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Anotācija 
 

Darbs veltīts mūsdienu tūrisma aktuālas problēmas risināšanai, kas saistīta ar 

pāreju no stingri paketēta ceļojuma uz elastīgu individuālu ceļojumu. Problēmas 

risināšanai veikta teorētiskā pamatojuma un metodiskā nodrošinājuma izstrādāšana 

tūrisma informācijas sistēmas izveidei, kura no pazīstamām atšķiras ar daudzkritēriju 

analīzes metožu izmantošanu individuālā ceļojuma izvēlei. 

Darbā ir izpētītas daudzkritēriju analīzes metodes, veikta to klasifikācija un 

izvēlētas konkrētas metodes uzdevuma risināšanai, veikta izvēlēto metožu analīze un 

noskaidrotas metodoloģiskās atšķirības, kas noteic metožu izmantošanas iespējas. 

Izstrādāts uzdevuma modelis; noskaidrotas alternatīvu novērtēšanas metodes, izstrādāta 

risinājuma jutīguma pētīšanas metodika. 

Individuālā ceļojuma izvēles uzdevuma informācijas nodrošinājuma  reģionālās 

tūrisma informācijas sistēmas izstrādāšanai autors ir papildinājis informācijas sistēmu 

projektēšanas metodoloģiju ar jaunu sistēmu dekompozīcijas principu saskaņā ar 

informācijas tehnoloģiju realizācijas faktoriem, kas ir nepieciešams mūsdienās 

izstrādājamām publiskām informācijas sistēmām. Piedāvātā informācijas sistēmu 

projektēšanas metožu kompleksa klasifikācija vienkāršo projektēšanas metodes izvēli. 

Pētījumu rezultātu praktiskais pielietojums ir pierādīts ar individuālā ceļojuma 

uzdevuma risināšanu un risinājuma jutīguma pētījumu. 

Izstrādātā tūrisma informācijas sistēmas projektēšanas metodika ar elastīga 

individuālā ceļojuma izvēles mehānismu paplašina tūrisma informācijas sistēmas 

funkcionalitāti un veicina tūrisma uzņēmējdarbības konkurētspējas paaugstināšanu. 
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Annotation 
 

The promotion paper is dedicated to the solution of the topical problem of modern 

tourism  transfer from a strictly packaged travel to a flexible individual travel. For the 

solution of this problem, the paper develops the theoretical and methodological basis for 

the design of a tourist information system which is different from the existing with the 

application of multi-criteria analysis methods to the selection of an individual travel. 

The paper studies the multi-criteria analysis methods, makes classification thereof, 

and chooses concrete solution methods of the task set; makes an analysis of the selected 

methods and refines the methodological differences which characterize the 

opportunities for the application thereof. It develops the model of the travel choice task, 

determines the methods of the evaluation of alternatives, develops the methodology of 

research of the decision sensitivity. 

While developing the informational maintenance for the travel choice task  the 

regional tourist information system, the methods of system designing are supplemented 

with a new approach of system decomposing on the basis of IT implementation factors, 

which is necessary for the currently developed information system of public access. The 

complex classification of the information system designing methods is offered to 

simplify the choice of the designing method. The practical applicability of the research 

results is proved by the solution of the individual travel choice task and by research of 

the solution sensitivity. 

The developed method of tourism information system with the mechanism of the 

individual travel choice extends the functionality of the tourism information system and 

contributes to the increase of competitiveness in the tourism business. 
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Аннотация 
 

Работа посвящена решению актуальной проблемы современного туризма  

перехода от строго пакетированного путешествия к гибкому индивидуальному 

путешествию. Для решения проблемы выполнена разработка теоретического 

обоснования и методического обеспечения создания туристической 

информационной системы, отличающейся от известных использованием методов 

многокритериального анализа для процесса выбора индивидуального 

путешествия.  

В работе исследованы методы многокритериального анализа, выполнена их 

классификация и выбраны конкретные методы решения поставленной задачи, 

проведен анализ методов и выяснены методологические отличия, определяющие 

возможности их использования. Разработана модель задачи выбора путешествия, 

определены методы оценки альтернатив, разработана методика исследования 

чувствительности решения задачи. 

