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Saturs: 

Šajā pētījumā izskatīta struktūrfondu nozīme tūrisma atbalsta pasākumos piekrastes reģionos. 
Struktūrfondi un it īpaši Eiropas Reģionālās attīstības fonds ir tūrisma MVU un ar tūrismu 
saistītu pasākumu patiesi svarīgs Eiropas līmeņa finansējuma avots. Kaut gan tūrisms nav 
augsta prioritāte un skaitliskā izteiksmē tūrismam piešķirtā struktūrfondu daļa ir tikai neliela 
daļa no kopējām izmaksām, nedrīkst neievērot to ietekmi uz reģionālo attīstību kvalitatīvā 
izteiksmē, it īpaši tajos reģionos, kuri ir lielā mērā atkarīgi no tūrisma nozares. 
 
Pētījuma rezultāti liecina, ka ievērojama ietekme, it īpaši jaunajās dalībvalstīs, ir atstāta uz 
iestāžu stiprināšanu, kā piemēram, iegūtās pieredzes tālāk nodošana, plānojot pasākumus 
tūrisma nozarē. Vēl viens būtisks faktors ir apzinātā nepieciešamība savstarpēji integrēt 
piekrastes reģionu politiku. Tas ir ļoti svarīgi it īpaši attiecībā uz tūrisma projektu vides 
ilgtspējības aspektiem. Īstenībā visi politikas noteicēji labi zina, ka tādas strauji augošas 
nozares kā tūrisma (it īpaši masu tūrisma) ilgtspējība piekrastes reģionos būs galvenā 
nākotnes problēma. 
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Kopsavilkums  
 
Paskaidrojums 
Piekrastes tūrisms, bez šaubām, ir vissvarīgākais tūrisma plūsmas un ienākumu veidošanas ziņā 
tūrisma nozarē. No tūrisma galamērķiem tūristi vislabprātāk izvēlas piekrastes reģionus, un 
Vidusjūras reģions ir pasaules galvenais tūristu galamērķis – Pasaules Tūrisma organizācija lēš, 
ka tas dod trešo daļu no tūrisma ieņēmumiem pasaulē. 
 
Lielākā daļa no to dalībvalstu tautsaimniecībām, kurām ir ievērojama garuma piekraste, ir ļoti 
atkarīgas no ienākumiem, kurus dod tādas ar jūru saistītas nodarbes kā tūrisms, zvejniecība, 
transports u.t.t. Taču jūras izmantošana tik atšķirīgiem mērķiem rada pastiprinātu spriedzi, it 
īpaši: 

• cīņa par telpu rada konfliktus starp dažādām nodarbēm (zvejniecību, pakalpojumiem, 
lauksaimniecību); 

• piejūras apgabalus uzturošās dabiskās ekosistēmas cieš no degradācijas it īpaši klimata 
pārmaiņu ietekmē; 

• ir lielas sezonālas atšķirības iedzīvotāju skaita un nodarbinātības ziņā. 
 
Piekrastes tūrisma, īpaši masu tūrisma, plūsmu palielināšanās ir saistīta ar augošām bažām par 
iespējamu nelabvēlīgu ietekmi uz reģionālo attīstību no vides, ekonomikas un sociālā viedokļa. 
Struktūrfondiem var būt nozīme ilgtspējīgas attīstības principu veicināšanā, plānojot un 
īstenojot piekrastes tūrisma pasākumus. 
 
Mērķis 
Šā pētījuma mērķis ir sniegt visaptverošu kvalitatīvo analīzi par struktūrfondu izdevumu ietekmi 
uz tūrisma projektiem piekrastes reģionos, lai izvirzītu ieteikumus un ar politiku saistītus 
padomus lēmumu pieņēmējiem. Metode ir vērsta uz pieciem galvenajiem aspektiem, kuros 
struktūrfondiem var būt izšķiroša nozīme reģionālās attīstības pasākumu veiksmīgā īstenošanā. 
Tie ir: 

• partnerības attīstība; 
• finanšu sviras nodrošināšana; 
• vietējās ekonomikas atdzīvināšana; 
• sezonalitātes samazināšana; 
• vides ilgtspējības veicināšana. 
 

