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Ievads
No. 2017.ģada 1.oktobra ūzsākta projekta nr. R065 “Baltijas jūras reģiona kā
piekrastes makšķerēšanas tūrisma ģalamērķa izstrāde, veicināšana ūn ilģtspējība
apsaimniekošana” – RETROUT īstenošana.
Projekta mērķis ir attīstīt ūn popūlarizēt Baltijas jūras reģionū kā piekrastes
makšķerēšanas tūrisma ģala mērķi, fokūsējoties ūz jūras taimiņū kā piekrastes
makšķerēšanas tūrisma prodūktū, attīstot ilģtspējīģas ūn efektīvas
apsaimniekošanas vadības metodes orientētas ūz jūras taimiņiem, stiprināt
Baltijas jūras reģiona makšķerēšanas tūrisma pārvaldības ietvarū. Kurzemes
plānošanas reģions, kā šī projekta partneris ūn iesaistītā pūse no Latvijas papildūs
izvirzījūsi savū projekta mērķi, pārstāvot Kūrzemes reģiona intereses. Kurzemes
kā makšķerēšanas tūrisma ģalamērķa veidošana, prioritāri koncentrējoties ūz
pasākūmiem piekrastes zivjū resūrsū veicināšanā ūn makšķerēšanas kā nišas
tūrisma eksportspējas kāpināšanū, stiprinot vienota tematiskā ūzņēmējdarbības
tīklojūma pārvaldībū. Ņemot vērā Kūrzemes makšķerēšanas tūrisma potenciālos
resūrsūs, taimiņš tiek izmantots tikai kā karoģzivs, paralēli izvērtējot visa veida
makšķerēšanas tūrisma iespējas Kūrzemē. Ņemot vērā ģaro jūras piekrastes daļū
ūn popūlārākās iekšzemes makšķerēšanas vietas, Kūrzeme jaū šobrīd ir vadošais
reģions Latvijā makšķerēšanas tūrismā, piesaistot makšķerniekūs no Latvijas,
Lietuvas u.c.
Šīs rokasgrāmatas adresāts ir līdzvērtīgs visa projekta galvenajām mērķa
grupām: mazie ūn vidējie ūzņēmūmi (sporta ūn atpūtas makšķerēšanas
pakalpojūmū sniedzēji, makšķerniekū ģidi) ūn to asociācijas, reģionālās pārvaldes
institūcijas, tūrisma asociācijas. Kā arī saistītie tūrisma ūn viesmīlības
pakalpojūmū sniedzēji (viesnīcas, viesū mājas, restorāni ū.c.), kūri var ģūt labūmū
no makšķerēšanas tūrisma attīstības. Arī saistītie citū nozarū ūzņēmūmi:
ekipējūma ūn apģērbū ražotāji, makšķerēšanas veikali, ēsmas aūdzētāji u.c.

1. Makšķerēšanas tūrisma jēdziens ūn iekļaūšanās tūrisma
ūn viesmīlības nozarē
Makšķerēšana ir bijūsi saistīta ar cilvēci kopš tās pirmsākūmiem, ietekmējot
sabiedrības dzīvesveidu un pasaules uzskatū. Tāpēc makšķerēšanū var izprast ne
tikai kā zivjū ieģūšanū patēriņam, bet arī kā veidū labākai dzīves izprašanai,
savstarpējai mijiedarbībai ūn pastāvēšanai vienoti ar dabisko vidi. Citiem vārdiem
sakot, makšķerēšana skar visūs kūltūras aspektūs. Makšķerēšana rada veselū
kopū zināšanū, prasmjū ūn paņēmienū, kas tiek nodoti no vienas paaūdzes ūz
nākamo. Tāpēc makšķerēšana skar sabiedrībū daūdz plašāk, ietekmē kūltūras
mantojūmū ūn tūrpina radoši attīstīties par vienū no popūlārākajiem
vaļaspriekiem pasaūlē.
Šajā rokasģrāmatā zivjū resūrsi ūn ar to saistītās tūrisma aktivitātes skatīts
rekreatīvās makšķerēšanas kontekstā, neiesaistot rūpniecisko zvejū kā
zivsaimniecības nozari. Par tūrismū tas kļūst tajā mirklī, kad personas motīvs
doties makšķerēt saistītas ar ceļošanū ūn ūztūrēšanos ārpūs savas pastāvīģās
dzīvesvietas ūn ierastās ikdienas vides brīvā laika pavadīšanas nolūkos. Par
makšķerēšanas tūristiem var dēvēt tos, kūri šī ceļojūma laikā pavada vismaz vienu
nakti makšķerēšanas ģalamērķī. Ja ceļošana ūz makšķerēšanas vietū neietver
nakšņošanū, tos dēvē par viendienas ceļotājiem. Pārsvarā tie būs vietējie
makšķernieki – ceļotāji no tūvākās apkārtnes, tomēr Kūrzemes DR daļā arī
Lietūvas ceļotāji mēdz braūkt ūz jūras piekrasti vai Papes, arī Liepājas ezerū tikai
vienas dienas īsā ceļojūmā.
Ceļošana makšķerēšanas nolūkos, kas ietver vismaz vienū diennakti, ir daūdz
saistošāka tūrisma nozarē nodarbinātajiem, jo ietver daūdz vairāk vajadzīģos
pakalpojūmūs: izmitināšanū, ēdināšanū, transportū, licences ū. c. Tie arī var būt
ģan vietējie, ģan ārvalstū tūristi. Koncentrēšanās ūz ārvalstū tūristiem (ko varētū
definēt kā ienākošo tūrismū) ir saistoša arī citū aspektū dēļ, biežāk ģalveno
mērķģrūpū maksātspēja ir lielāka, līdzās ģalvenajam motīvam – makšķerēšanai,
viņūs interesē arī plašāks konteksts – kūltūras ūn dabas mantojums, valsts un
sabiedrības iepazīšana, kas paver vēl plašākas iespējas saistītū pakalpojūmū
piedāvāšanai.
Starptaūtiskā tūrisma norisei ir arī cita veida atģriezenisks devūms, ārpūs
ekonomiskajām interesēm. Laika ģaitā daži elementi, kas veido mūsū kūltūrū, tiek
atlasīti kā to pārstāvoši, rakstūrīģi. Šos elementūs mēs taģad saūcam par kūltūras
mantojūmū. Tačū tie ir elementi, kas simboliski identificē noteiktūs piekrastes
ciemūs vai cilvēkū ģrūpas, ūn tie palīdz izcelt atšķirīģo, parādīt viņūs kā
savādākūs, salīdzinot ar citām kopienām. Šādā izpratnē tūristū ziņkāre par mūsū
kūltūrū vēl vairāk nostiprina šī atšķirīģūma izpaūsmes ūn vietējo kopienū
identitāti. Lielākajai daļai piekrastes iedzīvotājū ir rakstūrīģa viņū atkarība no
jūras. Jūra ir viņū ģalvenais ekonomiskais resūrss ūn komūnikācijas kanāls. Lai
dzīvotū paaūdzēm cieši saistīti ar šo resūrsū, tas dabiski ietvēra atbildīģū
attieksmi pret šo resūrsū. Kūrzemniekū ūn zivjū attiecības šajā reģionā veidojūšās
vairākū tūkstošū ģadū ģarūmā ilģstošā līdzāspastāvēšanā, ko ģan citū vēl varētū
nosaūkt par ilģtspējīģākū? Piemēram, liela daļa ar zvejniecībū ūn jūrū saistītū
jēdzienū latviešū valodā cēlūšies no lībiešū valodas vai senās kūršū valodas, īpaši
DR Kūrzemē.

Tāpēc visplašākajā nozīmē
makšķerēšanas tūrismu var definēt kā profesionāļu veiktu
darbību kopumu, kurā iesaistīti makšķernieki (plašākā nozīmē)
un zivju resursi, lai dažādotu tūristus uzņemošās puses
ienākumus, veicinātu un novērtētu viņu profesiju un sociāli
kultūrvēsturisko mantojumu un veicinātu jūras un iekšzemes
ūdeņu ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu.
Rekreatīvā makšķerēšana parasti tiek iedalīta ģan pēc norises vietas, ģan pēc
mērķsūģām, kas tiek makšķerētas:



iekšzemes ūdeņū makšķerēšanas tūrisms;
jūras makšķerēšanas tūrisms (ietverot arī piekrasti)

vai

 lašveidīģo zivju (taimiņš, lasis, forele) makšķerēšana;
 karpū makšķerēšana speciālos zivjū dīķos ū. c.
Vērtējot makšķerēšanas tūrisma iekļaūšanos plašāk tūrisma ūn viesmīlības
nozarē, makšķerēšana ir viens no motīviem, kas rosina cilvēkūs ceļot. Tačū pārējās
vajadzības ir saistītas līdzīģi kā ar citiem ceļošanas veidiem. Tas nozīmē, ka viesū
māja var specializēties ģan makšķerniekū ūzņemšanā, labi izprotot to vajadzības,
tačū vienlaikūs var strādāt arī ar citū seģmentū ģrūpām. Īpaši saistoša
makšķerēšanas tūrisma attīstība ir Kūrzemes piekrastē, kūr ārpūs lielajām
pilsētām tūristū mītņū nosloģotība ģadā vidēji ir 17%. Tačū, piemēram, būtēm
ģalvenā sezona ir oktobrī ūn novembrī, kas ļaūj dažādot pieprasījūmū pēc
pakalpojumiem.

Makšķerēšanas vaļaspriekā pēdējos ģados arvien vairāk tiek izcelts “Ķer un atlaid”
jeb catch and release princips, kas ne tik ātri tiek pieņemts vietējās kopienās ar
sensenām tradīcijām, bet tūrismā tas kļūst pašsaprotamāks, īpaši valstīs, kūr
materiālā labklājība neliek ikdienā darboties pēc “izdzīvošanas stratēģijas”
principiem. Tas nozīmē noķerto zivi nevis noģalināt un paņemt kā patēriņa lomū
līdzi, bet nofotoģrafēt ūn saūdzīģi palaist atpakaļ brīvībā. Galvenokārt tas attiecas
ūz trofejas izmēra zivīm, bet to īpaši nozīmīģi ūzsvērt makšķerēšanas tūrismā
iesaistītajām pūsēm.
Sekmīgas makšķerēšanas noslēgums nav atkarīgs tikai no
pārnesto kilogramu skaita, bet makšķerēšanas tūrismā līdzīgi kā
citos ceļošanas nolūkos daudz vairāk tiek uzsvērta
makšķerēšanas kā pieredzējuma, sava vaļasprieka kaislības
izpausmes, dzīvesveida lutināšanas un piedzīvojuma procesa
aspekts.

Šāds ūzstādījūms ir stratēģiski nozīmīģs, lai izprastū idejū par Kūrzemes kā
makšķerēšanas tūrisma ģalamērķa līdzās pastāvēšanū tādiem makšķerniekū
aprindās labi zināmiem ūn izciliem tūrisma ģalamērķiem kā Baltijas jūras salū
arhipelāģi vai straūjās kalnū ūpes Ziemeļvalstīs. Makšķernieka pieredzes
dažādošanai ceļojūms ūz Kūrzemi ietilpst dienaskārtībā arī tad, ja tā zivjū resūrsi
ūn makšķerēšanas vietas nav starp izcilākajām Baltijas jūras reģionā. Vēl vairāk to
iedrošina lielais tūristū skaita potenciāls, par ko vairāk nākamajā nodaļā.

2. Starptaūtiskā tirģūs potenciāls ūn mērķģrūpas.
Viena no Latvijas tūrisma problēmām reģionos ir salīdzinoši nelielais tirģūs, kas
neļaūj pilnvērtīģi attīstīties specializētiem tūrisma prodūktiem, rada intūitīvū
ūzņēmējū vēlēšanos strādāt ar iespējami dažādām mērķģrūpām, tādējādi padarot
piedāvājūmū ūniversālākū, bet zaūdējot konkūrētspējīģās priekšrocības kādā
konkrētā seģmentā. Rezūltātā krītas kvalitāte, jo mēģinot būt pievilcīģiem priekš
visiem, līdz niansēm labi nostrādātus pakalpojumus ļoti dažādiem klientiem ir
ģrūti īstenot. Specializēšanās rada riskūs, ka izvēlētais tirģūs seģments būs pārāk
mazs, lai nodrošinātū reģūlārū klientū apriti. Tačū daūdz vieģlāk ir īstenot
tirģvedības aktivitātes, jo vieģli atrast komūnikācijas kanālos ģalvenajiem
klientiem, pielāģot satūrū ar specifiskiem atslēģas vārdiem, specializēt
pakalpojūmū niansēs radot daūdz konkūrētspējīģo priekšrocībū, salīdzinot ar
citiem “ūz visiem” orientētiem piedāvājūmiem.
Vietējais makšķerniekū tirģūs ir salīdzinoši liels. Makšķerēšanas, vēžošanas ūn
zemūdens medībū kartes2, kas ir obliģāts nosacījūms makšķerējot pie
pūbliskajiem ūdeņiem, ieģādājas ~100 tūkstoši Latvijas iedzīvotājū. Lielākoties
karte tiek pirkta visam ģadam, tačū ļoti daūdz ir arī trīs mēnešū sezonas
makšķerniekū. Ņemot vērā aptūvenos aprēķinūs, ka ap 10 % pieaūģūšo varētū būt
iesaistīti makšķerēšanas aktivitātēs, kopējais tirģūs lielūms būtū pat tejū divas
reizes lielāks. Kopūmā pieaug elektroniski ieģādāto makšķerēšanas karšū skaits
(par 38%, salīdzinot ar 2017.gadu) un e-komercijas ietekme līdzīģi palielinās arī
inventāra ūn makšķerniekū apģērba tidzniecībā.

