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Klimatneitralitāte dabas tūrismā: 
no infrastruktūras līdz praksēm



Saturs

Individuālie rīcības virzieni

Strukturālie rīcības virzieni

Ceļavārdi darba grupām

Dabas tūrisms 1.5° dzīvesveida kontekstā



Kāda ir dabas tūrisma un ekotūrisma 
vieta klimatam un biodaudzveidībai

saudzīgā dzīvesveidā?

Kā dabas tūrisms var rādīt priekšzīmi 
citām nozarēm?



Personas mājas | Infrastruktūra | Tūrisma telpa

Klasiskais modelis

Darbs



Dabas / attīstības dalījums un paralēlisms 
rezultējas arī vides aizsardzības un tūrisma 
konfliktos

Kādi ir izaicinājumi?

Ķermeniska «tuvība dabai» automātiski 
nenozīmē klimatam un biodaudzveidībai
saudzīgu dzīvesveidu



Ekosistēmu pakalpojumi | Apsaimniekošana | 
Infrastruktūra | Produktu izstrāde | 

Transports nokļūšanai | | Tūrisma transports | 
Ekipējums | Pieredze | Pārtika | Komunikācija

Tūrisma produkta dzīves cikls
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Uzlabot dzīves kvalitāti 
un labbūtību

Uzturēt un nenoplicināt 
daudzām sugām 
piemērotas dzīvotnes

Samazināt materiālo 
resursu izmantošanu

Iesaistīt iedzīvotājus 
vides aizsardzībā un 

ieguvumos no 
tūrisma



Individuālās prakses



Klimatu saudzējoša dzīvesveida 
rīcības atpūtas jomā

Samaziniet darba stundas un mājsaimniecības 
ienākumus. Samaziniet pašreizējā patēriņa izdevumus.

Uzturiet savas mājsaimniecības ienākumus nemainīgus 
un daļēji novirziet mājsaimniecību izdevumus
• no precēm un pakalpojumiem ar augstu oglekļa 

emisiju līmeni uz darbībām ar zemu oglekļa emisiju , 
piemēram, pieredzes un izglītības ieguvi ;

• no patēriņa precēm uz vides problēmu risināšanu un 
atbalstu vides organizācijām. 



Klimatu saudzējoša dzīvesveida rīcības 
atpūtas un mobilitātes jomā

Pārejiet no braukšanas ar privāto automašīnu uz 
riteņbraukšanu un iešanu kājām .

Samaziniet atpūtas vai izklaides nolūkā (hobijs, 
iepirkšanās, nedēļas nogales ceļojumi utt.) ar 
automašīnu nobrauktos kilometrus . 

Pārejiet no brīvdienu braucieniem ar lidmašīnu uz 
brīvdienu braucieniem ar vilcienu.

Pārejiet no brīvdienu braucieniem ar lidmašīnu uz 
brīvdienu braucieniem ar autobusu.



Klimatu saudzējoša dzīvesveida 
rīcības atpūtas un mājokļa jomā

Samaziniet dzīvojamās un darba telpas 
temperatūru.

Samaziniet apģērba un apavu pirkumus.

Izvēlieties vairāk palikt savā vietējā apkaimē un 
nodarboties ar tajā pieejamajām aktivitātēm.



Strukturālie rīcības virzieni



Strukturālie šķēršļi

Ekonomiskās izaugsmes 
paradigma, kas ir 
iesakņota vai izpaužas 
sociālās attiecībās, 
rīcībpolitikas prioritātēs 
un izvērtējumos

Infrastruktūras 
neatbilstība ilgtspējas 
mērķiem (t.sk. 
centralizācija, velojoslu
un lauku sabiedriskā 
transporta trūkums) 



Izpratne un kritēriji par to, 
kas ir laba dzīve un 
labbūtība (t.sk. priekšstati 
par ideālu māju, labu 
pārtiku, atpūtu) individuālā 
vai kolektīvā līmenī 

Vienprātīgi, saskaņoti 
centieni no globālā līdz 
vietējam pārvaldības 
līmenim (t.sk. 
starpvalstu sadarbība, 
klasteri)

Strukturālie virzītāji



Dabas tūrisma produkts un tā dzīves cikls

Vērtība 
iedzīvotājam

Piekļūšanas pēda

Pieredzes pēda

Vērtība 
sabiedrībai

Vērtība 
dzīvotnei

Eksportspēja
(un/vai)

Izaugsme
(un/vai)



[Vieta iztēlei]

Dabas tūrismam ir vieta sabiedrības pārejā uz 
klimatam saudzīgu dzīvesveidu.

Kādas vērtības, regulējums, prakses, produkti, 
infrastruktūras un attiecības to stiprina?
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