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Mārtiņš Apinis 

NerAugoties uz to, ka 
dažādu liela mēroga pasāku-
mu rīkošanā Rīga nav ieman-
tojusi tādu slavu kā Davosa 
vai Ženēva, arī Latvijas gal-
vaspilsētas potenciāls ir visai 
augsts. 

Tas nozīmē, ka visā kopē-
jās valsts ekonomikas izaugs-
mē konferenču un dažādu 
izstāžu rīkošanas biznesa lo-
mai var būt pieaugoša ten-
dence. «Oficiālajos datos nav 
ziņu par to, cik liela ir šāda 
veida biznesa daļa Latvijas 
iekšzemes kopproduktā, jo 
nav tādas ekonomikas noza-
res, manuprāt. Ir pieejamas 
ziņas par lietišķo braucienu 
eksporta ieņēmumiem, pērn 
tie bija 131 miljons eiro, gadu 
iepriekš 168 miljoni eiro. Ta-
ču izstādes un konferences 
noteikti ir mazāk par pusi,» 
esošo situāciju raksturo DNB 
bankas ekonomikas eksperts 
Pēteris Strautiņš. Tomēr eko-
nomisti atzīst, ka šāda veida 
biznesa organizēšanas ietek-
me ir krietni vien plašāka, 
nekā varētu šķist. 

Atved naudu
«Tā ir ļoti svarīga nozare 
valsts ekonomikas attīstībā. 
Līdz ar konferencēm rodas 
vajadzība pēc viesnīcām, res-
torāniem, konferenču zālēm. 
Konferenču apmeklētāji at-
ved ārvalstīs nopelnīto nau-
du un tērē to šeit,» ietekmi uz 
tautsaimniecību skaidro eko-
nomiste Raita Karnīte. 

Vienlaikus eksperti atzīst, 
ka dažādu izstāžu konferen-
ču un citu līdzīga rakstura 
pasākumu rīkošana Latvijā 
ekonomikai var dot ne tikai 
tūlītēju pienesumu, bet vei-
dot arī atgriezenisku saiti 
tam, lai mūsu valsts attīstība 
varētu paātrināties. R. Karnī-
te skaidro, ka visumā konfe-
renču bizness vairo valsts at-
pazīstamību, līdz ar to var 
noderēt investīciju piesaistei. 
«Ir viena lieta, kad jūs inves-
tējat valstī, par kuru neko ne-
zināt, bet pavisam cita tad, ja 
zināt, ka tajā notiek liela mē-
roga starptautiski pasāku-
mi,» atpazīstamības jēgu 
skaidro tautsaimniecības ek-
sperte. Taču viņa uzreiz no-
rāda, ka tikai tāpēc vien, ka 
Rīga ir skaista, investori uz 
Latvijas galvaspilsētu ne-
steigsies. Esot jāpiedomā arī 
pie prognozējamas ekono-
miskās vides radīšanas. Viņa 
piebilst, ka izstāžu un konfe-
renču biznesam ir visai plašs 
multiplikārais efekts, tādējā-
di tā attīstības ziņā ir veici-

noša viesnīcu un restorānu 
industrijai, transportam, pār-
tikas rūpniecībai un citām 
nozarēm. Pēc R. Karnītes do-
mām, nākotnē šīs nozares 
pienesums kopējā tautsaim-
niecības struktūrā varētu sas-
niegt kādus divus trīs pro-
centus.

 
Pievilcīga un lēta
Raksturojot Latvijas priekš-
rocības salīdzinājumā ar ci-
tām valstīm, R. Karnīte teic, 
ka tās slēpjas salīdzinoši lē-
tajās izmaksās un labvēlīgajā 
ģeogrāfiskajā stāvoklī. Līdzī-
gu viedokli pauž arī P. Strau-
tiņš. «Baltijas mērogā priekš-
rocības: Rīga ir lielākā pilsē-
ta, esam Baltijas centrā, lielā-
kais gaisa satiksmes savieno-
jumu skaits. Trūkums, salī-
dzinot ar Lietuvu – šķiet, ka 
valsts un jo īpaši pašvaldība 
nav tik aktīva valsts galvas-
pilsētas reklamētāja biznesa 
vidē. Trūkums, salīdzinot ar 
Igauniju – neesam sevi tik 
spilgti globāli pozicionējuši 
kādā jomā kā igauņi e-pār-
valdē un informācijas tehno-
loģiju sistēmu drošībā,» 
spriež P. Strautiņš.  

Savukārt salīdzinājumā ar 
Ziemeļvalstīm, pēc eksperta 
domām, Latvijas acīmredza-
ma priekšrocība ir zemākas 
izmaksas, savukārt trūkums 
– infrastruktūras attīstības lī-
menis. R. Karnīte piebilst, ka 
Rīgas un citu mūsu reģiona 
galvaspilsētu pievilcība da-
žādu pasākumu rīkošanā pa-

lielinās saistībā ar to, ka mū-
su reģions ir maz iepazīts, 
kas pārstāvjos no rietumvals-
tīm uztur salīdzinoši lielu in-
teresi. 