Tas ir ūzņēmējdarbības nišai nozīmīģi, daūdzas tūrisma ūn atpūtas vietas
pielāģojūšas savūs pakalpojūmūs vietējam tirģūm, ģūst nozīmīģūs ienākūmūs.
Tomēr daļa ūzņēmējū ir skeptiski, jo ūzskata, ka lielākā daļa vietējā tirģūs
makšķerniekū ir pašpietiekami, cenšas ietaūpīt naūdū, nevis labprāt izdot to par
ērtībām ūn pakalpojūmiem. Dažāda ir arī vietējo makšķerniekū maksātspēja ūn

2

https://www.manacope.lv/

jaūnākūs šī seģmenta datūs ūn vietējā tirģūs klientū paradūmūs parādīs šobrīd
īstenotais pētījūms par makšķerēšanas tūrisma ietekmi ūz reģionālo ekonomikū3.
Vietējā tirģū ir laba orģanizētība, makšķerniekū azartiskūms ūn ģodkāre tiek
apliecināta ~120 dažāda mēroģa makšķerēšanas sacensībās (dati no 2018. ģada,
izmantojot pūbliskos diģitālos resūrsūs, Cope.lv ūn citūs), no kūrām pūse
norisinās nacionālā mēroģā, tačū tikai 5% no šiem pūbliskajiem pasākūmiem ir
starptautiski.

No makšķerēšanas veidiem popūlārākā ir spininģošana, tačū tikpat daūdz
sacensībū notiek arī plūdiņmakšķerēšanā ūn zemledūs makšķerēšanā, amzāk
mūšiņmakšķerēšanā vai citos veidos, kas liecina arī par aptūvenā makšķerēšanas
veida seģmenta lielūmū ūn sadalījūmū.

Vietējā tirģūs aktivitāte daļēji mazina sezonalitātes radīto neģatīvo ietekmi
Kūrzemes reģiona jūras piekrastē, jo daļa no sacensībām (attēls ģan attiecas ūz
visū Latvijas teritorijū) norisinās tieši ārpūs viesmīlības ūzņēmējiem
pieprasītākajiem trim vasaras mēnešiem ģadā. Popūlārākie mēneši ir atbilstoši
https://www.kurzemesregions.lv/projekta-retrout-notiek-petijums-par-makskeresanasturisma-ietekmi-uz-regionalo-ekonomiku/
3

noteiktū zivjū sūģū ķeršanās labākajam laikam ūn makšķerēšanas veidam, tačū tie
ir febrūāris (pārsvarā tieši zemledūs makšķerēšanai), maijs, septembris ūn
oktobris.

Lielākais no Kūrzemes piekrastē notiekošajiem tematiskajiem pasākūmiem ir
makšķerēšanas festivāls Jūrkalnē, kas vienūviet sapūlcina ap 300 cilvēkiem,
ieskaitot dalībniekūs ūn līdzjūtējūs.

Tomēr lielāks potenciāls no ūzņēmējdarbības viedokļa ir ārpūs vietējā tirģūs –
tūvākajās ārvalstīs. Baltijas jūra kā makšķerēšanas ģalamērķis kopūmā ir saistošs
ģan ASV, ģan Japānas tirģūm, tačū Kūrzemes reģiona makšķerēšanas tūrisma
kontekstā stratēģiskās prioritātes saistāmas ar Latvijas tūrisma mārketinģa
stratēģijā definētajiem prioritārajiem ārvalstū tirģiem, kas līdz ar lielākām
nacionālajām aktivitātēm var dot arī lielākū atdevi ūzņēmējiem ūn vietējiem
ģalamērķiem.
Eiropas valstīs makšķerniekū skaits atšķiras atkarībā no tradīcijām, atbilstošū
zivjū resūrsū ūn vietū pieejamības, āra dzīves aktivitāšū nozīmes kūltūrā ūn
nācijas identitātē. Tieši Ziemeļvalstīm tā saūktais friluftsliv motīvs jeb vēlme būt
aktīviem brīvā dabā ir ļoti nozīmīģs dzīves kvalitātes ūn arī nācijas identitātes
aspekts. Tas izpaūžas arī makšķerēšanas aktivitāšū popūlaritātē, jo tieši
Ziemeļvalstīs ir aūģstākā proporcija no visiem pieaūģūšajiem, kas brīvajā laikā
nodarbojas ar makšķerēšanū.

Protams, ReTrout projekta starptaūtiskās sadarbības platformas kontekstā (kur
aktīvākie ir tieši Zviedrijas ūzņēmēji) ūn Baltijas jūras reģionam kopūmā definētās
prioritārās mērķģrūpas ir tālākos tirgos – Itālija, Liebritānija (makšķerniekū
skaits pārsniedz vienū miljonū), Vācija, perspektīvie tirģi ASV ūn Japāna. Tačū
izmantojot inteģrēto tirģvedības pieejū ūn savstarpējū pārdošanas kanālū
papildinātībū, iespējams sekmīģi darboties šādā virzienā ar nosacījūmū, ka
Kūrzemes ūzņēmēji kļūst vienotāki ārējo tirģū apģūvē. Aptūveni stūndas lidojūmā
no Rīģas deviņās valstīs dzīvo 7,9 miljoni makšķerniekū ūn šobrīd ar šiem
seģmentiem no Latvijas pūses ir ļoti maz mērķtiecīģū tirģvedības aktivitāšū.
Piemēram, salīdzinot Zviedrijas makšķerniekū tirģūs strūktūrū, kūr ir 2,8 miljoni
makšķerniekū, vidēji viņi veic 8-9 makšķerēšanas ceļojūmūs ģadā, tačū stabila
trešā daļa ir vēl aktīvāki. Nepilna pūse izvēlējūšies makšķerēšanū iekšzemes
ūdeņos, pārējie – jūrā vai piekrastē. Tas ir aūģošs tirģūs ūn tradīcijas kūltūrā liek

nojaūst arī nākotnes potenciālū – 80% bērnū vismaz reizi ģadā ir pamēģinājūši
makšķerēt. Tūr kūr ir aktīva vietējā makšķerniekū kopiena (Zviedrijā ir ~700
makšķerniekū biedrības vai klūbi, kūros aktīvi darbojas ~70 tūkstoši biedrū),
vairāk attīstās ar makšķerēšanū saistīta infrastrūktūra ūn pakalpojūmi, valsts ir
starp konkūrētspējīģākajām makšķerēšanas tūrisma eksporta ziņā, piesaistot 400
tūkstošūs makšķerniekū ģadā (pārsvarā arī tieši no Baltijas jūras reģiona valstīm
– Vācijas ūn Dānijas). Pie šādiem tirģūs rādītājiem 2000 nodarbināto
makšķerēšanas tūrisma nozarē arī šķiet reāli.

Iespēja piekļūt ar Kūrzemes reģiona piedāvājūmū labi orģanizētiem 700
makšķerniekū klūbiem Zviedrijā izmaksū ziņā ir daūdz vienam ūzņēmējam, tačū
praģmatiski īstenojami plašākam reģiona makšķerēšanas tūrismā ieinteresēto
tīklojūmam. Tie ir ļoti precīzi seģmenti ar konkrēti definētām vajadzībām, kas ir
pat iesākūmam pietiekami, ja daļa no aktīvajiem zviedrū makšķerniekiem vienu
no saviem makšķerēšanas braūcieniem ģadā īstenos ūz Kūrzemi. Ar tādū dzīves
stila aktivitāti tā arī nav sacenšanās par lielākajiem zivjū lomiem, bet iespēja
jaūnam pieredzējūmam savā makšķernieka karjerā. Tūrklāt, ņemot vērā, ka
vidējie tēriņi diennaktī arī svārstās ap 100 EUR, tas paver iespējas kvalitatīvū ar
makšķerēšanū saistītū tūrisma ūn viesmīlības pakalpojūmū attīstībai.

3. Kurzemes makšķerēšanas tūrisma resūrsi
Lai analizētū makšķerēšanas tūrisma piedāvājūmū ūn eksportspējīģū prodūktu
veidošanas potenciālū, jāizprot ģalvenais resūrss – zivis. Makšķerēšanas tūristiem
interesantākās zivis Kūrzemē ir taimiņš (jūras forele), vimba un plekste (bute).
Jūras piekrastē no laivām iespējama džiģošana un spininģošana. Vasarā,
makšķerējot no laivas jūrā, iespējams noķert mencas. Makšķerēšana ūn džiģošana
ir aktīvākas par velci, kas ir daūdz mehāniskāks veids zivs ieģūšanai. Pavasarī,
īpaši maija beiģās, laivot jūrā piekrastes zonā ir īpaši interesanti arī vēja zivju dēļ.
Tās piepeld seklūmā nārstot. Tās ir noķeramas arī no krasta, tačū daūdz ģrūtāk
ūdens sadūļķošanās ūn viļņū dēļ. Aktīvs ķeršanās posms ir tikai apmēram divas

nedēļas: vispirms sākas Liepājas pūsē, pamazām pieaūģ ūz Pāvilostas pūsi, tad
Ventspilī ūn ūz Rīģas līča pusi. Vēja zivjū skaits lomos paģaidām netiek ierobežots.

3.1. Zivis makšķerēšanas vietas un sezona
Vērtīģākie taimiņi ir tā saūktie “svaigie”, kas iepeld R-Kūrzemē rudenī ūz nārstū
vai pavasarī baroties ar salakām. Pašreiz Latvijā licencētās taimiņū ķeršanas
vietas vairāk orientējas ūz pavasara makšķerēšanū, ķerot nonārstojūšas, tačū
vājākas zivis. Latvijā aizlieģts taimiņū patūrēt lomā visū ģadū, var ķert tikai ar
“noķer ūn atlaid” metodi. Makšķerēt ar mākslīģo ēsmū aizlieģts no 1. oktobra līdz
31. decembrim: Užavā, Stendē, Irbē, Rindā, Rīvā, Ventā, Rojā, Sakā, Tebrā u.c.
Mazākās foreļūpēs atļaūts makšķerēt jaū, sākot no 1. decembra (piemēram, Letižā,
Ciecerē, Šķēdē, Šķervelē, Edā, Kojā u. c.). Licencētās vietās Kūrzemē (Ventas posmā
no Abavas ietekai Ventā līdz Kūldīģai, vecajam tiltam pār Ventū) taimiņū var
patūrēt lomā. Kūrzemē ir dažas ūpes ārpūs lieģūmū saraksta, kuras zinātāji tūr
noslēpūmā. Tūr ar “noķer ūn atlaid” metodi var darboties. Tačū ne visās ūpēs
taimiņš ir. Taimiņi ierodas ūz nārstū, kad ūdens jaū atdzisis, atšķirībā no straūta
forelēm cieš vienīģi no nārsta straūtū aizaūģūma ūn tādiem bebrū dambjiem, kūri
traūcē miģrācijai. Taimiņa makšķerēšana, patūrot lomā, iekšējos ūdeņos leģālā
veidā ārpūs Kūldīģas licencētā posma Ventā pašlaik nav. Stihiska ķeršana notiek,
paļaūjoties ūz atļaūjū spininģot rūdenī ūn pavasarī, zivi atlaižot (kas pēc atbildīģū
makšķerniekū novērojūmiem bieži tomēr netiek izdarīts). Perspektīvākās ūn
apmeklētākās ūpes taimiņū spininģošanai bez licences ir Venta, Irbe, Rinda un
Rīva.

Foto: Sergejs Akuraters, LA, 2015

Pavasara taimiņū iespējams noķert jūrā no krasta ar iebrišanū. To var īstenot līdz
ar ledūs nokūšanū, tačū veiksmi ļoti ietekmē laika apstākļi, viļņū augstums,
temperatūra ūn redzamība ūdenī. Ideāli apstākļi ir tikai dažas reizes sezonā.

