Consulting, J.Torres, 2018

TĒLS



Bānītis & 
Bānīša zeme 
asociācijās 
(6 semināri)
290 vārdi





Nevis jaunu tikai tūristiem domātu vietu radīšana, 
bet iekļaušanās esošajās vietās, tās aizņemoties 
vai pielāgojot….



Tīklojuma sabiedrība
• Identitāte, sabiedrības pozīcija, kultūras nozīme, 

ekonomiskā vērtība = tas nav tikai vienas pašvaldības 
ietvarā.

(Sekotāju un aktīvu saišu skaits sociālajos tīklos kā statusa 
noteicējs sabiedrībā: gaumes un noskaņas ietekmētājs)

Funkcionālā galamērķa robeža: vai uzņēmējs gūst labumu un asociē sevi ar konkrēto reģionu | vai ceļotājs, 
kurš ierodas uz Bānīša zemi, izmanto arī jūsu pakalpojumus…pārvaldības un mārketinga ietvars





Mērķauditorijas vajadzība | 
tēmas sasaiste ar savu produktu



Bānīša zeme: ceļotāju vajadzības & motivācija

Kultūras 
mantojums

Izklaide
Personiskā 
izziņa

Daba & 
piedzīvo-

jums

Korporatīvie 
pasākumi

Bānīša kauss, 
pārgājieni, velo, 

sportiskās aktivitātes

Korporatīvie pasākumi, 
motivējošie 

pieredzējumi, dāvanas

Atrast sevi, SPA, 
labjūte, meditācija, 

Bānīša draugu klubs, 
kursi, saknes… 

Bānīša svētki, kāzu 
rituāli, Valentīndienas

izbraukumi, bērnu 
ballītes, foto sesijas 

Industriālais 
mantojums, vēstures 

izzināšana, 
autentiskums u.c.





‘Vietējuma’ uznāciens

• Jauna «autentiskuma ainava» = ‘dzīvo kā vietējais’ 
(dzīves uz vietas konteksts; kā tas ir būt vietējam?)

• (Tūristi apstiprina autentiskumu vietējai dzīvei, kurai uz 
mirkli viņš pieslēdzas; vietējo pašapstiprinājums, ka tā ir 
īsta – interesanta vietējā dzīve) | mainās klasiskās viesa 
un uzņemošās puses attiecības.

• Tūrists / ceļotājs kā ‘īslaicīgs «pilsonis»’ – Alūksnes vai 
Gulbenes pašvaldības ‘rezidents’

• ‘pieredze ar’ nevis ‘pieredze par’ vietējiem

• Pārorientēšanās no ‘tūristu grupām ērts’ uz 
individuāliem (starpniecības lomas mazināšanās). 
Daudz vairāk individualizētas patēriņa formas.

• «vietējs» = autentisks

• «Economy of atmospheres» = mājas virtuve…



Vietas ierāmēšana

• Lai kļūtu par «vietējo» kaut uz brīdi: «jānomet» 
ātrums.

• Gulbene-Alūksne (ar 8 stacijām pa vidu)

• 33 km

• 1h 25 min.

• Galamērķis nav viendabīgs un skaidri noteikts

• Dažādas aprise

• Autentiskums un lēnums kā vajadzība



Līdzdalība, ceļotāju iesaiste pakalpojuma 
norisē

• Iesaiste ar vietējo kopienu vēl ilgi pirms 
ceļojuma uzsākšanās

• Līdz ar mobilitāti izzūd arī viendabīgas 
kultūras robežas, izolētība

• Tūrists vietējiem palīdz stiprināt identitāti, 
pievērš uzmanību, sniedz ekonomisku 
labumu

• Liels skaits horizontāli organizētu 
«saimnieku», kas prezentē vietu, novadu & 
reģionu, ir «Bānīša zemes» vēstnieki. Liels 
skaits savstarpēji organizētu ceļotāju. 

• Tūrisma nozare kā vērtību tīklojums



5 gadi



5 gadi



Latvijas 
tūrisma 
piedāvājums



Latvijas 
tūrisma 
piedāvājums: 
uzņēmēji





Latvijas tūrisma 
interešu punktu 
apmeklētība



Latvijas tūrisma 
interešu punktu 
apmeklētība





KLASTERA ATTĪSTĪBA
PIECAS FĀZES, 12 SOĻI

PROCESA UZSĀKŠANA PAMATNES VEIDOŠANA

VIRZĪBAS UZTURĒŠANA





Tūrisma attīstības virzieni

1. Tūrisma pieprasījums: palielināt vietējo (Rīga + blakus novadi) un ārvalstu 
(Igaunija, Vācija u.c.) ceļotāju skaitu, rosināt lielāku vietējo patēriņu (kultūrai & 
sportam, aktīvam dzīves veidam, kafejnīcu apmeklējumam u.c.)