Svarīgais ceļš uz lidostu
Savukārt P. Strautiņš norāda 
uz konferenču centru būvē-
šanas nepieciešamību. To-

mēr šajā ziņā svarīgs aspekts 
ir arī Rīgas iekšējā ģeogrāfija. 
«Lai kā man patiktu ideja par 
Skanstes rajona attīstību, 
man rodas jautājums, kas 
notiks, kad 3000 vai vairāk 
konferences viesu kopā ar 
augošo tur ikdienā strādājo-
šo skaitu vienlaikus vēlēsies 
doties uz lidostu. Šo problē-

mu varētu atrisināt tā dēvē-
tais ziemeļu savienojums, 
bet līdz tam vēl ļoti ilgi jāgai-
da. Cits variants – kaut kur 
tuvu dzelzceļa stacijai, no 
kuras nākotnē uz lidostu va-
rēs nokļūt ļoti viegli. Tur ir 
brīvas vai vismaz viegli atbrī-
vojamas vietas,» ģeogrāfiskos 
aspektus iztirzā P. Strautiņš, 

vienlaikus neizslēdzot iespē-
ju, ka arī konferenču biznesa 
loma kopējā valsts tautsaim-
niecības struktūrā pieaugs, 
mūsu ekonomikai augot un 
kļūstot daudzveidīgākai. 

Tas, ka tautsaimniecība 
kļūst dažādāka, attīstītot iz-
stāžu un dažādu citu saviesī-
gu pasākumu biznesu, kas 
nodrošina ārvalstu naudas 
ieplūšanu mūsu ekonomikā, 
veicinās Latvijas tautsaim-
niecības lielāku noturību 
pret dažādām potenciālām 
finanšu krīzēm, ļaujot šāda 
veida nepatikšanas pārdzīvot 
daudz vieglāk, nekā tas bija 
iepriekšējās desmitgades fi-
nanšu krīzes laikā. 

Patlaban ir īstais brīdis, 
kad pievērsties izstāžu un 
konferenču biznesa attīstī-
bai, jo kopumā šobrīd eko-
nomiskā aktivitāte pasaulē 
turpina pieaugt, vienlaikus 
aizdevuma procentu likmes 
infrastruktūras finansēšanai 
vēl aizvien saglabājas ze-
mas.5

Iepazīst valsti, atved naudu
Izstāžu un konferenču pienesums Latvijas ekonomikā varētu pieaugt
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Raita Karnīte

0  «rīgA ir viena no vizuāli pievilcīgākajām vidēji lielajām Eiropas pilsētām, ar zemu izmaksu līmeni un attīstītu pakalpoju-
mu sektoru. Tomēr salīdzinājumā ar citām pilsētām ir arī trūkumi – nav speciāli būvētu konferenču centru ar lielu ietilpību un 
ģeogrāfiski esam Eiropas nomale,» spriež DNB bankas ekonomikas eksperts Pēteris Strautiņš.  F O T O – A i vA R s L i e p i ņ š , D i e na s m e D i j i
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Magda Riekstiņa

LAI gan moderno tehnolo-
ģiju attīstība paplašina ie-
spējas apmainīties ar infor-
māciju, klātienē nemaz ne-
tiekoties, tomēr konferences 
popularitāti nezaudē. Pēdējā 
laikā gan mainījies konferen-
ču apmeklēšanas mērķis – 
patlaban cilvēki uz konferen-
cēm dodas, lai paplašinātu 
potenciālo sadarbības part-
neru loku, nevis tāpēc, lai gū-
tu skaitļos un faktos izsakā-
mu informāciju. Tas seci-
nāms no Dienas aptaujāto 
sabiedrisko attiecību eksper-
tu atziņām.

Svarīgi ir socializēties
Nav pamata uzskatīt, ka «klā-
tienes konferenču rīkošana 
tuvāko gadu laikā piedzīvos 
būtisku popularitātes kritu-
mu. Mainījies mērķis, kāpēc 
cilvēki tās apmeklē, – ja kād-
reiz konferences bija būtisks 
informācijas iegūšanas avots 
par jaunākajām tendencēm 
tirgū, tad šobrīd daudz nozī-
mīgāka ir socializēšanās 
funkcija,» teic sabiedrisko at-
tiecību tīkla Golin biroja va-
dītāja Rīgā Elīna Dobulāne 
un uzsver, ka klātienes kon-
ferences sniedz iespēju vei-
dot domu apmaiņu ar savas 
industrijas cilvēkiem, turklāt 
bieži runātāji klausītājus la-
bāk spēj iedvesmot klātienē. 