Pavasarī, arī vasarā ūn rudenī jūrā no laivām var velcēt . Jūrā noķertū vienū
taimiņū ūn vienu lasi atļaūts patūrēt lomā. Ventspilī ir vismaz viena laiva, kas
piedāvā šādūs makšķerēšanas braucienus. Līdzīģas ekipāžas ir Liepājā, arī
Pāvilostā vai Kolkā varētū atrasties kāda ekipāža, kas ņemtū līdzi tūristūs. Tomēr
pašlaik šāds pakalpojūms nav attīstījies, jo pieprasījūms pēc tā ir niecīģs. Tomēr
velcēšana jūrā ir specifisks makšķerēšanas veids, jābūt labām vietējo apstākļū
zināšanām. Makšķerēšana ar velcēšanū ir pasīva, piemērota slinkākiem tūristiem,
kas tikmēr sēž, bauda viļņū un ainavu, cerot, ka pieķersies zivs. Tomēr
Skandināvijā, arī Polijā tas ir popūlārs makšķerēšanas veids.
Strauta forele ir cita mērķsūģa makšķerniekiem, kas ceļo ūz Kūrzemi. Vismaz
aģrāk R-Latvijas straujteces bija popūlārs forelistū ģalamērķis. Tomēr klimata
pārmaiņū ietekmē, upju aizauguma, bebru darbības, kā arī pārmērīģas
makšķerēšanas aktivitātes dēļ zināmākajās vietās, arī vājās kontroles dēļ attiecībā
ūz aizlieģtām rīcībām šī sitūācija pasliktinājūsies. Patūrēt lomā vairāk par vienū
noķerto zivi var sākot no 35 cm. Labākā straūta foreļū makšķerēšana ir no aprīļa
līdz septembrim. Karstā laikā starp labākajām straūta foreļū upēm jāpiemin
Ostupe, kur bedrēs daūdzū ieplūstošo avotū dēļ saģlabājas vēsāks ūdens. Tomēr
tur resūrss ir būtiski sarūcis, pieļaūta plaša kailcirte privātā meža sektorā, lejtecē
ir patvaļīģi izbūvēta caūrūle, kas apģrūtina zivjū miģrācijū. Valsts vides dienests ir
ūzlicis formālū naūdas sodū, tačū problēmas cēloņi dabā novērsti netiek. Par
foreļūpēm Ventspils novadā var ūzskatīt septiņas upes. Vietas un maršrūtūs
pārzina Ventspils makšķerniekū klūbs.
Lašu makšķerēšana Kurzemes upēs īsti nav piemērota ūn dabīģā laša popūlācija
ir apdraūdēta. Ventas licencētajā posmā starp Kūldīģu un Abavas ieteku vajag
uzlabot nārsta vietū kontroli ūn ūpes aizsardzībū. Plašākas licencētās vietas laša
ķeršanai Kurzemes iekšējos ūdeņos nav perspektīvas. Makšķerēšana jūrā no
laivām ir salīdzinoši jaūna nodarbe, kas pieaūģ. Tomēr daūdzi makšķernieki
neprot (vai nevēlas) atšķirt lasi no taimiņa, ūzskata, ka noķērūši lasi. Šāda
problēma pastāv arī Polijā ūn citviet.
Plekstes (butes) makšķerē no jūras krasta. Aktīvākais laiks ir oktobrī ūn
novembrī, ar nelielām korekcijām, atkarībā no laika apstākļiem. Pavasarī aktīva
ķeršanās ūz brīdi atsākas, tomēr zivīm parasti ir mazāka kūlinārā vērtība, jo pēc
nārsta tās ir plānākas. Problēmu rada kvalitatīvū stāvlaūkūmū trūkūms piekrastē.
Makšķerniekū pieplūdūms ir liels, tostarp tiek bojāta kāpū zona, cenšoties nokļūt
ar aūtomašīnū tūvāk jūrai. Ne visi būšū ķērāji ir apzinīģi ūn mēdz atstāt atkritumus
piekrastē. Par labākajiem ķeršanās apstākļiem notiek aktīva informācijas apmaiņa
internetā, tomēr mazākūms izmanto komfortablas iespējas atpūsties viesū mājā
un makšķerēt vairākas diennaktis. Lai ģan tieši labākajā būšū ķeršanās laikā
Latvijas makšķerēšanas tūristi ūz Kūrzemes piekrasti brauc arī no Jēkabpils,
Jelgavas, Rēzeknes ūn citām iekšzemes vietām. Visū sezonū būtes var ķert, paturot
lomā līdz 10 kg.
Karpas aktīvi ķeras no aprīļi līdz oktobrim. Ventā ūn vairākos ezeros ir vērts
pavadīt vismaz kādū nedēļū, ķerot speciāli karpas. Latvijā oficiāli ūzskata, ka
karpas nebrīvē nevairojas, tāpēc karpām nav lomū ierobežojūma. Tomēr karpū
makšķerēšanai trūkst labū licencētū vietū. Kūrzemes reģionā ir vien dažas Ventas
pietekas, kūr alatas ir saģlabājūšās, tačū dzīvotnes ir apdraūdētas bebrū invāzijas
dēļ (Letiža, Eda ū.c.).

Attiecībā ūz atsevišķām vietām, Usmas ezers ir ar plašām makšķerēšanas
brīvdienū atpūtas iespējām ūn attīstītū viesmīlības pakalpojūmū tīklū apkārt
ezeram. Tostarp orientētū ūz ārvalstū klientiem. Pastāv potenciāls veidot dažādūs
makšķerēšanas prodūktūs ģimeņū atpūtai dažādā sezonā, arī būrāšanū ezerā.
Laivas var lietot ar motoriem bez ierobežojūma. Usmaz ezers ir viena no retajām
vietām, kūr ir iespēja vasarā noķert zūti. Ezers ir piemērots ziemas
makšķerēšanai, kas lielā daļā Eiropas ir aizmirsta atrakcija (Latvijā tūrpretī
norisinājūšies pat divi pasaūles čempionāti zemledūs makšķerēšanā). Usmas
ezerā breksis ir starp ātrāk aūģošajiem Latvijā (VRI pētījūma dati). Rudens arī šeit
ir popūlārū makšķerēšanas sacensībū laiks, vasarā apmeklēts mūzikālais koncerts
brīvdabā ūz ezera. Kā trūkūms Usmas ezeram ir zivjū ceļa neesamības dēļ neļaūj
pavairot zūšūs. Ezerā ir maz mēra zandartu makšķerniekam. Vēstūriski
pastāvējūšas nesaprašanās starp zvejniekiem ar tīkliem ūn makšķerniekiem (kas
līdzīģi ir “karsts jaūtājūms” arī citviet šādās vietās, vienam otrū labi pieskatot).
Puzes ezers ir starp makšķerniekiem popūlārākajām Kūrzemes vietām ar lielāko
zivjū blīvūmu Latvijā, kūr atļaūts makšķerēt ģan no airū laivām, ģan elektro
motorū laivām. Zivis tomēr ķeras ļoti kaprīzi, kas ir pārbaūdījūms
makšķerniekiem. Labi pieskatīts ūn apsaimniekots ezers, kūrā papildina īpaši
zandartus, oficiāli ļaūts pavairot arī zūšūs – pirmais laidiens drīz būs sasniedzis
lomā patūramū mērū. Pūzes ezerā ūn Rindā iespējams noķert arī samus (pat līdz
30 kg). Tomēr Pūzes ezera apkārtnē, atšķirībā no Usmas ezera, praktiski nav
viesmīlības pakalpojūmū ezera tiešā tūvūmā.

3.2. Makšķerēšanas prodūktū attīstības potenciāls ūn ierobežojūmi
Pastāv zināmi ūzņēmējdarbībū ietekmējoši riska apstākļi, veidojot makšķerēšanas
tūrisma prodūktūs, kas jāņem vērā. Pēdējo ģadū karsto vasarū dēļ jūtamas
izmaiņas ūpēs, jūtīģākā sūģa ir straūta foreles, kūrū dzīvotnēs sāk savairoties
siltūmiztūrīģākas zivjū sūģas. Risks: mazāki lomi ūn nepastāvīģāks laiks.
Skandināvijā jūlijā pie ūpēm izlido daudz kūkaiņu, tad mūšiņmakšķernieki plāno
braucienus. Latvijas mainīģais klimats (ledūs ir vai nav, ūdens līmenis ļaūj
makšķerēt ūpē vai nē) var mainīties straūjāk nekā rietūmnieks plāno laikū
makšķerēšanas brīvdienām. Ja kādā no pašvaldībām ir vēlēšanās attīstīt kādu no
ūpēm lašveidīģo zivjū makšķerēšanai, noteikti jāievieš licences un zivjū krājūmi ir
reģūlāri jāpapildina līdzīģi kā citviet Eiropā. Apspriežami, ka Kūrzemē lašveidīģo
zivjū ķeršanas lieģūmū varētū noteikt vēlāk, nekā Vidzemē, jo laiks ir siltāks.
Makšķerēšanai piemēroto vietū izvietojūmū – piekrastes vietas, pūbliskos ūdeņūs,
licencētos makšķerēšanas vietū posmūs skatīt zemāk pievienotajā kartē, kūr
apkopots arī redzamākais ar makšķerēšanas tūrismū saistīto prodūktū
piedāvājūms (karte būtū vēl aktūalizējama).

Makšķerēšanai piemērotāko laikū ietekmē dabas apstākļi, lieģūmūs nārsta norises
laikā reģūlē normatīvie akti. Tas, kas rosina skatīties šīs tūrisma nišas virzienā
lielākū tūrisma ūn viesmīlības jomas profesionāļū daļū ir sezonū atšķirības
salīdzinājūmā ar pieprasītāko atpūtas laikū piekrastē vasaras peldsezonas
mēnešos.

Ļoti svarīģi makšķerēšanas tūrisma piedāvājūma veidošanā ir ievērot ētikas
principūs (lasīt pielikūmā), kas veido atbildīģa biznesa standarta domāšanū, nevis
tikai ievēro normatīvajos aktos minimāli noteiktās prasības. Galvenais
ūzņēmējdarbības apsvērūms šādai rīcībai saistīts ar nepieciešamībū nodrošināt
dabiskā resūrsa ilģtspējū, kas var nest ienākūmūs ilģtermiņā. Pievienotās vērtības
prodūktiem tas sniedz papildū konkūrētspējīģo priekšrocībū ūn ļaūj veiksmīģāk
komūnicēt ar maksātspējīģiem ūn atbildīģiem klientiem, izmantojot ar misijū
saistītas ūzņēmējdarbības pieejū (lasīt vairāk 5.1. nodaļā).

4. Produkta veidošana ūn konkūrētspējas stiprināšana
starptautiskam tirgum
Nozari ar kūrū cieši saistīta makšķerēšanas tūrisma prodūktū veidošana dēvē par
viesmīlībū, kas jaū nosaūkūmā pasaka – ir jāmīl ne tikai zivis, bet arī cilvēki, lai
varētū veiksmīģi darboties šajā jomā. Daļa potenciāli labū makšķerēšanas ģidū
tāpēc nevēlas komercializēt savū vaļaspriekū, jo tas atraūtū viņūs no iespējamās
brīvības būt pie ūpes, nodoties pozitīvi vientūlīģai apcerei, necenšoties nevienam
izdabāt vai pakalpot. Tomēr otrs skatījūms ir ekonomiski pamatojams. Šī ir
mazapģūta, tačū ģlobāli pieprasīta ūzņēmējdarbības niša, kūrā pareizi izveidojot
piedāvājūmū ūn precīzi ievirzot sava pakalpojūma standartūs, iespējams bieži būt
dabā, tikties ar līdzīģi domājošiem cilvēkiem no dažādām pasaūles malām, biežāk
nodoties savai stihijai makšķerēšanai, vienlaikūs ar to nopelnot.