Izmantotajā metodikā ietverta divkārša pieeja: 
• sniegt vispārēju pārskatu par piekrastes tūrisma nozari un finansēšanas iespējām, 

pamatojoties uz sekundāriem datiem, kas savākti un apkopoti no plašas literatūras par 
tūrismu, piekrastes reģioniem un struktūrfondiem; 

• darbā uz vietas un situāciju izpētē iegūto primāro datu analīze; izvēlēti seši pētījuma 
piekrastes reģioni, ievērojot šādus obligātos kritērijus: 
− visu sešu makroreģionu pārstāvība; 
− vismaz viena salu reģiona iekļaušana piemērā; 
− vismaz viena pārrobežu reģiona iekļaušana piemērā; 
− taisnīgs līdzsvars starp ,,konverģences” un ,,konkurētspējas un nodarbinātības” 

reģioniem. 
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Pierādījumi par struktūrfondu ietekmi uz piekrastes tūrismu 
 
Ievērības cienīgs finansējuma avots 
Tūrisms galvenokārt atrodas reģiona un valsts kompetencē, un nav tieši uz tūrismu vērstu 
Eiropas politisku vai finanšu instrumentu. Tomēr tūrisma pasākumi ir daļa no plašākas Eiropas 
politikas, kura var ievērojami ietekmēt šo nozari. 
 
Galvenais tūrisma finansiālā atbalsta avots ir struktūrfondi un kohēzijas fondi. Iepriekšējā 
plānošanas periodā daudzi tūrisma pasākumi saņēma atbalstu no šiem fondiem, atbalstam 
mainoties tūrisma nozares pārnozaru iezīmju dēļ. Eiropas visnozīmīgākie piekrastes tūrisma 
galamērķi saņēma atbalstu no reģionālajām rīcības programmām un valsts nozaru rīcības 
programmām. Minētajos pasākumos bija iekļauta mazā tūrisma infrastruktūra, dotāciju shēmas 
tūrismam un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), pludmaļu atjaunošana, pilsētu 
atdzimšana un atbalsts kultūras un mākslas mantojumam. 
 
Ietekme galvenokārt iestāžu stiprināšanā 
Struktūrfondu vispārējā ietekme uz reģionālo attīstību ir daudzveidīga. Kvalitatīvā izteiksmē 
tiem ir pozitīva ietekme, it īpaši iestāžu stiprināšanas un plānošanas iespēju uzlabošanas ziņā. 
Tas sevišķi attiecas uz jaunajām dalībvalstīm, kuras ir mazāk pieradušas pie līdzdalības un ,,no 
apakšas uz augšu” pieejas sabiedriskajā plānošanā. Struktūrfondu ietekmi uz piekrastes tūrismu 
ir grūtāk konstatēt kvantitatīvā izteiksmē. Galvenie iemesli ir: 

• tūrisms nav struktūrfondu pasākumu prioritāte, tādēļ šai nozarei tiek piešķirta tikai 
neliela finanšu līdzekļu daļa; 

• reģionālo attīstības plānu politiskās prioritātes tikai izņēmuma gadījumā ir vērstas tieši 
uz piekrastes tūrismu; parasti tās attiecas uz visu reģiona tūrisma piedāvājumu; 

• tūrisms reti ir atsevišķa prioritāte, jo parasti to saista ar plašākām stratēģijām 
konkurētspējas uzlabošanai, dažādojot ražošanas aktivitātes atpalikušajos reģionos u.t.t. 