«Patlaban cilvēki daudz 
kritiskāk izvērtē to, kam tērēt 
laiku un kam ne, tāpēc, ja 
kādreiz bija respektabli būt 
visur un zināt visu, tad tagad 
noteicošais ir saturs,» norāda 
Rū komunikācijas īpašniece, 
sabiedrisko attiecību eksper-
te Rūta Grikmane un piebilst, 
«būtiskāk ir arī tas, lai konfe-
rences vadītājs būtu personī-

ba, harizmātiski un intere-
santi atklātu tematu, kā arī 
spētu atkal un atkal savākt 
pilnu zāli ar klausītājiem.»

«Jo digitalizētāka kļūst mū-
su ikdiena, jo straujāk palieli-
nās dažādu konferenču, semi-
nāru un citu profesionālu sa-
tikšanās pasākumu skaits. Da-
tors nevar aizvietot cilvēcisko 
kontaktu, jo konferences ir ne 
tikai koncentrētu zināšanu un 

iedvesmas platformas, bet arī 
jaunu biznesu veidošanas un 
tīklošanās vietas,» uzskata Di-
gital Freedom Festival un Re-
putation Time konferenču rī-
kotāja, reputācijas vadības 
kompānijas Lejiņa&Šleiers va-
dītāja Dagnija Lejiņa.

Saturiski un formas ziņā 
veiksmīgi izveidota konferen-
ce «vienmēr būs vērtība, ne-
atkarīgi no tā, vai esam inter-

neta laikmetā vai ne,» teic uz-
ņēmuma LEAD.Korporatīvā 
komunikācija valdes priekš-
sēdētāja Inga Latkovska un 
turpina, «informācijas un 
enerģijas apmaiņa, kā arī tīk-
lošanās dažādās formās būtu 
tehniski iespējama arī attāli-
nāti, bet klātbūtnes efektu pa-
gaidām ir grūti, pat neiespē-
jami panākt tehniski. Bieži 
tieši par klātbūtnes efektu 

konferences dalībnieki ir ga-
tavi maksāt , un tāpēc tieši 
konferencēm, kurās iespēja-
ma aktīva domu apmaiņa, ir 
liels potenciāls nākotnē.» 

Ja konferences apmeklē-
tājs pats ir labi sagatavojies, 
tad «vienas dienas laikā ie-
spējams iepazīties pat ar 
piecdesmit un vairāk jau-
niem potenciālajiem sadar-
bības partneriem. Savukārt 
organizatoriem jāpadomā 
gan par to, lai konferenču da-
lībniekiem būtu pietiekami 
daudz brīvā laika, gan arī at-
mosfēru, lai savstarpējā ko-
munikācija veidotos, būtu 
patīkama un nepiespiesta. 
Kautrīgums jāatstāj mājās – 
savākto vizītkaršu skaits ir 
konferences atdeves rādī-
tājs,» teic D. Lejiņa. 

Apmeklētājs prasa vairāk
Lai sagatavotu rosinoša satu-
ra konferenci, jāpieliek lielas 
pūles, un «ne visiem konfe-
renču rīkotājiem ir pietieka-
mi liela pieredze, ambīcijas 
un iespējas panākt labāko ie-
spējamo rezultātu, kāda ir 
konference, kurā līdzsvarā ir 
vērtīgs saturs, izklaide un 
diskusija. Visbiežāk pēc šā-
das konferences grūti pa-
teikt, kas tajā bija tik izcils, 
bet palikusi laba pēcgarša un 
gūti jauni impulsi,» teic I. 
Latkovska. 

Viņa arī norāda, ka «laba 
-

siāla investīcija, un arī tā ne 
visiem ir pa spēkam. Tomēr 
pēdējos gados konferences 
arī Baltijā pakāpušās vienu 

soli augstāk visos aspektos.» 
Taču secināms arī, ka «pē-

dējos gados konferenču ap-
meklētājs kļuvis daudz prasī-
gāks un no organizētājiem 
sagaida daudz lielāku iesaisti 
un interakcijas iespējas kon-
ferences laikā,» savukārt bilst 
E. Dobulāne.

Nav viennozīmīgas parei-
zas atbildes par to, vai labāk 
konferenci organizēt ārpus 
Rīgas centra vai centrā. «Pro-
tams, centrs ir stratēģiski iz-
devīgāks,» teic D. Lejiņa un 
turpina, «Digital Freedom 
Festival – vērienīgais jaunuz-
ņēmumu, tehnoloģiju un 
dzīvesstila festivāls – šogad 
jau otro gadu notiks Rīgas 
Latviešu biedrības namā, 
kam ir arī simboliska nozī-
me. Šo namu uzcēla Rīgas 
veiksmīgie uzņēmēji. Vietas 
izvēle simbolizē Digital Fre-
edom Festival ideju par glo-
bālu satikšanās vietu uzņē-
mīgiem latviešiem.» 5
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Ir mainījies konferenču mērķis
Ekspertu viedoklis: tagad konferencēs veido sadarbību, nevis meklē informāciju
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Dagnija Lejiņa