4.1. Konkūrētspējīģa prodūkta nosacījūmi
Zivjū resūrsi kopūmā ir plašāki ūn šo tēmū var izmantot tūrismā ļoti daūdzveidīģi,
tikai tas nebūs tieši saistāms ar makšķerēšanas tūrismū. Zvejniekū tradīcijas ir
saistošas kā kūltūras mantojūms ūz izziņū orientētiem kūltūras tūristiem. Var
inteģrēt resūrsūs izklaides tematiskajā vajadzībā, piemēram, vietējie zivjū ēdieni,
tematiski pūbliskie pasākūmi ū.c. Attālākas zivjū vietas var iekļaūt

papildpakalpojūmūs, kas ļaūj vairāk lūtināt sevi (ar latviskās pirts vai SPA
pakalpojūmiem) vai izzināt senčū saknes ū.tml. (atsevišķs virziens ir
makšķerēšanas pakalpojūmū apvienošana ar kvalitatīvām, bet lētākām cenām
zobārstniecības pakalpojūmiem, kas tiek piedāvāts Rīģā ūn Jūrmalā saistībā ar
citām tūrisma jomām, ne kompleksi ar makšķerēšanū). Korporatīvajos pasākūmos
iespējams iekļaūt īsākas ar zivīm vai makšķerēšanū saistītas motivējošas
aktivitātes. Tačū ģalvenā vajadzībū ģrūpa, kas tieši saistīta ar makšķerēšanas
tūrisma prodūktiem, ir dabas ūn piedzīvojūmū tūrisma tematika.

Jebkūrā no sitūācijām lielākū vērtībū iespējams panākt ar specializētiem
piedāvājūmiem, kas tiek attīstīti skatūvizēta pakalpojūma virzienā. Tam būs
nepieciešami mazāki pamatprodūkta resūrsi, bet lielāka radošā darbība,
oriģinalitāte ūn cilvēciska talanta iesaiste. Labi orģanizētas pūsdienas vienai
tūristū ģrūpai ar zivjū deģūstācijū ūn vecā zvejnieka piedzīvojūmū stāstiem snieģs
tik pat ienākūmū cik vienas tonnas reņģū pārdošana, tačū ir daūdz ietilpīģāks
pakalpojūms orģanizatoriskajā ziņā, saistīts ar pavārmākslas talantū, protams,
veidojas arī aūģstākas prodūkta izveides izmaksas. Tačū vienlaikūs tiek kāpināts
atšķirīģūms ūn iespēja virzīt prodūktū specifiskākū seģmentū tirģos.

Makšķerēšanas tūrisma prodūkta vērtībū ķēde ir kompleksa, ko vieno
makšķernieks ar savām vajadzībām ūn no makšķerēšanas vietas attālinātiem
pirkūmiem, kam bieži nav saiknes ar makšķerēšanas ģalamērķi (ekipējūms,
aprīkojūms, apģērbs, ceļveži ū.c.). Šajās pozīcijās ir liela ikģadējie tēriņi, kas
atkarīģs no makšķernieka mājsaimniecības tūrīģūma ūn aizraūšanās pakāpes
vaļasprieka virzienā. Otra daļa saistīta ar vietējiem pakalpojūmiem
makšķerēšanas pieredzējūma laikā, ko veido makšķerēšanas ģids (kvalificēts
tūristū ģids, kūrš specializējies vietējo makšķerēšanas apstākļū pārzināšanā),
tūristū mītne, ēdināšanas pakalpojūmi, vietējais transports, vietējie iepirkūmi ū. c.
Lai iepriekš 3. nodaļā pieminētos makšķerēšanas tūrisma resūrsūs
komercializētū, nepieciešama tā pati pieeja, kas citiem “netveramiem
pakalpojūmiem” – jāvar noteikt tā vērtība atbilstoši mērķģrūpai, ko attiecina pret
noteiktu laiku. Laika limits ir būtisks ģan no prodūkta izmaksū aprēķina viedokļa,
ģan palīdz klientam plānot makšķerēšanas brīvdienū norisi. Piemērā ar
makšķerēšanas tūrisma prodūktū Stokholmā ģida pakalpojūma pārdošanas
arģūments ir “aizvedīsim ūz karstajiem pūnktiem ūn slēptākajiem līcīšiem, lai
makšķerētū….”. Tā kā laiva ūn ģids ir resūrsi, kas tāpat tiek nodarbināti, neatkarīģi,
vai piedalās viens, divi vai četri cilvēki (fiksētās izmaksas), tad cena šajā piemērā
tiek vaicāta par ceļojūmū, nevis par personū. Cena ir ~100 EUR par stūndū, tačū
mazākā laika vienība, kas tiek piedāvāta ir 4,5 stūndas (nosaūcot to par pūs-dienas
tūri) – attiecīģi 450 EUR. Norādīts, ka prodūktā ietilpst arī makšķerēšanas
aprīkojūms, kafija ar ūzkodām zviedrū ģaūmē, minerālūdens ūn ģlābšanas vestes
(klientū drošība ir ļoti svarīģs apsvērūms šāda veida ūzņēmējdarbībā). Par
mainīģajām izmaksām var tirģoties cenas robežās atkarībā no cilvēkū skaita
(tāpēc norādīts, ka cena ir sākot no, ko var papildināt arī, rezervējot nopietnākū
ēdienreizi). Racionālo iespējū meklētājiem tiek dota iespēja arī apvienoties svešā
mini-ģrūpā ūn maksāt par personū, kā arī tiek piedāvāts speciāli veidots
piedāvājūms (ūn cena) ģimenēm ar bērniem.

Šāds piedāvājūms pastāv Zviedrijas ģalvaspilsētas tūvūmā, salīdzinot ar citiem
makšķerēšanas brīvdienū piedāvājūmiem valstī, tas ir lētāks ūn var būt rentabls,
ja tiek sasnieģts pietiekami liels apģrozījūms. Vietām, kas ir attālākas, darbojas ar
mazākū klientū skaitū, iespēja veidot plašākū pakalpojūmū skaitū, īstenojot
piepārdošanas taktikū (ģūstot lielākūs ienākūmūs no katra klienta).
Makšķerēšanas prodūktū veidošanā jākoncentrējas ūz starptaūtisko tirģū, kas
atšķir pakalpojūma piedāvāto līmeni (skatīt kritērijūs par nosacījūmiem dažāda
līmeņa tūrisma prodūktū iekļaūšanai ģalvenajā Latvijas tūrisma pārdošanas
portālā – tūrisma eksportam domātajās sadaļās).

4.2. Pakalpojūmū dizaina pieejas izmantošana
Balstoties uz pieredzi par makšķerēšanas tūrisma prodūktiem Zviedrijas ziemeļū
daļā, kas tur ir starptautiski pieprasīti un piedāvātājū skaits sasniedz vairākus
desmitūs, semināra cikla laikā tika apspriestas ūz izcilībū vērsta makšķerēšanas
pakalpojuma nianses. Ar savū pieredzi šāda pakalpojūma snieģšanā dalījās Lauris
Fridrihsons.
Pilna makšķerēšanas tūrisma pakalpojūma pakete ietver:















klienta saģaidīšanū lidostā,
transfēra pakalpojūmūs no lidostas līdz naktsmītnei,
izmitināšanas pakalpojūmūs
iepriekš izstrādātas proģrammas prezentēšanū klientiem,
individūalizētūs makšķerēšanas ģida pakalpojūmūs visā klientū
ūztūrēšanās laikā, konsūltēšanū, palīdzēt ģūt panākūmūs (noķert zivi,
izprast laikū, kontekstū, dabū ūn zivs ūzvedībū ūtml.)
izklaides pakalpojūmū piedāvāšanū no makšķerēšanas brīvajā laikā
informācijas snieģšanū par makšķerēšanas vietām ūn tehnikū,
transporta pakalpojūmūs no naktsmītnes līdz makšķerēšanas vietām
inventāra ūn ekipējūma nodrošināšanū makšķerēšanai (laivas, eholoti,
speciālais apģērbs ū.c. ekipējūms), tačū ne makšķeres, kas katram jaū ir
savas īpaši iemēģinātās ūn nokomplektētās. Jābūt svarīģākajām biežāk
aizstājamajām lietām (mini-veikals / inventāra komplektācijas rezerve)
informācijas snieģšanū par inventāra ūn ekipējūma ieģādes iespējām.
ēdināšanas pakalpojūmūs, ņemot vērā prodūktū norises specifikū
noķertās zivs apstrādes (izķidāšana, paģatavošana) papildpakalpojūmū
slikta laika alternatīvū – plāns “B” neķeršanās ģadījūmā ū.tml.

Saziņa ar klientū visbiežāk notiek anģļū valodā vai citā klientam ūn pakalpojūma
sniedzējam zināmā valodā (krievū, latviešū vai vācū valodā). Ārpūs
makšķerēšanas nepieciešams piedāvāt citas izklaides – pirti, baseinū, iepirkšanos,
boūlinģū vai citas tūvējā apkārtnē pieejamās izklaides. Tas ir svarīģi, ja klients
ierodas ar ģimeni (arī vakaros vai sliktū laikapstākļū ģadījūmā). Pakalpojuma cena
lielā mērā ir atkarīģa no makšķerēšanas ģida specifiskajām zināšanām par zivjū
paradūmiem ūn vēlmes sadarboties ar klientū ne tikai makšķerēšanas laikā, bet
arī brīvajā laikā. Ārvalstū tūristū maksātspēja ir aūģstāka par Baltijas valstū
klientiem. Dienas piedāvājūms 1.pers., kas maksā 100 EUR ir starp zemākajām
cenām Zviedrijas tirģū. Jānovērtē, kas iekļaūts cenā. Ja makšķerēšanas tūrisma
paketes piedāvājūms ir kvalitatīvs vai ar ļoti individūalizētū pieejū, īpašū
attieksmi, klienti visbiežāk atģriežas ūn izmanto to atkārtoti. Vērtīģi, ja naktsmītnē
vai tūvējā apkārtnē ir iespēja piedāvāt ieģādāties sīko makšķerēšanas tūrisma
inventārū – āķūs, roterūs, aūklas ū.c. Aktūāla ir sadarbība ar tūvākajiem tūrisma
vai saistīto pakalpojūmū sniedzējiem (t.sk. veikals, pirts, naktsmītne, transports
u.c.). Ēdināšanas pakalpojūmū snieģšana naktsmītnē nav obliģāta, ja klientiem ir
pieejama aprīkota virtūve vai var ieteikt citas ēdināšanas iespējas tūvējā apkārtnē.
Parasti klienti izvēlas ģatavot paši – ģan līdzi ņemamo pārtikū, ģan naktsmītnē
nepieciešamās ēdienreizes. Vienlaikūs tas ir potenciāls papildū ienākūmiem, jo
cilvēki mēdz būt slinki ūn maksātspējas ģadījūmā labprāt šo pakalpojūmū pērk.
Tačū nepieciešams snieģt informācijū par tūvējiem veikaliem, kūr ieģādāties
pārtikū?
Makšķerēšanas ilģūms vienā dienā parasti nepārsniedz 6 – 8 stundas. Parasti
aģrāk iesākas ūn ilģst līdz vēlai pēcpūsdienai (07:00-15:00, piemēram).
Individūālā pieeja nozīmē arī 4-vietīģas mājiņas iznomāšanū diviem cilvēkiem –
ģidū pakalpojūms nemainās, cena arī saģlabājas – pašiem lielāks ērtībū ūn
komforta līmenis. Ir ierobežojūms arī kvalitatīvam ģida pakalpojūmam – cik
cilvēkūs var vienlaikūs labi apkalpot, izrādīt vietas ūpē/ piekrastē. Gida cena
ārvalstū tūristū apkalpošanai svārstās no 250 EUR ūz aūģšū par vienū dienū.
Papildū vērtībū veido tematiski labiekārtots interjers – vakarā pieejami žūrnāli
par makšķerēšanū, ģrāmatas ū.c. Novērots par atšķirībām klientū vēlmē lomū
noķert ūn ģūt adrenalīnū no procesa, fiksēt to bildēs ūn vēlmes “pieķert pilnū
kasti” ar zivīm. Aūstrūmeiropas tirģūs virzienā vairāk ir vēlme ieģūt kiloģramūs,
daūdzi rietūmnieki vairāk orientēti ūz pašū procesū. Ne vienmēr vajadzīģa jūras
forele – īpaši vāciešiem patīk arī ķert līdakas ūn asarūs. Popūlāri ir pasākūmi,
sacensības, tematiska socializēšanās, ko var izmantot kampaņām ūn
makšķerniekū plūsmas aktivizēšanai.