 
Runājot par pasākumu veidiem, joprojām dominē materiālas un infrastruktūras investīcijas, kuru 
mērķis ir palielināt viesnīcu piedāvājumu un uzlabot reģiona pieejamību, un nevis nemateriāli 
pasākumi saistībā ar pakalpojumu sniegšanu, teritoriālo mārketingu vai vispārējā tūrisma 
piedāvājuma dažādošanu. Tomēr ir pazīmes, kas liecina, ka jaunajā plānošanās periodā 
reģionālā tūrisma politika kopumā tiecas uz kvalitatīvāku un integrētāku pieeju, kas vērsta uz 
slodzes samazināšanu krastam un mūsdienīgāku pasākumu un izklaižu kompleksa piedāvājumu. 
 
Neraugoties uz to, ka pieejamības un vides aizsardzības politika nav tieši vērsta uz tūrismu, tā 
var netieši, tomēr ievērojami ietekmēt tūrisma attīstību. 
 
Partnerības veicināšana vairāku līmeņu pārvaldības sistēmā 
Tūrisma nozares pārvaldības sistēmai piemīt vairāku līmeņu un daudznozaru dimensija. Ja nav 
izveidota integrēta pieeja projektēšanai un plānošanai, pastāv risks īstenot pretrunīgus 
pasākumus. Tas īpaši redzams attiecībā ir vidi – dažreiz reģiona dabas resursus joprojām 
uzskata par reģiona komerciālās izmantošanas ierobežojumu nevis par vērtību, kas jāsaglabā kā 
vietas pievilcības pamatelements. 
 
Situāciju izpētē iegūtie fakti atklāja, ka struktūrfondiem ir ļoti labvēlīga un svarīga ietekme uz 
partnerības principu attīstību reģionālās attīstības politikas veidošanā, kaut gan ,,no apakšas uz 
augšu” un partnerības principi jaunajās dalībvalstīs tiek piemēroti mazāk nekā vecajās 
dalībvalstīs. 
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Dalībnieku iesaistes pakāpe ir vairāk pamanāma projektēšanas un plānošanas kopējās darbībās 
nevis īstenošanas un ieviešanas sistēmās. Tas parasti palielina plānošanas procesa īstermiņa 
perspektīvu un neveicina dialogu un kopēju skaidru politikas vīziju, kaut gan panākumus novēro 
tieši tad, ja dalībnieku iesaiste ir aktīvāka un ciešāka visos politikas posmos. 
 
Runājot par dalībnieku pārstāvību, piekrastes reģionos vietējās sabiedriskās iestādes parasti ir 
visaktīvākās piekrastes tūrisma partnerības dalībnieces. Parasti partnerībā ir iesaistītas 
reģionālās un vietējās sabiedriskās iestādes, privātais sektors un vides biedrības. Novatoriskāka 
pieeja piekrastes tūrismam prasītu iesaistīt arī vides organizācijas, ar jūru saistīto ražošanas 
nozaru pārstāvjus, kultūras nozares speciālistus un darbiniekus un jūras pētniecībā ieinteresētās 
aprindas. 
 
Joprojām nenozīmīga privāto līdzekļu ietekme 
Valsts ieguldījumi caurmērā sedz lielāko daļu kopējo projekta izmaksu 2. mērķa reģionos; no 
otras puses, 1. mērķa reģionos ES līdzekļi dod lielāko ieguldījumu kopēji finansētajos tūrisma 
projektos. ES līdzfinansējums veido lielāko daļu tikai infrastruktūras projektos, kuri tomēr 
parasti ir iekļauti transporta un vides pasākumos vai mākslas un kultūras mantojuma 
saglabāšanas un vērtības palielināšanas pasākumos. 
 
Privātā sektora līdzdalība joprojām nav tik nozīmīga – lielākajai daļai reģionu ir bijis diezgan 
grūti piesaistīt privātā sektora finansējumu tūrisma projektiem. 
  