0  «LATVIJAS Universitātes izvēle konferences ReputationTime rīkošanai nebija nejauša. Mēs vēlējāmies parādīt, ka izglītošanās ir nepārtraukts pasākums 
visa mūža garumā. Pavisam praktisks, bet ļoti būtisks kritērijs ir iespēja pielāgot un iekārtot telpu mūsu pasākuma vajadzībām un atbilstoši koncepcijai. Tas 
Latvijas Universitātes Lielās aulas gadījumā arī parādīja apmeklētājiem Lielo aulu vēl neredzētā veidolā un sajūtās,» stāsta Dagnija Lejiņa.  
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Dace Skreija

Konferenču tūrismam 
Rīgā un arī citviet Latvijā ir 
liela nozīme, un tā gadu no 
gada aug. 

Jāņem vērā, ka Latvijā val-
da izteikta tūrisma sezonali-
tāte – viesnīcas un restorāni 
ir noslogoti no maija līdz 
septembrim, savukārt nese-
zonas mēnešos, kad laikaps-
tākļi vairs nelutina, noslogo-
jums strauji krītas. Iespēja 
samazināt sezonalitāti pave-
ras, padarot Rīgu un citas pil-
sētas par biznesa tūrisma ga-
lamērķiem un attīstot tieši 
konferenču tūrismu, jo tas 
nav atkarīgs no laikapstāk-
ļiem.

Turklāt konferenču tū-
risms nodrošina darbu tūris-
ma sfēras darbiniekiem, 
aviokompānijām, taksomet-
ru uzņēmumiem, viesnīcām, 
restorāniem un daudziem ci-
tiem uzņēmumiem apkalpo-
jošajā sfērā. Turklāt konfe-
renču viesi no ārvalstīm bieži 
vēlas pagarināt savu braucie-
nu un apmeklēt dažādas in-
teresantas apskates vietas 
Latvijā. Starptautiskas konfe-
rences arī ļauj vietējiem uz-
ņēmējiem, zinātniekiem un 
studentiem piedalīties pa-
saules mēroga pasākumos, 
iegūstot starptautiska mēro-
ga pieredzi.

Potenciāls izaugsmei
Runājot par konferencēm un 
kongresiem, Rīgā iespējams 
uzņemt pasākumus ar līdz 
pat desmit tūkstošiem dalīb-
nieku, bet viss atkarīgs no šo 
konferenču vai kongresu tā 
dēvētās arhitektūras (struk-

turējuma, telpu nepiecieša-
mības un plānotās darba 
kārtības). Savukārt, ja nepie-
ciešamas paralēlo sesiju kon-
ferenču zāles vai izstāžu 
stendu platības, Rīgā ir, pie-
mēram, tādas multifunkcio-
nālas konferenču vietas kā 
Rīgas Kongresu nams un 
viesnīca Radisson Blu Latvi-
ja, kas spēj uzņemt līdz 1,1 
tūkstotim delegātu. Mazāka 
apmēra konferencēm un se-
mināriem vietu klāsts ir pla-
šāks, un līdztekus Rīgai šos 
pasākumus iespējams orga-
nizēt arī Jūrmalā, Siguldā, 
Cēsīs, Valmierā, Rēzeknē, 
Liepājā, Daugavpilī un citur 
Latvijā.

Līdz šim Rīgā lielākās kon-

ferenču un korporatīvo klien-
tu grupas, kas uzņemtas, bi-
jušas ar 2,2 un 1,6 tūkstošiem 
dalībnieku, taču Rīgas Tūris-
ma attīstības biroja zīmola 
Meet Rīga direktors Aigars 
Smiltāns atzīst, ka Rīgā ir 
grūti šāda mēroga grupām 
nodrošināt kopējās ēdienrei-
zes. Tāpat jau ilgāku laiku 
tiek runāts par multifunkcio-
nālu konferenču un kongre-
su centru Rīgā, un viņš pie-
krīt, ka tas ļautu Latvijas gal-
vaspilsētā rīkot konferences 
ar lielāku skaitu dalībnieku 
un ar ērtākiem apstākļiem, 
kā rezultātā Latvija kļūtu 
konkurētspējīgāka Baltijas 
mērogā.

«Lai arī Latvija šobrīd spēj 

piedāvāt konkurētspējīgas 
cenas par labu servisu, diem-
žēl nevaram piedāvāt telpas 
vērienīgu starptautisko kon-
ferenču rīkotājiem. Valstīm 
Skandināvijā un Austrumei-
ropā izdodas attīstīt konfe-
renču tūrismu, bet Latvijā šī 
attīstība nenotiek tik ātri ne-
pietiekamās infrastruktūras 
dēļ,» atzīst Baltic Travel 
Group valdes priekšsēdētājs 
Vladislavs Korjagins.