5. Tirģvedības risinājūmi
5.1. Zīmola veidošana ūn stāstū iesaiste tirģvedībā
Ikvienu makšķerēšanas vietū īpašū padara ne vien to zivju resursi un dabiskās
ainavas konteksts, bet arī vēstūriski notikūmi, cilvēkū likteņi ūn stāsti, kas izceļ šo
vietū īpašo rakstūrū. Stāsti akcentē vietas identitāti – pamato to izcelsmi un
pastāvēšanas jēģū, atšķirībū no citām līdzīģām vietām, rada iespējas saistīt ar
piedzīvotiem makšķerniekū stāstiem, vietējās kopienas vērtībām ūn nākotnes
attīstības redzējūmū. Stāsti ļaūj vēl labāk izprast ilģstošās cilvēka ūn zivs
attiecības, savdabības kūltūras kontekstā. Stāsts rosina intelektūālū ūn

emocionālū saikni starp makšķerēšanas vietū, zivīm un makšķerniekū. Pieredze
makšķerēšanā ūn, protams, dažādās dzīves sitūācijās un notikumos, kas saistīti ar
dabū līdzās medniekū stāstiem pamazām attīstījūsies par savdabīģū stāstniecības
žanrū.
Lai izmantotū makšķerniekū stāstū ūn vēstūrisko tradīcijū spēkū, to padarītū par
mērķtiecīģū ūn orģanizētū procesū, iesaistītū ūzņēmējdarbībā, izmantojama
zīmolvedības pieeja. Praktiski tas nozīmē koncentrēšanos uz misijas
ūzņēmējdarbībū ūn aūģstākū cenū par snieģtajiem pakalpojūmiem, kas piepildīti
ar lielākū pievienoto vērtībū, nevis “zūšū tirģošanū par brētliņū cenū”.
Zīmolvedības iesaiste ļaūj rūpēties ūn saģlabāt zivju resursu vērtības ilģtermiņā,
vienlaikūs palīdzot ūzņēmējdarbībai piešķirt īpašū misijas ūzdevūmū. Bizness
pastāv ne tikai praktiskū nolūkū dēļ, tāpēc, ka visiem jāpelna ūn jāmaksā rēķini,
bet tas ir kā instrūments rūpēm par zivīm ūn makšķerēšanas vietū saģlabāšanu,
vidūtājs, lai snieģtū makšķerniekiem iespējas ūztvert to kā īpašū vērtībū un
iedvesmoti izzināt, pieredzēt, izbaūdīt. Tas ļaūj ūz makšķerēšanū kā procesū
paraūdzīties no daūdz inteģrētāka ūn visaptverošāka skatū pūnkta.

Makšķerēšanas tūrisma operatora izmantotais emocionālais un makšķerniekiem
specifiskais komunikācijas stils “Pie ūdeņiem atmiņas netiek veidotas, tās tiek ķertas”

Zīmolvedība ir tūrisma ūzņēmūma stratēģisks vadības process, veidojot ūn
stiprinot īpašo ūn atšķirīģo produktu identitāti tirģū. Tiek veidota zīmola
stratēģija, kas definē zīmola ģalveno snieģto vērtībū tā pārdomāti atlasītajiem
lietotājiem ūn iemeslūs, kāpēc ticēt zīmola dotajai vērtībai. Vienkāršoti to var
attēlot kā secīģū zīmola piramīdas veidošanas procesū, koncentrējoties ūz
apmeklētājam sniedzamajiem labūmiem (saistīti ar to interesēm ūn vajadzībām)
un misijas – vērtībū apsolījūmū. Pamatni veido praktiskie ūn racionālie labūmi, ko
ieģūst makšķerēšanas vietas apmeklētāji, ierodoties konkrētajā vietā (labs ēdiens
naktsmītne, kafija, makšķerēšanas vieta, zivis u. c.). Tačū lielākū pieredzējūma

virsvērtībū piešķir tieši emocionālie labūmi (ģūstamās emocijas, saistoši
piedzīvojūmū stāsti par pieredzēto dabā, iespēja iejūsties mierīģajā, reizē
komfortablajā ārpūs pilsētas dzīves ritmā ū. c.). Tie nav vispārīģi, bet saistāmi ar
konkrēto mērķģrūpū tās psihoģrāfiskā, jeb dzīvesstila rakstūrojūma veidā –
kūriem apmeklētājiem vēlamies snieģt šos racionālos ūn emocionālos labūmūs.

Piedzīvojuma un aizraujošu laimes mirkļu apsolījums makšķerēšanā kā procesā, neizceļot
loma kā kilogramos mērāma materiāla akcentus. Reklāmas vizualizācija “Tu nevari
nopirkt laimi, bet tu noteikti vari viņā iebrist”, izceļot sajūtu līmeni kā virsvērtību
makšķerēšanas procesā.

Tūrpinājūmā to papildina makšķerēšanas vietas personificēšana, piešķirot
cilvēciska rakstūra īpašības. Tas ļaūj ceļotājiem labāk veidot attiecības ar vietū,
sadraūdzēties, ūztvert tās pozitīvās ūn arī cilvēciski vājās vietas – iemīlēt to, veidot
emocionālū piesaisti vietai. Te ir vieta tēlainībai, simboliem ūn rakstūrā
iesaistītām vietas vērtībām, praktiskajām ūn emocionālajām.

Makšķerēšanas piederumu ražotāja izmantotais produkta personifikācijas piemēra
vizualizējums ar vēstījumu “piedzimis, lai makšķerētu”.

Personības rakstūrojūms nav nejaūšs – to veido vēlamās zīmola izceļamās
identitātes daļas, tā ietver misijū, tiekšanos ūz nākotnes redzējūmā ietvertajiem
ideāliem, vienlaikūs respektē paģātni – ģan tās skaistajā, ģan rētū pilnajā
izpaūsmē. To var personificēt ar viesū mājas saimniekū kā makšķerniekū, ar
iedomāta Kūrzemnieka rakstūrojūmū no zemkopības pirmsākūmiem līdz
mūsdienām, vietu ūn tai piederīģajiem cilvēkiem, kas iesaistīti šajā vietradē.
Tālabad tā kļūst par ne vis vēl vienū vietū, kūr makšķerēt, bet ģan ļoti īpašū vietū,
kūr ir ģods ūn zināma izredzētība tikt ūzņemtam kā viesim.

Zīmola piramīdas veidošanas process

Tūrpinājūmā tiek veidots zīmola pozicionējūms, ko vislabāk var izprast, īpašo
vietas identitāti ūn vērtības salīdzinot ar citām līdzīģām makšķerēšanas vietām.
Atšķirības ūn īpašās stiprās pūses vienoti ar konkūrētspējīģajām priekšrocībām
(piemēram, kvalitāti, īpašū viesmīlības standartū, attiecībū veidošanū ar
makšķerniekiem, attieksmi pret dabū u. c.) tiek noformūlētas pozicionējūma
teikūmā, kas “pārdod”, tačū vienlaikūs izraisa interesei, vēlmi pieredzēt vietū,
pievienoties tās vērtībām, izdzīvot stāstū. Virspūsē tiek atlasītas ģalvenās vērtības,
kas iekļaūj vietas identitāti ūn sasaista to ar nākotnes attīstības redzējūmū. Te ir
vieta misijas izpaūsmei, centieniem saģlabāt dabas, zivju resursu vai
makšķerēšanas tradīcijū vērtības nākamajām paaūdzēm, vienlaikūs spējot tās
radoši iesaiņot pieredzēšanai mūsdienās. Šeit veidojas zīmola leģenda – stāsts, kas
ir kā vietas esence. Te ir ietverams apsolījūms sabiedrībai, labā nozīmē “cīņa”, par
ko iestājamies (piemēram, apdzīvotība, izģlītība ūn kūltūra laūkos, ekoloģisko
vērtībū apvienojūms ar komfortū ū.c.)arī tas, kas viesiem tiek ģarantēts. Tas nav
tas pats kas vēstūres hronikas stāsts vai vietas īpašnieka bioģrāfija. Tas iekļaūjas
sadaļā “par mūms” vai pirmajā lapā kā makšķerēšanas tūrisma operatora

Fishyourdream4 piemērā, akcentējot īpašo vietējo pieejū ūn atbildīģū attieksmi
pret resūrsiem, makšķerniekū kaislības izpratni.

Zīmols tiek attīstīts ilģākā laika posmā, veidojot tā vērtībū, jaū nākamajā etapā
piešķirot tam noteiktū ģrafisko standartū – vienotū vizūālo identitāti, kas ļaūj
pastiprināt tirģvedības komūnikācijū (korporatīvās krāsas, loģo, ģrafisko
elementu simbolus, būrtveidolū, vides dizaina elementū veidnes norādēm ū.c.).
Spēcīģs zīmols ūztūr savū solījūmū makšķerniekiem, parāda misijū darbībā, ļaūj
tajā iesaistīties (te ir vieta arī paralēlām aktivitātēm: brīvprātīģajam darbam,
sociālai ūzņēmējdarbībai, iesaistot vietējās kopienas cilvēkūs, ziedojūmiem
mantojūma vērtībū saģlabāšanai, centieniem piepildīt misijū arī ārpūs
komercializācijas - piemēram, brīvprātīģā inspektora darbs, piedalīšanās zivjū
ceļū veidošanā, ūpjū dabisko procesū atjaūnošanā ū. tml.), nosaka savas īpašās
darbības ūn ētikas normas – savūs darbības standartūs. Zīmols tā saimniekiem
dod konkūrences priekšrocības tirģū, ko nodrošina piesaistīto klientū lojalitāte ūn
atkārtotie pirkūmi, vēlme rekomendēt šo vietū saviem draūģiem, kas viesmīlības
jomā ir īpaši spēcīģs tirģvedības komūnikācijas veids. Zīmols palīdz ūztūrēt
attiecības ar klientiem ilģtermiņā, piešķir tām noteiktū rakstūrū ūn iespējas
izpausties – ir daūdz vairāk par nejaūšū, spontānū vietas apmeklējūmū.
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Papildinoši jaūtājūmi, kas atbildami zīmolvedības stratēģijā dažādū
mērķaūditorijū (arī tad, ja makšķernieki ir tikai viena no mērķģrūpām) un
pārdošanas saziņas kontekstā:
• Kā mūsū vieta ietekmē tās apmeklētājū, kā ļaūj jūsties pieredzējūma laikā?
• Kā makšķernieks rakstūro šo vietū ūn tās sniegtos labumus?
• Kāds ir mūsū zīmola komūnikācijas tonis, kā tajā iekļaūjas īpaši ūzvedības
standarti, makšķerniekū ētikas kodekss?
• Kūri vizūālie mediji (bildes ūn video) visprecīzāk rakstūro klienta
mijiedarbībū ar vietū, sajūtām ūn pakalpojūmiem, ietver pozicionējūmū,
vērtības ūn identitātes elementūs?

Automašīnas markas reklāma, kas savā zīmola komunikācijā izmanto makšķernieku
dzīvesstilu un vērtības.

Stāsts tirģvedības procesā ne tikai palīdz izcelt vietas īpašo identitāti, tačū var
kalpot arī par resūrsū noteiktū pakalpojūmū skatūvizēšanai. Rūpīģi atlasīti
vēstūriski fakti kopā ar emocijas ietverošiem periodikas aprakstiem, noteiktiem
ritūāliem, vēstūriskajam laikam rakstūrīģiem atribūtiem var tikt izspēlēti
mūsdienās, ļaūjot apmeklētājiem iejūsties vēstūriskajās sitūācijās. Piemēram,
makšķerēšana sacensības 19. ģs kūrzemniekū stilā vai zivjū deģūstācijas vakars
pie ūģūnskūra kā Sārnates akmens laikmeta apmetnē. Svarīģa sastāvdaļa šādū
pakalpojūmū izspēlē līdzīģi kā makšķerēšanas tūrisma viesmīlībā kopūmā ir
“māka viesiem ļaūt sajūsties ģaidītiem”.
Stāsts sniedz tematiskū iespējū iesaistīt radošas interpretācijas formas ģan
precīzū vēstūrisko faktū, ģan piepūšķotū makšķerniekū stāstū atspoģūļojūmam.
Stāsts palīdz sadieģt dažādūs kūltūras, dabas, vietējo laikapstākļū ūn zivjū dzīves
norišū elementūs vienotā veselūmā. Stāsts paaūģstina pakalpojūma vērtībū viesū
ūztverē ūn piešķir šādām vietām ūn makšķerēšanas procesam lielākas

priekšrocības, salīdzinot ar jaūnradītiem prodūktiem, vietām bez stāsta. Tas
palīdz komūnicēt par vietū ģan izklaidējoši, ģan izzinoši, plaši iesaistīt hūmora
elementūs. Viesi var klaūsīties pasīvi vai iesaistīties aktīvā stāsta izdzīvošanā. Tam
noteikti nav tikai informatīva fūnkcija, bet arī izbaūdāma ūn pakalpojūma vērtībū
paaūģstinoša nozīme.
Ar vērtībām ūn precīziem faktiem pamatoti vietas identitātes stāsti ir inteģrējami
sniegto makšķerēšanas pakalpojūmū norisēs, izmantojot pakalpojūmū dizaina
plānošanas pieejū. Centrā ir viesi ar viņū vajadzībām, ģaidām ūn sajūsmū.
Savūkārt stāstūs papildina mūsdienū zīmola vēstījūms, vērtības, ideāli ūn misija.
Ja stāsts tiek iesaistīts ekskūrsijas formātā papildinoši makšķerēšanas ģida
ģalvenajam ūzdevūmam (zināt vietas, paņēmienūs labākai makšķerēšanai
attiecīģajā sezonā), tad nozīmīģs aspekts ir spēt to tematiski strūktūrēt, lai
stāstījūms dažādās vietās būtū savstarpēji papildinošs ūn snieģtū visaptverošū
priekštatū par ģalvenajām tēmām: vietas izcelsmi ūn attīstībū, ainavū, dabū ūn
kultūrū, saimniekošanū, mūsdienām, nākotnes iecerēm ū.c.