Visbiežāk privātā sektora attieksme attiecībā pret sabiedrisko finansējumu ir dotāciju meklēšana 
privāto investīciju vajadzībām. Citu ieinteresēto pušu gadījumā vienīgais pasākumu projektā 
paredzētais ieguldījums ir konkrēta rezultāta veicināšana, kaut gan kopējās pūles reģiona 
pievilcības uzlabošanā varētu palīdzēt veidot mazāk sadrumstalotu pasākumu sistēmu. 
 
Situāciju analīzē iegūtie fakti liecināja, ka tiešais atbalsts uzņēmumiem un investīciju projektu 
atlase līdzfinansējumam bija vērsta uz ražošanu, dažkārt arī uz pakalpojumu nozares rēķina. 
Turklāt jaunajās dalībvalstīs privātuzņēmumu līdzdalība ir bijusi diezgan vāja daļēji tūrisma 
uzņēmumu vājā sadarbības līmeņa dēļ. 
 
Stratēģiskāka pieeja būtu tāda, kas mudinātu uzņēmējus un privāto sektoru kļūt par investoriem, 
nevis tikai par vienkāršiem valsts dotāciju saņēmējiem. Valsts un privātās partnerības galvenā 
problēma ir atrast ilgtspējīgus un efektīvus veidus privāto investoru motivēšanai. 
 
 
Vietējās ekonomikas atdzīvināšana 
Ir pāragri spriest par struktūrfondu ietekmi uz piekrastes reģionu izaugsmi laikposmā no 
2000. līdz 2006. gadam. Kopumā ietekme uz izaugsmi ir atkarīga no aplūkojamā reģiona 
iezīmēm. Tur, kur sakrīt piekrastes un reģionālais tūrisms, struktūrfondu ietekme ir ārkārtīgi 
efektīva. Kā labi zināms, galvenais iemesls, kāpēc pieaug pieprasījums pēc piekrastes tūrisma, ir 
tīro ienākumu palielināšanās, un tādēļ struktūrfondu labvēlīgā ietekme varētu netieši labvēlīgi 
ietekmēt piekrastes tūrismu no pieprasījuma, nevis no piedāvājuma, puses. Struktūrfondu 
ietekmi uz izaugsmi ietekmē arī laba plānošana un pārvaldība – jo vairāk struktūrfondu sistēma 
ir iekļauta reģiona administratīvajos resursos, jo lielāka ir tās ietekme uz reģiona izaugsmi. 
 
Situāciju analīzē iegūtie fakti liecināja arī par to, ka piekrastes tūrisma pasākumi labvēlīgi 
ietekmē nodarbinātības rādītājus, radot darbavietas šajā nozarē. Tajos reģionos, kuri iekšzemē 
pārdzīvo lauksaimniecības un rūpniecības lejupslīdi, piekrastes tūrisms var piesaistīt darba 
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ņēmējus no nozarēm, kas piedzīvo lejupslīdi. Tomēr svarīga problēma, kas jārisina, ir piekrastes 
reģionu tūrisma radīto jauno darbavietu specifika. Tūrisma attīstībai raksturīga liela apjoma 
nepilnas slodzes un sezonāla nodarbinātība un kopumā elastīgi darba apstākļi. Jauni cilvēki un 
mazkvalificēti darba ņēmēji bieži vien ir tie, kuri iegūst no tūrisma piedāvātajām darba iespējām 
(kā viesmīļi, pavāri, bārmeņi, izklaides pārstāvji, dažādi reklāmas kampaņu vadītāji, sporta 
instruktori). Šā iemesla dēļ struktūrfondus izmanto arī nodarbinātības uzlabošanai tūrisma 
nozarē, jo vietējie politikas veidotāji ir ļoti nobažījušies par nodarbinātības kvalitātes 
jautājumiem. 
 