Koncentrējas galvaspilsētā
Lai arī tūrisma statistikā tra-
dicionāli netiek izdalīta pozī-
cija – darījumu tūrisms –, ap-
tuvenās aplēses liecina, ka 
darījumu tūristu skaits sa-
sniedz 20–25% no visiem tū-

ristiem. Tiek arī lēsts, ka viens 
darījumu tūrists Latvijā at-
stāj no trim līdz piecām rei-
zēm vairāk naudas nekā pa-
rastais jeb atpūtas tūrists. 
Pēc Rīgas Tūrisma attīstības 
biroja partneru aptaujām, 
viena darījumu tūrista tēriņi 
Rīgā 2016. gadā bijuši 110–
300 eiro par uzturēšanās die-
nu, neskaitot naktsmītņu, li-
dojumu un transporta iz-
maksas. 

Vienlaikus jāatzīmē, ka Rī-
ga un Jūrmala kopumā uz-
ņem līdz pat 99% no visiem 
starptautisko darījumu tūris-
tiem. «Rīgā un Jūrmalā pa-
kalpojumu klāsts darījumu 
tūrismā ir ļoti labā balansā, 
bet tiklīdz tiek izskatītas ie-
spējas rīkot konferences ci-
tās Latvijas pilsētās, tā rodas 
dažādi zemūdens akmeņi. 
Piemēram, reģionos uzbūvē-
tas daudzfunkcionālas un 
modernas konferenču zāles, 
bet nav pietiekams viesnīcu 
istabu nodrošinājums,» 
skaidro A. Smiltāns.

Jūrmalas priekšrocība ir 
ģeogrāfiskais novietojums – 
starptautiskās lidostas un 
galvaspilsētas Rīgas tuvums, 
turklāt kūrortpilsēta spēj pie-
dāvāt konferenču norises 
vietas līdz pat 600 cilvēkiem. 
Piemēram, maijā atklātā Se-
marah Hotel Lielupe Lielā 
konferenču zāle ietilpības zi-
ņā ir lielākā un modernākā 
Jūrmalā – tā spēj uzņemt 600 
viesus, un tiek plānots dot at-
tīstības grūdienu tā dēvētajā 
MICE (Meetings, incentives, 
conferencing, exhibitions) 
sektorā, tāpat Baltic Beach 
Hotel un Jurmala Spa Hotel 
var nodrošināt 250–300 vie-
tas konferences dalībnie-
kiem. Arī pašvaldība spēj no-
drošināt konkurētspējīgu 
piedāvājumu – Dzintaru 
koncertzāles Mazo zāli, kurā 
ir līdz 500 sēdvietām, un Jūr-

malas Kultūras centru (līdz 
340 sēdvietām). Jūrmalas pil-
sētas Tūrisma nodaļas vadī-
tāja Gunta Ušpele teic, ka lie-
lākais pieprasījums ir pēc 
vietas korporatīvo pasākumu 
250–400 cilvēkiem rīkošanai. 
«Pasākumi ārpus vasaras pe-
rioda nodrošina peļņu resto-
rāniem, veikaliem un dažādu 
kultūras un izklaides pasāku-
mu rīkotājiem,» norāda G. 
Ušpele, prognozējot, ka šādu 
pasākumu skaits Jūrmalā 
pieaugs.

Aizpilda tukšumus
Liepāja, pateicoties tajā pie-
ejamajai infrastruktūrai, tiek 
uzskatīta par vienīgo pilsētu 
ārpus Rīgas un Jūrmalas, kas 
var piedāvāt gan piemērotas 
telpas, gan izmitināšanas un 
ēdināšanas iespējas lielu pa-
sākumu nodrošināšanai. Tur-
klāt šobrīd pilsētas priekšro-
cība, līdz ar lidostas darbības 
atsākšanu un airBaltic savie-
nojumu Rīga–Liepāja, ir tās 
pieejamība maksātspējīgo 
cilvēku slānim. Te gan jāat-
gādina, ka šis nav pirmais 
airBaltic eksperiments ar 
iekšzemes lidojumu maršru-
tu, ko reiz jau nācās slēgt ne-
izdevīguma dēļ. Tomēr pilsē-
tā ir 15 dažāda izmēra konfe-
renču un lielu korporatīvo 
pasākumu vietu, lielākās ir 
koncertzāle Lielais dzintars 
un Liepājas Olimpiskais 
centrs, kas var uzņemt vairāk 
nekā tūkstoti viesu, Latviešu 
biedrības nams – 400–700 
viesu, turklāt ir arī vēl citas 
vietas.

Pilsētās ārpus Rīgas ir ze-
mākas konferenču rīkošanas 
izmaksas, it īpaši par ēdinā-
šanu un personālu. «Pat ņe-
mot vērā to, ka nepiecieša-
mas loģistikas izmaksas, arī 
tās kopējo cenu nepaceļ līdz 
Rīgas līmenim, un rezultātā 
tik un tā sanāk lētāk,» norāda 
Liepājas pilsētas domes pār-
stāve Zita Lazdāne.