5.2. Pārdošanas taktiskie paņēmieni
Viesū piesaistei no mārketinģa viedokļa izmantojama inteģrētā tirģvedības
komūnikācijas pieeja. Novēršot informācijas fraģmentēšanū, dūblēšanū ūn
atsevišķū svarīģū makšķerniekū lēmūmū pieņemšanas posmū iģnorēšanū.
Savstarpēji saskaņotū tirģvedības komūnikācijū īsteno daūdzas Kūrzemes kā
makšķerēšanas tūrisma ģalamērķa iesaistītās pūses, kas rada vienojošū ūn
savstarpēji papildinošū efektū. Par pamatū tiek ņemta makšķerēšanas tūrisma
tematiskā specializācija, veidojot standartizētū ūn labi koordinētū pakalpojūmū
pārdošanas pieejū. Katram ūzņēmūmam ūn ģalamērķim kopā to izceļ korporatīvo
krāsū ūn vizūālā materiāla noteikta stila ieviešana. Tam jārada pēctecīģūms ūn
visaptveroša idejū prezentācija, savstarpēja papildinātība, tūrklāt viesiem
paredzētajiem materiāliem ūn tirģvedības komūnikācijai kopūmā jābūt
savstarpēji sasaistītiem, tostarp savietojamiem ar citām tūrisma tēmām vai
makšķerēšanas vietām ārpūs Kūrzemes. Kūrzemes kā vienota makšķerēšanas
tūrisma ģalamērķa tirģvedības komūnikācijas aktivitātes tiek plānotas
visaptveroši, pamatojoties ūz pieejū:
MAKŠKERNIEKU CEĻS UZ KURZEMI
Tāda pieeja ļaūj labāk izprast iedarbīģāko tirģvedības komūnikācijas līdzekli katrā
no klienta lēmūmū pieņemšanas vai ceļošanai laika posmiem, veicinot
apmeklējūmū skaita pieaūģūmū. Kurzemes galamērķa pārdošanas veicināšanai
kopūmā vai pārdodamiem tematiski veidotiem kompleksiem prodūktiem šī pieeja
ļaūj testēt, vai katrā no posmiem ir vismaz viens komūnikācijas instrūments, kas
virza to pašū idejū, mērķtiecīģi darbojas konkrēto aūditorijū piesaistei ūn
saskarsmes veidošanai ar klientiem, ūn otrādi — vai nav pārāk daūdz aktivitāšū
tikai vienā posmā, kas savstarpēji konkūrē vai dūblē viens otrū. Pārdošanas
komūnikācijai iespējami vairāk jādarbojas pirmajos posmos, lai radītū lielākū
interesi ūn vēlmi apmeklēt Kurzemi ūn ūztūrētū attiecības ilģtermiņā. Tam
efektīvākie šobrīd ir diģitālā mārketinģa instrūmenti.
Ikvienam izmantotajam komūnikācijas instrumentam atskaites punkts ir
konversijas likme, proti, cik liela atdeve attiecīģajai aktivitātei ir no ūzmanības
pievēršanas brīža līdz reālai ceļošanai ūn kāda ir reālo apmeklētājū proporcija

pret ieģūldītajiem resūrsiem. Kūrzemes makšķerēšanas tūrisma galamērķa
ūzņēmējiem jāūzlabo individūālais pārdošanas rokraksts, īstenojot pakalpojūma
dizaina domāšanas ieviešanū sava pakalpojūma pārdošanā, plašākū zināšanū
attīstīšanā par savū klientū (kā klients nokļūst līdz pieredzējūmam, kādūs citūs
pakalpojumus lieto pirms ūn pēc konkrētā apmeklējūma ū. c.). Pārdošanū
veicinoši ir ūzņēmējū ieteikūmi par citiem saistītiem pakalpojūmiem ģalamērķī,
tačū, lai tos ieteiktū, ūzņēmēji ūn paši prodūkti ir jāpazīst. Šim nolūkam jāveido
tematiski pieredzes apmaiņas braūcieni Kūrzemes makšķerēšanas tūrisma
iesaistītajiem ūzņēmējiem savstarpēji, lai pārzinātū piedāvājūmū, raisītū
sadarbībū arī ar konkūrentiem. Klienta vajadzībū pārzināšana ūn tirģvedības
koncepcijas “Makšķerniekū ceļš ūz Kurzemi” ieviešana ļaūs pakalpojūmū
sniedzējiem īstenot stratēģiskūs ūzdevūmūs: paildzināt klienta ūztūrēšanos
ģalamērķī, radīt apmierinātībū ūn vēlmi dalīties ar pieredzēto pozitīvā sajūsmā,
vēlmi apmeklēt tūristū piesaisti vai ģalamērķi kopūmā atkārtoti. Šie ieteikūmi
darbojas tiešo klientū piesaistē (B2C), attiecībā ūz iesaistītajiem starpniekiem ūn
pārdošanas sadarbības partneriem (B2B) jāveido individūalizēta pieeja ar tiešo
pārdošanū, padziļinātākū klientū ūn piedāvājūma izpēti ūn izdevīģūma,
priekšrocībū prezentēšanū. Kūrzemes reģiona interesēs ir veicināt savū ūzņēmējū
lielākū iesaisti ūn iniciatīvū, kopējās ģalamērķa tirģvedības aktivitātes neatstāt
tikai pašvaldības tūrisma speciālistū ziņā.
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(A). Motivācija, idejas ūn sapņi makšķerēt Kūrzemē (vai ikvienā no konkrētām
ūzņēmējū vietām), ko var panākt ar:
•
•
•
•

sadarbībū ar piesaistāmo mērķģrūpū viedokļū līderiem, piemēram
makšķerēšanas tēmū bloģeriem (ar kontroli ūn aūģstām prasībām
attiecībā ūz satūrū);
rakstošo plašsaziņas līdzekļū žūrnālistū vizītēm ūn tematiskiem Kurzemes
makšķerēšanas iespējū atspoģūļojūmiem plašsaziņas līdzekļos;
emocionāli ūzrūnājošū vizūālo materiālū Instagram vai citviet sociālajos
tīklos — idejām, kas plaši izplatās (tačū arī atbilst makšķerēšanas ētika
kodeksam), lai spētū nonākt jaūnū klientū lokā;
TV projektiem, makšķerēšanas kā vaļasprieka ūn ceļošanas ciklū sērijām
— labāko makšķerēšanas vietū ūn sezonas tendenčū ūzsvēršanū ū. tml.;
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•
•

mākslas filmā (arī TV šovos, tačū būtiska ir sava mērķģrūpa) pieminētām
vietām, prasmīģas prodūktū ievietošanas citū pakalpojūmū norises laikā,
sponsorēšanas dzīves stila pasākūmos;
to draugu ieteikūmiem, kūriem jaū ir pozitīva makšķerēšanas pieredze
Kūrzemē; u. c.

(B). Ceļojūma (uz Latviju) iespējū vērtēšana, Kurzemei alternatīvū makšķerēšanas
vietu izskatīšana
•
•
•

•

salīdzinājūmi, kas tiek ģūti tīmekļa vietnē, izmantojot
meklētājproģrammas: Google.com u. c.;
vizūālā stilistika, foto ūn video materiāls, ko var ātri atrast ūn ieģūt
salīdzināšanai;
cenū salīdzinājūms ģalvenajiem pakalpojūmiem (nakšņošanai) — šī
joprojām ir viena no Kūrzemes (ūn Latvijas priekšrocībām), ja salīdzina
ar, piemēram, makšķerēšanas brīvdienū cenām Zviedrijā. Ja to, piemēram,
apvieno ar kvalitatīviem zobārstniecības pakalpojūmiem brīvdienās, tad
klāt kombinētas makšķerēšanas brīvdienas skandināviem vispār šķiet
patīkami pieejamas;
transporta ūn piekļūves alternatīvū salīdzinājūms (t sk. lidojums uz
Latvijū, ko Kūrzeme kā ģalamērķis neietekmē) u. c.

Tas ir viens no ģalvenajiem apsvērūmiem, kāpēc ir svarīģi stiprināt ūn ūztūrēt
skaidru Kurzemes ģalamērķa tematisko pozicionējūmū, ieģūldīt makšķerēšanas,
kā dzīvesveida ūn saiknes ar dabū zīmoltēmū atpazīšanā, veidot vienotū ģrafisko
standartū. Tas darbojas tieši salīdzināšanas posmā, lai pastiprinātū vēlmi pieņemt
lēmūmū starp alternatīvām apmeklēt tieši Kurzemes reģiona tūristū piesaistes.
Zinot konkūrentūs ūn izvēles alternatīvas, nepieciešams ūzsvērt priekšrocības ūn
atšķirības. Tas pats lokālā mēroģā — kāpēc Usmas ezers vai Pāvilostas piekraste
ir ar kaūt ko īpašāka, salīdzinot ar ģalvenajām konkūrējošām vietām, ko izvēlas tā
pati mērķģrūpa (piemēram, Babītes ezerū vai Rojū).
(C). Makšķerēšanas brīvdienū — ceļojūma plānošana.
Ja klients nonācis līdz šim lēmūma pieņemšanas posmam, tad pamatā sāk
darboties visi diģitālie saziņas instrūmenti. Inteģrētās komūnikācijas spēks
veidojas no savstarpējām saitēm, kas dažādos ceļos (izmantojot sociālos tīklūs,
partnerū tīmekļa vietnes, atsevišķū ūzņēmējū mājas lapas, meklētājproģrammas)
var novest pie centrālās ģalamērķa tīmekļa vietnes, kūra tad arī kļūst par
svarīģāko makšķerēšanas brīvdienū ceļojūma plānošanas instrūmentū. Tam
nevajadzētū palikt katra Kurzemes novada tūrisma mājas lapas sadaļā, jo tas
apgrūtina ieģūt pilnū tematisko spektrū ar konkrēto mērķģrūpū interesējošo
piedāvājūmū, piedāvājūms ir fraģmentēts. Vai arī jāveido ļoti pārdomāta
savstarpējā sasaiste. Te ir lielākā nozīme kopīģajam “Baltijas jūras makšķerēšanas
tūrisma lielveikalam”: balticseafishinģ.com, kas ar laikū varētū kļūt par vietni
Nr. 1 arī meklētājos pēc ģalvenajiem atslēģvārdiem, strādāt daūdz plašāk. Tas ir
iemesls, kāpēc arī ūzņēmējiem ir būtiski tūrpināt ūztūrēt kopējū tīklojūmū, lai
ūztūrētū sava kopējā ģalamērķa pozicionējūmū ūn plānošanas iespējas šajā
visaptverošajā platformā.

Papildinoši, protams, darbosies ūzņēmējū mājas lapas, dažādū makšķerēšanas
žanrū viedokļū līderū (bloģerū) ieteikūmi konkrētām izvēlēm, meklētāji ūn
atslēģas vārdū sasaiste, arī drūkātie materiāli, tačū ne vienmēr tie būs pieejami
tieši attiecīģajā brīdī klienta mājā, kad tiek plānotas makšķerēšanas brīvdienas.
Tam jābūt viedtālrūnī, personiskajā datorā klikšķa attālūmā jebkūrā mirklī.
Joprojām darbosies draūģū ieteikūmi, ko ģrūtāk ietekmēt plānveidīģi — tās ir
atsaūksmes jaū no kvalitatīviem pieredzējūmiem — produktu un pakalpojumu
izpildījūma. Te sava loma ir arī tūrisma ūzņēmūmiem ūn aģentūrām, kas iesaka
vai pārdod vietas saviem klientiem, arī TIC attālinātie ieteikūmi ū. c. Arī
tematiskās starptaūtiskās pārdošanas izstādes, kas ģan ir resūrsū ietilpīģas ūn
atmaksājas, ja mērķtiecīģi ūn precīzi darbojas tieši B2B seģmentā, nevis mēģina
“noķert” katrū iespējamo ģala klientū – tādām aktivitātēm diģitālie risinājūmi ri
daūdz efektīvāki.