Dažādošana sezonalitātes samazināšanai 
Alternatīvu tūrisma veidu un tūrisma piedāvājumu dažādošana ir piekrastes politikas galvenā 
problēma. Dažādošana var veicināt un palielināt piekrastes galamērķu pievilcību, un dot tiem 
iespēju iet tālāk par tradicionālo 3S (,,sun, sea and sand”- ,,saule, jūra un smiltis”) modeli. 
Tūrisma alternatīvie veidi var palīdzēt pagarināt sezonu, radot daudzus ieguvumus, to skaitā: 

• jauni ienākumu avoti, kas rada lielāku izaugsmi un nodarbinātību; 
• samazinās vides, ekonomikas un sociālā ietekme un spiediens, kuru izraisa tūrisma 

koncentrācija dažos gada mēnešos; 
• jaunu aktivitāšu uzsākšana, atbalstot reģiona mantojuma saglabāšanu un attīstību. 

 
Struktūrfondu pieredze piedāvā vairākus interesantus risinājumus: 

• novatoriska stratēģija varētu veicināt integrētu tūrisma piedāvājumu, kas spēj savienot 
piekrasti ar iekšzemi un dažādiem reģioniem; 

• vēsturiskais mantojums un kultūras tūrisms ir tūrisma piedāvājuma dažādošanas 
paņēmiens piekrastes pilsētās, kurās ir vēsturiski attīstījusies rūpniecība, kā arī veids, kā 
mainīt reģiona identitāti un raksturīgās īpatnības, pārveidojot piekrastes atpūtas vietas 
par vēsturiskām piejūras pilsētiņām; 

• tiek popularizēti alternatīva tūrisma veidi (piemēram, ,,lietišķais tūrisms” ar dažādiem 
klientiem paredzētiem gadatirgiem un konferencēm); 

• reģionos, kuru galvenā uzņēmējdarbība tradicionāli balstās uz ,,sauli, jūsu un smiltīm”, 
cenšas attīstīt tūrisma produktu mūsdienīgāku piedāvājumu, kurā iekļauti daudzveidīgi 
atpūtas pasākumi ar pievienoto vērtību – sports, veselība un spa, golfs, burāšana, tūrisms 
vecākiem cilvēkiem, tematiskie parki, tikšanās, konferences u.t.t. 

 
Ilgtspējīga attīstība ir politikas galvenā prioritāte 
Struktūrfondi ir labvēlīgi ietekmējuši vides izpratnes paaugstināšanos un reģionālās plānošanas 
ilgstpējīgas attīstības mērķu izplatīšanu, nosakot ilgstpējīgas attīstības jautājumu kā vispārēju 
pārnozaru prioritāti. 
 
Salas un piekrastes reģioni kā dabas apstākļu noteikti galamērķi ir visvairāk pakļauti klimata 
izraisītām vides pārmaiņām, kuru rezultātā var mainīties tūristu izvēle un aktivitātes. 
 
Lai risinātu šo problēmu, Pasaules Tūrisma organizācija (PTO) ierosina izmantot līdzsvarotu 
pieeju, kuras pamatā ir seku samazināšana (tas ir, darbības, kuras mazina klimata pārmaiņas 
veicinošos faktorus, tādējādi mīkstinot to ietekmi) un pielāgošanās (tas ir, veikt nepieciešamos 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai stātos pretī klimata pārmaiņu radītajām sekām). 
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Secinājumi 
 
Literatūras apskatā un situāciju pētījumos iegūtie fakti liecina, ka: 

• iepriekšējā plānošanas periodā piekrastes tūrisms saņēma ievērojamu atbalstu no 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar reģionālajiem rīcības plāniem; 

• sezonas iedarbības mazināšana, ilgtspējīga attīstība un tūrisma produktu dažādošana 
ir piekrastes tūrisma nozares turpmākie uzdevumi; 

• struktūrfondu ietekme uz piekrastes tūrismu visskaidrāk saskatāma iestāžu un to 
kapacitātes stiprināšanā; 

• vecajās dalībvalstīs partnerības princips, šķiet, ir plānošanas un projektēšanas 
neatņemama sastāvdaļa, bet jaunajās dalībvalstīs ieinteresēto pušu plašai iesaistei vēl 
ir jākļūst par normu; 