2. Piedāvājuma saturs un kvalitāte: palielināt vispārējo ceļotāju apmierinātību ar viņu 
pieredzējumiem tūristu piesaistēs, tematizēt, digitalizēt. Klienta ceļš.

3. Zīmols un tirgvedība: ar tematisku tūrisma un atpūtas iespēju popularizēšanu 
vienlaikus stiprināt arī novadu un galamērķa identitāti, kāpināt vietas pievilcību 
dzīvošanai un uzņēmējdarbībai. Labi koordinēti digitālā mārketinga akcenti. 
Precīza segmentēšana.

4. Tūrisma infrastruktūra un labiekārtojums: uzlabot tūrismu atbalstošās un 
stratēģiski nepieciešamās infrastruktūras daudzveidību un kvalitāti,, 
mikromobilitātes risinājumi, sasaiste ar Rīgu, antropogēnās slodzes mazināšana 
dabā, kultūras mantojuma potenciāls, simboliskās ainavas. Pieejamība.



Tūrisma attīstības virzieni

5. Cilvēkresursi, izglītība un pētniecība: veicināt novada tūrisma attīstībā iesaistīto 
pušu kompetenču, zināšanu un prasmju tālāku profesionālo pilnveidi konkurētspējīga 
piedāvājuma stiprināšanai, plašāks skatījums uz tūrismā iesaistītajām pusēm.

6. Galamērķa pārvaldība, organizēšana un koordinēšana: pilnveidot efektīvu 
galamērķa pārvaldības struktūru (pašvaldības un reģiona līmenī) partnerībā ar 
kaimiņu novadiem un veicināt uzņēmēju sadarbību, privātās-publiskās partnerības 
mērķtiecīgu attīstību. Viedie risinājumi. Rezultātu mērīšana.

7. Ekonomiskais labums ilgtspējīgām vietējām kopienām: ar tūrisma un atpūtas jomas 
attīstību sniegt labumu novada iedzīvotāju labklājības veicināšanai un dzīves 
kvalitātes kāpināšanai, ekosistēmas pakalpojumu lielākā izmantošanā, pieprasītā 
viesmīlībā, kopienu aktivitāšu veicināšana, iedzīvotāju iesaistē aktīvā un veselīgā 
dzīves veidā

8. Dabas un kultūras mantojums, ainavas kvalitāte: saglabāt, uzturēt un palielināt 
novadam  raksturīgās dabas un kultūras mantojuma vērtības, rūpēties par vides 
aizsardzību un ainavas kvalitāti



Nākotnes redzējuma ieviešana (dažas no 
ieviešamajām idejām)

1. Ziemeļu ekspresis: Bānīša zeme strādā ne tikai vasaras mēnešos, bet arī ziemā 
(sniega motocikli, slēpes…) - Lai darbotos “restorāna vagons” (mājražotāju 
izstrādājumu piedāvājums) / Iespējams nopirkt dzērienus un uzkodas. 500* 
ceļotāji piesaistīti.

2. Bānīša svētki: ierodas 500* igauņi.

3. Brīvdienas rīdziniekiem: Rīga – Gulbene vilciens: Gulbene – Alūksne ar Bānīti 
– saistošs Bānīša zemes piedāvājums. 500* pasažieri atbraukuši.

4. “Malēniešu ekspresis” izveide, kā malēniskās runas un valodas 
popularizēšana + saistīts pakalpojums. 450* cilvēki (3 sastāvi – 3 reizes gadā 
īstenots)

5. Velobrīvdienas kopā ar bānīti. 300* velotūristi atbraukuši laika posmā no 
1.maija līdz 1.oktobrim.

1. KLIENTS: VAJADZĪBA & IZCELSME
2. PAKALPOJUMA KONCEPCIJA (iesaistītie)

3. GALVENIE KANĀLI, KĀ VIŅUS UZRUNĀT, dabūt uz Bānīša zemi

*skaitu var mainīt, taču tam jābūt iespējami konkrētam
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