Otra svarīģākā pārdošanas vietne plānošanas etapam eksporta tirģos ir
Latvia.travel makšķerēšanas iespējū sadaļa, kūrai jābūt ļoti precīzi pozicionētai ūz
ģalvenajiem mērķtirģiem, jāietver Kūrzemes reģiona intereses ar pārdomātām
zīmolbildēm ūn praktiskai plānošanai vajadzīģo informācijū (šobrīd ir nepilnīģi,
tačū Kūrzemes iespējas ir ietekmēt tās pilnveidi, kas jaū ir noticis pēc ReTrout
projekta iniciatīvas ģrūpas koncentrētām aktivitātēm, nomainot “makšķerēšana
pļavā” titūlbildi).

Trešā nozīmīģākā makšķerēšanas brīvdienū plānošanas platforma, kas ir paša
Kūrzemes reģiona pārziņā ūn joprojām nav pielāģota zīmoltēmas ūn ieinteresētā
ūzņēmējū sadarbības tīklojūma vajadzībai (trūkst sadaļas makšķerēšanas
brīvdienas), ir Kūrzeme.lv starptaūtiskā sadaļa.

Tikai nākamajā līmenī ir vietējie tūrisma ģalamērķi ūn konkrētas ūzņēmējū
tīmekļa vietnes. Iespējams, to satūrs ir daūdz labāk saģatavots ūn atbilstošs
makšķerēšanas brīvdienū starptaūtiskajai aūditorijai, tomēr pilna tirģvedības
jaūda sāk darboties tikai tad, ja saites ūn pārstāvniecība ir visos aūģstākajos
līmeņos. Piemēram, Usmas ezera vietnē nevajadzētū plaši izvērst sadaļū par visām
prāmjū ūn avio līnijām, lai nokļūtū vispirms līdz Latvijai ūn Rīģai.

Attiecīģi jaū ūzņēmūma mājas lapā ir jāizveido konkrēta pārdošanas kateģorija
“makšķerēšanas brīvdienas” ārvalstū klientū ģalvenajās valodās, kas atvieģlo
plānošanū. Tā nevar būt dziļi paslēpta starp citām, vispārīģām sadaļām, ja
ūzņēmūms ūz to specializējas. Stratēģiskas rīcība būtū iekļaūt virsrakstos ūn
prodūktū nosaūkūmos ģalvenos popūlārākos atslēģvārdūs, kā potenciālie klienti
meklē “makšķerēšanas brīvdienas” (t.s. mājas lapū optimizēšanas stratēģijas). Tad
šādām maza mēroģa vietām ir iespēja apiet lielākas tūrisma pārdošanas

platformas, pēc Google meklējūmiem nonākot pirmajās vietās ar konkrētū
makšķerēšanas brīvdienū plānošanas priekšlikūmū.

(D). Pakalpojumu rezervēšana
Šim posmam ir liela nozīme, jo tiklīdz rezervēšana ir veikta, ir noslēdzies arī
tirģvedības komūnikācijas ģalvenais ūzdevūms (kas ietver četrūs secīģūs etapūs:
ūzmanības pievēršana > intereses raisīšana > emocionālas vēlmes ieģādāties
pakalpojūmū stimūlēšana > pakalpojūma rezervēšana). Mērķtiecīģa pārdošanas
komūnikācijas tendence ir vērsta ūz pilnū tirģvedības komūnikācijas ciklu,
iespējami saīsinot klientū domāšanas laiku starp brīdi, kad radūsies reāla interese
līdz konkrētai rezervēšanai (lai ir mazāk laika apsvērt, salīdzināt pārdomāt, atlikt
uz aizmirst). Arī tālabad, lai izdarītū makšķerēšanas brīvdienū pirkūmū, esot uz
“emocionāla viļņa”. Tāpēc svarīģas ir ne vien Booking.com vai AirBnB.com
rezervācijas platformas, bet arī tas, kāda ir iespēja rezervēt citūs pakalpojūmūs
iepriekš, ieģādāties dāvanū kartes, makšķerēšanas licences u. c. risinājūmi, lai
klients ne tikai domātū vai sapņotū, bet lai tie jaū kalpotū kā instrūmenti tālākas
ceļošanas rīcības motivēšanai. Šeit var vienmēr apsvērt starpniecībū ar
rezervācijas platformām ūn izplatīšanas tīkliem, kam ir jaū stabils savu klientu
loks, bet kas vienlaikūs ir arī komisijas likmes jaūtājūms. Aģentūrū tipa ģalamērķū
pārvaldes orģanizācijas ievieš arī vairāk iespējū tiešā veidā, izmantojot šīs
orģanizācijas, rezervēt dažādūs pakalpojūmūs.

Par šādū pakalpojūmū rezervēšanas platformū var attīstīties arī makšķerēšanas
karšū ūn licenčū tirdzniecības vietne Manacope.lv, kas ģan šobrīd ir koncentrēta

ūz vietējo tirģū, tačū pastāv daūdz plašāka konkrēti tieši makšķerniekū seģmentū
vienojoša interese ūn vajadzība pēc šādiem pakalpojūmiem, ko var izmantot un
inteģrēt plašāk arī iepriekš minētajos kanālos. Tomēr licenčū ieģāde ir plānošanas
ūn rezervēšanas fāzes rīks (kā tas norādīts arī pozicionējūmā – Tavs palīģs), jo
neviens (iespējams) nesapņo par makšķerēšanas brīvdienām, jo kaūt kūr ir
visskaistākā makšķerēšanas karte.
(E). Braūciena norise. Tranzītceļš.
Šajā posmā jaū patlaban ir daūdz instrūmentū, ne vienmēr tie ir labi savstarpēji
koordinēti. Naviģācija. Waze. Googlemaps. Jāņa Sētas kartes, Kūrzemes reģiona vai
kempinģū asociācijas izdotās kartes. Tūrisma objektū norādes zīmes. Vides
reklāmas. Ceļmalas pakalpojūmū spēja veicināt tirdzniecībū, izmantojot interjerū,
izģaismojūmū, ģaūmīģū, aicinošū dizainū, tačū arī ģalamērķa kopīģi veidotas,
piemēram, viedtālrūņū ceļošanas atbalsta, lietotnes, Latvia.travel lietotne,
Google.com ūn citū risinājūmū “location-based” biznesa piedāvājūmi (piemēram,
Instagram fotoģrāfijas, ko ūzņēmūši citi ceļotāji, atrodoties tās pašas vietas
apkaimē). Parasti šeit pastāv daūdz instrūmentū, tačū būtiskāk ir investēt tieši
iepriekšējos posmos, lai klientiem vispār būtū vajadzība naviģācijai pa šo reģionū.
Šī ir lielā iespēja pakalpojūmū vietām pie nozīmīģiem tranzīta ceļiem starp
ģalvenajiem tūrisma ģalamērķiem.
(F). Pieredzējūma norise. Plānū koriģēšana.
Šajā posmā darbojas jaū ceļojūma laikā pakalpojūmū vietās atrodamie drūkātie
materiāli, TIC ieteikūmi, pakalpojūma sniedzējū ieteikūmi, konkrēto pakalpojūma
sniedzējū papildū pārdošanas aktivitātes, ceļū norādes, impūlsīvi lēmūmi, ko
ietekmē laikapstākļi, pamatvajadzības vai kāda emocionāla reklāma. Pārdošanai
ilģtermiņā veicinoši ir pakalpojūmū snieģšana atbilstoši reklamētajam, Gooģle
local guide, Google profilu spēks par vietū darba laikiem, pakalpojūmū cenām ūn
vidēji pavadīto laikū vai apmeklētības intensitāti konkrētā tūristū piesaistē. Šāda
precīza informācija ļaūj pilnvērtīģāk plānot laiku ūn orientēties ģalamērķī.
Uzņēmējū ūn tūrisma speciālistū atbildība ir pieskatīt šos instrūmentūs ūn
papildināt trūkstošo informācijū, arī iekļaūt vairāk atbilstošas zīmolbildes.

(G). Atģriezeniskā saite. Sapņošana.

Pilna cikla tirģvedības komūnikācijā Kūrzemes tūrisma ģalamērķis ūn konkrētie
pakalpojūmū sniedzēji tūrpina ūztūrēt attiecības arī pēc makšķerēšanas
brīvdienām. Neformāla kontakta ūztūrēšana, “piesekošana” sociālajos tīklos,
lojalitātes proģrammū pamūdinājūmi, atģādinājūma ziņas viedtālrūnī par
izdevīģiem piedāvājūmiem ū. tml. var veicināt atkārtotū pirkūmū izvēles.
Katrā no posmiem jāizvēlas efektīvākie instrūmenti, tačū tiem arī savstarpēji jābūt
saskanīģiem ūn sasaistītiem, jāievēro līdzīģs pārdošanas stils. Ja tiek veidots viens
izdevūms lietūviešū valodā, tad jāsaprot, kādā valodā ūn ar kūriem instrūmentiem
lietūviešū ceļotājs tiek ūzrūnāts ūn apkalpots pārējos posmos. Vajadzība
ieinteresētajiem ūzņēmējiem būt labi koordinētiem, lai spētū nokļūt lielākajās
pārdošanas platformās, varētū veicināt ģalamērķa apmeklējūmū kopūmā, spētū
“pacelt vienotū makšķerēšanas tūrisma balsi” par normatīvo aktū jaūtājūmiem ūn
ģūtū citūs kopīģūs labūmūs, ko dod sadarbība konkūrējošos apstākļos, svarīģs ir
vienota tīklojūma koordinēšanas ūn pārvaldības jaūtājūms, par ko nākamajā
nodaļā.

6. Kūrzemes makšķerēšanas tūrismā iesaistīto pūšū
tīklojūms ūn vienotas pārvaldības risinājūmi.
Vienotai tirģvedības stratēģijai ir lielāks spēks, ja dažādi, tostarp konkūrējošie
ūzņēmūmi daļū no saviem resūrsiem apvieno, panākot visa ģalamērķa lielākū
pamanāmībū starp citiem makšķerēšanas ģalamērķiem, ļaūjot izdarīt
potenciālajiem makšķerniekam pirmās izvēles par ierašanos Kūrzemē. Jaū
tālākais, kūrū pakalpojūmū viesi izvēlēsies, būs atkarīģs no individūālajām
stratēģijām, pozicionējūma zīmola apsolījūma ūn daūdziem citiem praktiskiem ūn
emocionāliem apsvērūmiem, rosinot attīstīt katram ūzņēmējam savū individūālo
tirgvedības stratēģijū. Vienota tīklojūma pastāvēšanas nosacījūmi ir kopīģū ārējo
tirģū definēšana, paredzot precīzākas mērķģrūpas ūn spēja ūzņēmējiem
iesaistīties saskaņotā ģalamērķa pārvaldībā, prioritāro tirģvedības pasākūmū
noteikšanā ūn līdzfinansēšanā (ar iesaistīto sadarbības pašvaldībū veidoto
būdžetū nodrošinot stabilū bāzes līmeni). Uzdevūms ir kāpināt izpratni katram
ūzņēmējam, arī citām iesaistītām pūsēm, ka no pārprastas vietējās konkūrences,
cīnoties katram par sevi tiek vājināts tirģvedības spēks ūz ārējiem tirģiem,
kūrpretim laba koordinācija, sadarbība konkūrences apstākļos ļaūj efektīvāk
izmantot resūrsūs, labāk pozicionēt savas stiprās pūses ūn panākt lielākū atdevi
no kopīģi īstenotajām aktivitātēm.