• ar kohēzijas politiku saistītie pasākumi deva iemeslu izvirzīt jautājumu par integrētas 
pieejas nepieciešamību piekrastes pārvaldei un plānošanai īpaši vides aizsardzības 
jomā (krasta erozija un bioloģiskā daudzveidība); 

• valsts vai reģionālie līdzekļi dod vislielāko ieguldījumu kopīgi finansētajos 
struktūrfondu projektos, bet vairumā reģionu (īpaši lauku apgabalos) ir grūti 
piesaistīt privātos investorus; 

• mazas salas un nomaļie reģioni ir tie apgabali, kuros struktūrfondu ietekme uz 
vietējās ekonomikas atdzīvināšanu ir visnozīmīgākā; 

• piedāvāto pakalpojumu dažādošana ir galvenā stratēģija, kas pieņemta tūrisma 
sezonalitātes mazināšanai; 

• reģiona dabas vērtības tagad uzskata nevis par šķērsli, bet gan par pievienoto vērtību 
tūrisma piedāvājumam. 



B direktorāts — Strukturālā un kohēzijas politika 
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Ieteikumi 
 
Eiropas Komisija 
Jaunajā plānošanas periodā ES politiku vajadzētu vērst uz: 

• struktūrfondu kopīgi finansēto tūrisma pasākumu iekļaušanu plašākās sistēmās, it īpaši 
jūrniecības politikā, Integrētās piekrastes zonas pārvaldības stratēģijā, Eiropas 
Transporta tīklā un Natura 2000 vides politikā; 

• attīstīt integrētu pieeju tādu pasākumu saskaņotai pārvaldei, uz kuriem attiecas dažādas 
politikas jomas, bet kuri ir vērsti uz piekrastes reģioniem; 

• novērtēšanas un pārraudzības pasākumu veicināšanu, lai pārbaudītu ilgtspējīgas 
attīstības principa piemērošanu piekrastes tūrisma pasākumos. 

 
Dalībvalstis un piekrastes reģioni 
Lēmumu pieņēmējiem valsts un reģiona līmenī: 

• jāveicina pāreja no materiālām investīcijām infrastruktūrā ,,vietas ierīkošanas” 
pasākumos uz produktu un pakalpojumu dažādošanu ar ,,vietas izveidošanas” pasākumu 
palīdzību; to var panākt: 
- papildinot tradicionālo ,,saule, jūra un smiltis” produktu ar atpūtas pasākumiem, kas 

saistīti ar jūru (piemēram, makšķerēšanu vai niršanu); 
- izveidojot tematiskus maršrutus un takas, lai atklātu iekšzemes reģionālo mantojumu 

(piemēram, kulināriju); 
- pārveidojot par tūrisma galamērķiem pilsētas un apdzīvotas vietas, kurām vēsturiski 

bijusi rūpnieciska funkcija, reklamējot to arhitektoniskās un kulturālās īpatnības; 
- izskatot pakalpojumu un mītņu specializācijas iespējas, lai piesaistītu darījumu 

ceļotājus; 

• jāiegulda projektu redzamībā, profilā un izpildē, lai mainītu privātā sektora attieksmi, no 
sabiedrības līdzekļu saņēmējiem kļūstot par ilgtermiņa investoriem (sabiedriski privātā 
partnerība); 

• jāpieņem tūrisma tirgus pasaules perspektīva, lai stātos pretī augošajai konkurencei no 
lēto galamērķu puses ārpus Eiropas; 

• jāsaista tūrisma infrastruktūru un būvju attīstība ar vides aizsardzības pasākumiem; 

• jāveido mācību programmas apmācītu darba ņēmēju kontingenta izveidei, lai spētu tikt 
galā ar tūrisma nozares arvien pieaugošo sarežģītību un daudzveidību.
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