Piemēram, pērn tūrisma 
nozares uzņēmums Latvia 
Tours organizēja 600 dalīb-
nieku Baltijas mēroga kon-
gresu Liepājas Lielajā dzin-
tarā. Latvia Tours direktore 
Ieva Keiša atminas, ka neērtī-
bas radīja lidostas trūkums. 
Viņas ieskatā Liepāja un arī 
citas reģionālās pilsētas nā-
kotnē varētu kļūt par krietni 

Bizness attīstās, bet vēl ļoti daudz jādara
Skandināvijā 

un Austrumei- 

ropā izdodas 

attīstīt 

konferenču 

tūrismu, 

Latvijā tas tik 

ātri nenotiek. 

Vladislavs 

Korjagins

0  AptuvenāS aplēses liecina, ka darījumu tūristu skaits sasniedz 20–25% no visiem tūristiem. Tiek arī lēsts, ka viens 
darījumu tūrists Latvijā atstāj no trim līdz piecām reizēm vairāk naudas nekā parastais jeb atpūtas tūrists.  F O T O – L E TA
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Konferenču 
bizneSS

Konferenču tūrisms var ienest būtisku naudas daudzumu un pagarināt sezonu. Dominē Rīga un Jūrmala
populārākiem galamērķiem 
konferenču tūrisma jomā, 
nekā ir patlaban.

Ilgais ceļš
Protams, konkurēt ar galvas-
pilsētu piedāvājuma ziņā ir 
grūti, un šajā dinamiskajā lai-
kā jādomā par to, vai, atlido-
jot uz Rīgu, ārzemju delegāci-
jas ir gatavas līdz konferences 
vietai, piemēram, Rēzeknei, 
mērot trīs stundu garu ceļu. 
Salīdzinājumam – pārlido-
jums no Varšavas uz Rīgu ilgst 
vienu stundu 20 minūtes, no 
Berlīnes – vienu stundu 40 
minūtes. Rēzeknē tiek rīkotas 
Latvijas mēroga konferences, 
pārsvarā  tās rīko lielas kom-
pānijas, kuru filiāles atrodas 
visos Latvijas reģionos, to vi-
dū arī Latgalē. «Atšķirīga si-
tuācija ir ar starptautiskajām 
konferencēm, kur piedalās ne 
vien pāris ielūgtu ārzemju 
speciālistu, bet visi dalībnieki 
ir no citām valstīm. Šādā grie-
zumā reģionālās pilsētas ne-
var konkurēt ar galvaspilsētu, 
paveicies ir tikai Liepājai, at-
jaunojot savu lidostu. Mūsu 
gadījumā, lai «atvilktu» uz Rē-
zekni starptautiskās konfe-
rences, jābūt kādai pievieno-
tai vērtībai, ko nav iespējams 
dabūt Rīgā, piemēram, kolo-

rīta vide, ieskats senos amat-
nieku arodos, skaistas Latga-
les dabas ainavas,» skaidro 
Rēzeknes Tūrisma attīstības 
centra vadītāja Jeļena Kijaš-
ko.

Savukārt Valmieras pilsē-
tas pārstāve Zane Bulmeista-
re teic, ka, apmeklējot konfe-
renci ārpus galvaspilsētas, 
viesi bieži vien izmanto to kā 
iespēju iepazīt nezināmas 
Latvijas vietas, baudīt mūsu 
valsts kultūras pasākumu 
piedāvājumu, turklāt reizēm 
pēc konferences atgriežas 
pilsētā, bet jau kopā ar ģime-
ni vai draugiem ar mērķi iz-
baudīt atpūtas piedāvājumu.

Jāreklamē, jāstāsta
Latvijas Investīciju un attīstī-
bas aģentūras direktors And-
ris Ozols uzsver, ka Latvija 
konferenču tūrisma jomā kā 
jauns galamērķis lielā mērā 
var būt interesanta starptau-
tiskā līmenī, jo tradicionālie 
galamērķi, piemēram, lielās 
metropoles jau ir pierastas, 
bet konferenču rīkotājiem 
gribas apmeklētājus pār-
steigt un iepriecināt ar ko 
jaunu. Turklāt Latvija šobrīd 
ir uzskatāma par relatīvi dro-
šu galamērķi uz daudzu citu 
Eiropas valstu fona. «Konfe-

renču tūrisma sektorā kon-
kurence ir ārkārtīgi sīva. Lai 
tajā gūtu panākumus, jāie-
gulda milzīgs darbs un lī-
dzekļi, parādot un pierādot, 
cik esam pievilcīgi, prasmīgi 
un cik labas ir mūsu cenas 
salīdzinājumā, piemēram, ar 
Ziemeļvalstīm. Šo darbu ne-
var paveikt īsā laikā, uz kon-
ferenču tūrismu jāraugās kā 
ilgtermiņa ieguldījumu, kurā 
svarīga ir arī kopējā valsts 
ekonomiskā attīstība,» norā-
da A. Ozols. 