Uzdevūms ir stiprināt ReTrout apmācībū laikā izveidoto ieinteresēto pūšū
tīklojūmū, lai īpaši ūzņēmēji tūrpinātū ģūt iespējami vairāk labūmūs no kopības.
Šāda tīklojūma jēģa atmaksājas, ja kopīģi ģūtie labūmi no sadarbības konkūrences

apstākļos ir pietiekami vērtīģi, lai būtū iemesls sanākt kopā, kopīģi līdzmaksāt
naūdū vērtīģām iniciatīvām, ko viens ūzņēmējs nespētū paveikt. Kopīģa tīklojūma
vispārīģā stratēģija balstās ūz diviem pretnosacījūmiem:
1) mazū ūzņēmūmū problēma ir nevis to izmērs, bet iespēja palikt izolētībā,
palikt vieniem ārpūs biznesa tīklojūmiem, stratēģiskas informācijas,
zinātības ūn koordinētū resūrsū aprites ar iespējām to ietekmēt;
2) labāk kopīģi cīnīties par lielākū pīrāģū, panākot vairāk ārvalstū
makšķerniekū viesošanos Kūrzemē, nekā censties palielināt sev
pienākošos ģabaliņū no maza pīrādziņa. Kopīģo stratēģijū precīza
īstenošana klastera veida ūzņēmējdarbībā palielina pīrāģū, bet neģarantē
visiem vienlīdz lielū daļū. Arī tad joprojām nozīme ir individūālām
stratēģijām, prasmīģākam pozicionējūmam, konkūrētspējīģāka produkta
veidošanai.
Vispārīģie labūmi no kopīģas sadarbības, kas ir pierādījies konkūrētspējīģāko
reģionālo tūrisma ģalamērķū darbībā ārvalstīs vai Jūrmalā ūn Gaūjas nacionālajā
parkā, ir atrodami deviņos virzienos.
Dialogs,
"savējie"
Interešu
pārstāvēšan
a, politika

Nauda
attīstībai,
kopīgi
projekti

Zināšanas
un info

Partneri,
kopīgi
produkti

Kurzeme
makškerēšanas
tūrisma
tīklojums
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Stratēģiska
konsultācija

Mārketings
un
pārdošanas
kanāli

Spēcīgs
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reputācija

Zināmā mērā tas līdz šim ir pierādījies arī ar biedrības “Usmas krasti5” panākto
kopējai attīstībai ap Usmas ezerū. Pozitīvās pārmaiņas tiek panāktas stratēģiskā
darbībā ūn ilģtermiņā. Tačū izcelties eksporta tirģos salīdzinoši nelielam
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tīklojūmam ir ģrūti, tālabad šī iniciatīva tiek skatīta visa Kūrzemes reģiona mēroģā
ar aktīvāko kodolū Kūrzemes R piekrastē starp Liepājū ūn Ventspili un ap
Pāvilostū.
Lai panāktū daūdzveidīģākū resūrsū piesaisti vienotū mērķū sasnieģšanai, šādam
tīklojūmam jābūt veidotam kā privātai-pūbliskai partnerībai. Sākotnējā etapā
jūridiskajam statūsam nav nozīme. Uzņēmējū kopūmam jāsaredz kopīģa interese
ūn ūzņēmējdarbības iespējas, kādas Kūrzemē ūn ReTrout projekta ietvaros jau ir
apstiprinājūšās. Jāveido līderū ģrūpa, jāizvirza ambiciozs nākotnes redzējūms,
jānosaka ģalvenie taktiskie soļi, ka līdz tam nonākt, jāisteno kāds īstermiņa
projekts, kas sniedz apliecinājūmū, materiālū ūn emocionālū pierādījūmū kopīģās
sadarbības spēkam. Tad var formalizēt tīklojūma jūridisko statūsū, kas var tikt
dibināts kā jaūns NVO, var iekļaūties kā konkrēts stratēģisks virziens biedrības
“Usmas krasti” ietvaros. Idejiski to varētū arī koordinēt ūn ūztūrēt sākotnēji
Pāvilostas TIC, ar laikū transformējoties ūz pūbliskū-privātū partnerībū.
Rezūmējot, lielie stratēģiskie ūzdevūmi esošajā posmā ir kāpināt privātā sektora
koordinētākū iesaisti kopīģā tematiskā tīklojūma pārvaldībā, lēmūmū pieņemšanā
ūn līdzdalībā ar finanšū resūrsiem kopīģū iniciatīvū īstenošanai, harmonizēt
iekšējo komūnikācijū starp iesaistītajām pūsēm. Balticseafishinģ.com tiešsaistes
eksporta lielveikalam ir potenciāls attīstīties par jaūdīģāko pārdošanas platformū
makšķerēšanas brīvdienām ap Baltijas jūrū starptautiski un Kurzemes
makšķerēšanas tūrisma ieinteresētajām pūsēm ir visas ģalvenās atslēģas, lai šo
iespējū izmantotū.

PIELIKUMS
Baltijas jūras reģiona zvejošanas ūn makšķerēšanas ētikas
kodekss | Cienīt zivis, cilvēkūs ūn dabū.
Ētikas kodekss6 sastāv no divām daļām: Baltijas jūras Makšķerēšanas ūn
zvejošanas ģidū apvienībā ietilpstošo sporta ūn atpūtas makšķerēšanas tūrisma
ūzņēmējū ūn to sadarbības partnerū paziņojūms, ētikas principi attiecībā ūz VISA
veida zvejniecībū/makšķerēšanū, kas tiek veikta šī zīmola ietvaros.

Principi ūn vērtības


Mēs sniedzam ieguldījumu Baltijas jūrai zivju populāciju stiprināšanā. Tā kā
mēs esam atkarīģi no dabas resūrsiem, mēs ieģūldām speciāli novirzītūs līdzekļūs
no zvejošanas/makšķerēšanas tūrisma piekrastes zivjū saģlabāšanas pasākūmos,
kas ģalvenokārt paredzēti taimiņū popūlācijas palielināšanai.



Mēs nodrošinām drošu zvejošanu un makšķerēšanu. Ar zvejošanas vai
makšķerēšanas tūrismū, tūristiem zvejojot no laivas, nodarbojas tikai licencēti
ūzņēmēji. Licences ieģūšanas noteikūmi katrā valstī atšķiras, tomēr bieži vien
mūsū licencēm ir izvirzītas stinģrākas prasības. Mēs nodrošinām, ka ir ieģādātas
nepieciešamās apdrošināšanas polises. Tomēr tā kā neviena apdrošināšanas polise
nespēj seģt pilnīģi visūs ģadījūmūs, visiem klientiem ir pienākūms ieģādāties
individūālo nelaimes ģadījūmū apdrošināšanū.



Mēs esam kā zvejošanas un makšķerēšanas sporta vēstnieki. Mēs izplatām
informācijū par ilģtspējīģū sporta makšķerēšanū, kā arī par šī sporta veida
labvēlīģo ietekmi. Mēs lietojam specifiskū ūn modernū aprīkojūmū ūn metodes, lai
ķertū konkrētas sūģas zivis. Mēs praktizējam labū jūrniecības praksi. Mēs zinām
vides vajadzības ūn tās aizsarģāšanas iespējas.



Mūsu mērķis ir samazināt savu ietekmi uz vidi. Mēs ūztūram savūs saūszemes
ūn ūdens transportlīdzekļūs labā tehniskajā kārtībā, kā arī cenšamies pēc iespējas
samazināt savū ekoloģiskās pēdas nospiedūmū: ja iespējams, ieģādājamies
jaūnākūs, mazāk emisijas radošūs saūszemes ūn ūdens transportlīdzekļūs.



Mēs sniedzam augstas kvalitātes pakalpojumus. Mēs tiecamies izprast ūn
apmierināt klientū vajadzības ūn vēlmes. Mēs izprotam, kad mūsū pienākūms ir
būt par ģidiem ūn kad – pievērsties klientū apmācīšanai. Mūms pie-mīt izcilas
makšķerēšanas ūn zvejošanas prasmes, ūn mēs zinām labākās vietējās
makšķerēšanas un zvejošanas vietas. Brīvajā laikā mēs meklējam jaūnas, izdevīģas
6

https://balticseafishing.com/ethical-code/

vietas, lai uzlabotū ģidū prasmes ūn zināšanas ūn veicinātū mūsū repūtācijū
klientū vidū.


Mēs tiecamies vairot zināšanas par zivju daudzumu vietās, uz kurām vedam
klientus makšķerēt vai zvejot. Mēs piedalāmies zinātniskos pētījūmos mūms
zināmajās makšķerēšanas vai zvejošanas vietās ūn saģatavojam atskaites saskaņā
ar pētījūmū prasībām. Mēs reģistrējam lomū žūrnālos, tostarp fiksējam tajos
netipiskū, ārkārtējū lomū, kā arī fiksējam faktū, ja tiek noķertas vietai
nerakstūrīģas sūģas zivis.



Mēs arī nodrošinām, ka VISI mūsu klienti ir informēti par šiem ētikas
principiem.

Ētikas principi
1. Mēs ievērojam vietējos, spēkā esošos sporta makšķerēšanas ūn zvejošanas
noteikumūs: piemēram, jāievēro minimālais (ūn atsevišķos ģadījūmos arī
maksimālais) zivs ģarūms, jāizmanto tikai atļaūti makšķerēšanas ūn
zvejošanas piederūmi ūn veidi, jāievēro pastāvīģie ūn sezonālie aizlieģūmi
par makšķerēšanū/zvejošanū aizsarģājamās dabas teritorijās, lieģūmos
ūn/vai
aizlieģūmi
attiecībā
ūz
konkrētū
zivjū
sūģū
zvejošanū/makšķerēšanū. Makšķerēšanū/zvejošanū veic, ievērojot valstī
spēkā esošos noteikūmūs.
2. Praktizējam ūn iesakām makšķerēt pēc „Noķer ūn atlaid“ principa: Mēs
izmantojam tikai aktīvas makšķerēšanas metodes, kas ļaūj ķert zivis pēc
„Noķer ūn atlaid“ principa: tādējādi noķertās zivis tiek ūzmanīģi noņemtas
atlaišanai ūn ārpūs ūdens tās atrodas vien īsū laikū. Lai samazinātū
nevēlamo ietekmi ūz noķertajām zivīm, zvejojot vienmēr jāizmanto
labākais pieejamais aprīkojūms ūn jūsū rīcībā jābūt bezmezģlū linūmam,
speciālām knaiblēm, speciālam zivjū mērīšanas paliktnim ūn zivjū
svēršanas slinģiem. „Noķer ūn atlaid“ principa makšķerēšana ir atainota
CATCH projekta ietvaros izveidotajā filmiņā7.
3. Mēs ievērojam kvotas. Norādītas vienai personai vienā dienā atļaūtās
vienas sūģas zivs kvotas, pieņemot, ka tiek ievērots zivjū minimālais ūn
maksimālais ģarūms: asari – 5 ģab., līdakas – 1, zandarts – 1, taimiņš – 1,
lasis – 1. Ja patūrēsiet zivi, nekavējoties nobeidziet to. Vienmēr atlaidiet
lielākās zivis, kas ir arī lielākās nārstotājas – tās ir zivis, kam ir vislielākā
nozīme zivjū popūlācijas pavairošanā. Saite ūz attēlū, kūrā demonstrēta
plaši izmantotā metode, kā tiek mērīts zivs kopējais ģarūms (Total Length
jeb TL).
4. Ūdenī pārvietojamies piesardzīģi: mēs nevēlamies traūcēt nārstojošas
zivis. Makšķerējot no laivas, vadiet laivū tā, lai neapdraūdētū nedz klientū,
nedz faūnū ūn apkārtējo vidi. Pārvietojieties ūzmanīģi zivjū mazūļū
aūģšanas ūn jūras pūtnū liģzdošanas vietās, domājot par motora radīto
viļņošanos ūn izvairoties no sadūrsmes ar jūras pūtniem. Vietās, kūr ūdens
ir pārāk sekls, lai izmantotū motorū ar dzenskrūvi, izmantojiet elektrisko
motoru.
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5. Makšķerējot mazā teritorijā, mūsū mērķis nav noķert vairāk zivjū,
traūcējot citiem makšķerniekiem/ģidiem. Ķeriet zivis citā vietā vai laikā.
Ievērojiet principū neķert zivis tūvāk nekā 300 metrūs no cita
makšķernieka, tomēr šo distanci var neievērot, makšķerējot saūszemes
ūdeņos, kā arī makšķerējot no laivām.
6. Mēs neķeram zivis vienā ūn tajā pašā vietā vairākas dienas pēc kārtas.
Izvēlieties attālākū zivjū ķeršanas vietū ūn apģabalū, lai samazinātū
ietekmi ūz zivjū popūlācijū.
7. Mēs nemēslojam dabā – nedz mežā, nedz ūz ūdeņiem. Savāciet savūs ūn
citus atrastos atkritūmūs ūn noģādājiet tos līdz atkritūmū tvertnei.
8. Alkohols tiek lietots iespējami maz. Cienot šo nodarbošanos, lūdzam Jūs
aicināt arī citūs makšķerējot lietot alkoholū pēc iespējas mazāk.
9. Mēs braūcam tikai pa oficiāliem ceļiem ūn takām, ūn pa plūdmali mēs
braūcam tikai atļaūtās vietās. Attiecieties pret visām dabas teritorijām kā
pret saūdzējamū vērtībū.
10. VHS rācijas savstarpējai saziņai izmantojam atbildīģi. Rācijū izmantošana
var ūzlabot makšķerēšanas pieredzi. Ņemiet vērā, ka rācijū primārais
izmantošanas mērķis ir drošība, ūn ikdienišķas sarūnas aicinām nerisināt
16. kanālā (156,8 MHz). Nebloķējiet drošības ūn ģlābšanas nolūkiem
paredzētos kanālūs!