V. Korjagins atzīst, ka visu-
mā ir izvirzīti augsti mērķi un 
ir lieli plāni nākotnei, bet 
konferenču tūrisma nišas 
sektorā «esam jaunienācēji, 
un, lai pasaulē Latvija kļūtu 
atpazīstama, jāiegulda lieli 
līdzekļi». Nozares pārstāvji ir 
vienisprātis, ka jāturpina 
mārketinga aktivitātes, kā arī 
tūrisma pakalpojumu un 
publiskās infrastruktūras 
pilnveidošana, lai korporatī-
vajiem klientiem varētu pie-
dāvāt komfortu it visā, jo ne-
noliedzami šie klienti ir pra-
sīgāki nekā tūristi, kas ceļo, 
lai atpūstos, – ja par tūrisma 
pakalpojumu gatavi maksāt 
daudz naudas, tad vēlas pretī 
saņemt augstas kvalitātes 
sniegumu.5



Linda Liepiņa

KO tur liekuļot – ir arī tādas 
konferences, kas paliek atmi-
ņā nevis ar sarežģītiem refe-
rātiem un komplicētiem zi-
ņojumiem, bet ar sarunām 

par iniciēto tēmu. 
Tādā situācijā par ļoti sva-

rīgiem faktoriem kļūst laba 

ēdināšana un garšīgas uzko-
das, kā arī ērta ēdiena baudī-
šana. Lai pasākums izdotos, 
ir svarīgs arī apgaismojums, 
krēslu ērtums, kondicionētā-
ji un citas komfortu un lab-
sajūtu nodrošinošas sastāv-

cepumiem – nu nekā neiz-
tikt! 

Izpatikt, piemēroties, 
saskaņot
«Mūsu restorāni nav klasis-
kie pasākumu ēdināšanas un 
apkalpošanas nodrošinātāji, 
bet ar lielu prieku, kad ir ie-
spēja, to darām,» Dienai saka 
Ēriks Dreibants, Restorāna 3 
un 3 pavāru restorāns šefpa-
vārs. Pēc pieredzes Ē. Drei-

bants zina stāstīt, ka nereti 
konferenču rīkotāji grib sa-
viem viesiem nodrošināt ēdi-
nāšanu par viszemāko iespē-
jamo cenu. «Bieži vien, at-
saucoties uzaicinājumam 
nodrošināt ēdināšanu konfe-
rencē, uzrakstām piedāvāju-
mus, bet mums atsaka cenas 
dēļ. Gadās arī tā, ka mēs at-
sakāmies no sadarbības, ja 
tiek diskutēts par iespējami 
zemākas kvalitātes produk-
tiem,» skaidro Ē. Dreibants. 

Optimālā variantā ēdinā-
tāji piedāvā savu ēdienkarti, 
bet tajā vienmēr var izdarīt 
izmaiņas un arī tiek veiktas 
izmaiņas. Ja pirms pasākuma 
tiek saņemta informācija, ka 
lielākā daļa pasākuma dalīb-
nieku ir veģetārieši, 80% no 
ēdienu klāsta būs veģetārie 
ēdieni, 20% – ēdieni ar gaļu. 
Ja nav informācijas par veģe-
tāriešiem pasākuma dalīb-
nieku vidū, proporcija būs 
citāda – piemēram, 20% no 
ēdienu klāsta būs veģetārie 
ēdieni, 80% – ēdieni ar gaļu. 

Ē. Dreibants piebilst, ka 
ēdināšanas jomā tiek pievēr-
sta uzmanība arī dažādu reli-
ģiju un tradīciju pārstāvjiem, 
kuri piedalās pasākumos. Ja 
auditorijā ir musulmaņi, no 
ēdienkartes tiek izslēgta cūk-
gaļa. 

To, ka nepieciešams 
daudzveidīgs ēdienu piedā-
vājums, apstiprina arī citi 
ēdināšanas biznesa pārstāv-
ji. «Lai kā gribētos piedāvāt 
tikai vienu ēdienkarti visiem, 
tas nav iespējams, jo cilvēku 
prasības ir ļoti dažādas. Esam 
arī saņēmuši pasūtījumus, 
kuros minēts, ka viesiem ne-
drīkst piedāvāt glutēnu vai 
laktozi saturošus produktus,» 

pieredzē dalās restorānu Vai-
rāk saules līdzīpašnieks un 
šefpavārs Endijs Bērziņš.  

Bizness nav debesmanna 
«Ja paralēli ir divi biznesa vir-
zieni – restorāns un ēdināša-
na pasākumos –, kādā brīdī 
viens no biznesa virzieniem 
noteikti cietīs. Šis biznesa vir-
ziens – pasākumu apkalpoša-
na – nav viegls,» stāsta E. Bēr-
ziņš. Vairāk saules gan ir ēdi-
nāšanas biznesā pieredzējis 
uzņēmums, kas ilgtermiņā 
nodarbojas arī ar ēdināšanas 
jautājumu risinājumiem da-
žādos pasākumos. «Mūsu biz-
nesā izbraukuma ēdināšanas 
pasākumi uzņēmuma apgro-
zījuma budžetā veido vienu 
piektdaļu,» skaidro E. Bērziņš 
un turpina: «Krīzes laikā – 
2008. gadā – sapratām, ka jā-
veido jauna struktūrvienība – 
banketu apkalpošana, kas bū-
tu pilnīgi atdalīta no restorā-
na. Pirms pieciem gadiem ti-
ka uzbūvēta atsevišķa pro-
dukcijas ražotne un izveidota 
arī atsevišķa banketu ēdinā-
šanas vienība.»

Vislielākās problēmas paš-
laik šajā sfērā sagādā katas-

trūkums, norāda E. Bērziņš. 
«Piedalāmies arī valsts iepir-
kumos. Protams, iepirkumu 
organizētāji grib visu lētāk, 
bet mēs nevaram sūtīt uz pa-
sākumu viesmīli, kurš var ar 
šampanieti apliet kādu vie-
si,» skaidro uzņēmējs  

Vēl par kādu nozīmīgu 
problēmu gan E. Bērziņš, gan 
Ē. Dreibants uzskata nepie-
mērotu telpu izvēli. Zāle kon-
ferencei vai semināram ir lie-
liska, turpretim ēdināšanas 
organizēšanai nereti tiek pie-

dāvāta maza telpa. «Pasāku-
mā jānodrošina vismaz divas 

-
pumi – it kā jau viss tiek at-
vests sagatavots, bet servēša-
na notiek uz vietas. Bieži vien 
pasaka, ka ir desmit minūšu 
laika, jo uzstājas pēdējais ru-
nātājs, un tad sākas rosība kā 
skudru pūznī. Zālē klusi, uz 

-
nas, krūzes, taču, lai kā arī 
censtos, traukus klusām nav 
iespējams nomainīt,» situā-
ciju raksturo Ē. Dreibants. 

Var arī citādi
Aizvien biežāk ēdināšana 
konferencēs un citos līdzīgas 
ievirzes pasākumos tiek rīko-
ta ārpus Rīgas. Lai konferen-
ce vai seminārs būtu produk-
tīvāki, tiek apvienots darbs 
un atpūta. Piemēram, resto-
rāns Rāmkalni par optimālā-
ko atzīst seminārus rīkot tā 
piedāvātajās telpās. «Katrs 
darījums ir izdevīgs,» atjoko 
Rāmkalnu ražošanas vadītā-
ja Liene Rūnika. 

Semināru zālē ir vieta 70 
cilvēku lielai grupai, pie gal-
diņiem – 45 cilvēkiem. Semi-
nāru zāle ir atdalīta no pārējā 
kompleksa, un tiek nodroši-
nāta pilna servisa ēdināšana 

vakariņas.
Arī Ē. Dreibants uzskata – 

jo pasākums ir neformālāks, 
jo bieži vien arī produktīvāks. 
Kā piemēru viņš min 3 pavā-
ru restorāna piedāvāto Kopā-
gatavošanu, kurā var piedalī-
ties no pieciem līdz pat 80 
dalībniekiem: klātesošie tiek 
sadalīti grupās un šefpavāra 
vadībā gatavo paši sev vaka-
riņas. Tas gan esot drīzāk 
pēckonferenču vai pēcsemi-
nāru pasākums, kurā nefor-
mālā gaisotnē notiek tuvāka 
iepazīšanās, dalībnieku sa-
liedēšanās.

XXI gadsimta otrajā des-
mitgadē «ēdināšanas pakal-
pojumu saņēmēji daudz rū-
pīgāk izvērtē, vai ir vērts 
maksāt par papildu gardu-
miem. Pirms krīzes vispirms 
izvēlējās ēdienkarti un pēc 
tam runāja par cenu. Tagad 
klienti izsver un sabalansē 
abus faktorus», Dienai jau ie-
priekš pauda ēdināšanas uz-
ņēmuma Baltic Restaurants 
vadītājs Aigars Kaugars un 
arī uzsvēra – agrāk ēšanas un 

programmā tika atvēlēts il-
gāks laiks nekā tagad. 5

Lai ēdiens palīdzētu darbam
Konferenču produktivitāte atkarīga arī no kafijas pauzēm un uzkodām

Vislielākās 

problēmas 

pašlaik sagādā 

katastrofāls 

kvalificēta 

darbaspēka 

trūkums. 

Endijs Bērziņš

0  ORGANIZĒJOT ēdināšanu konferencēs, semināros un citos lietišķos pasākumos, ir svarīgi piedāvāt daudzveidīgu ēdienu 
klāstu dažādām gaumēm, nozīmīga ir arī operatīva, pasākuma dalībniekiem ērta ēdienu un kafijas pasniegšana, uzsver ēdinā-
šanas biznesa pārstāvji.  
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