При разработке информационного обеспечения задачи выбора путешествия 

 региональной туристической информационной системы, автором дополнена 

методология проектирования информационных систем новым принципом 

декомпозиции систем исходя из факторов реализации информационных 

технологий, что необходимо для разрабатываемых в настоящее время 

информационных систем публичного доступа. Предложена комплексная 

классификация методов проектирования информационных систем, упрощающая 

выбор метода проектирования. Практическая применимость результатов 

исследования доказана решением задачи выбора индивидуального путешествия и 

исследованием чувствительности полученного решения. 

Разработанная методика проектирования туристической информационной 

системы с механизмом выбора индивидуального путешествия расширяет 

функциональность туристической информационной системы и способствует 

повышению конкурентоспособности предпринимательской деятельности в 

туризме. 

 



6 

Saturs 
1. Vispārējais darba raksturojums .............................................................................................9 

1.1. Pētījuma aktualitāte ........................................................................................................9 

1.2. Darba mērķis un uzdevumi...........................................................................................10 

1.3. Pētījuma objekti............................................................................................................10 

1.4. Pētījuma metodes..........................................................................................................10 

1.5. Darba zinātniskais jaunieguvums .................................................................................11 

1.6. Teorētiskā vērtība .........................................................................................................11 

1.7. Praktiskā vērtība ...........................................................................................................12 

1.8. Pētījumu rezultātu aprobācija .......................................................................................12 

1.9. Publikācijas...................................................................................................................13 

1.10. Personīgais ieguldījums..............................................................................................13 

1.11. Promocijas darba struktūra un apjoms........................................................................13 

2. Tūrisma informācijas sistēmu attīstības analīze un pilnveidošanas iespējas.......................16 

2.1. Tūrisma informācijas sistēmu konkurētspējas palielināšanas faktori...........................16 

2.1.1. Tūrisma nozares nozīme un informācijas tehnoloģiju loma tūrisma 

uzņēmējdarbībā................................................................................................................16 

2.1.2. Loģistikas pieeja tūrisma informācijas sistēmām..................................................25 

2.1.3. Informācijas sistēmu un informācijas tehnoloģiju priekšrocību izmantošana 

tūrisma uzņēmējdarbības konkurētspējas palielināšanai .................................................27 

2.2. Latvijas tūrisma un tūrisma informācijas sistēmu attīstības raksturojums un 

analīze..................................................................................................................................34 

2.2.1. Tūrisma attīstības analīze un to ietekmējošie faktori ............................................34 

2.2.2. Tūrisma informācijas sistēmu analīze ...................................................................37 

2.3. Tūrisma informācijas sistēmas funkcionalitātes pilnveidošana ar elastīga 

individuālā ceļojuma izvēli..................................................................................................41 

2.3.1. Elastīga individuālā ceļojuma izvēles sistēmas nepieciešamības pamatojums .....41 

2.3.2. Tūrisma konsultatīvo sistēmu esošo izstrādņu analīze ..........................................43 

2.3.3. Elastīga individuālā ceļojuma izvēles uzdevuma formulēšana un prasību 

noteikšana ........................................................................................................................45 

2.3.4. Tūrisma informācijas sistēmas pilnveidošana, izmantojot lēmumu 

pieņemšanas metodes ......................................................................................................47 

2.4. Secinājumi ....................................................................................................................49 

3. Daudzkritēriju analīzes metožu izmantošana elastīga individuālā ceļojuma izvēlei...........50 



7 

3.1. Individuālā ceļojuma izvēles uzdevumā izmantojamo lēmumu pieņemšanas 

metožu raksturojums ...........................................................................................................50 

3.1.1. Lēmumu pieņemšanas modeļa raksturojums.........................................................50 

3.1.2. Lēmumu pieņemšanā izmantojamo daudzkritēriju analīzes metožu 

raksturojums ....................................................................................................................52 

3.2. Elastīga individuālā ceļojuma izvēlē izmantojamo daudzkritēriju analīzes metožu 

pētīšana ................................................................................................................................56 

3.2.1. Analītiskās hierarhijas metode...............................................................................56 

3.2.2. ELECTRE I metode ..............................................................................................61 

3.2.3. Vienkāršās aditīvās svēršanas metode...................................................................64 

3.2.4. Metožu salīdzinošā analīze....................................................................................66 

3.3. Secinājumi ....................................................................................................................67 

4. Elastīga individuālā ceļojuma izvēles uzdevuma informācijas nodrošinājuma 

projektēšanas metodika ...........................................................................................................68 

4.1. Reģionālās tūrisma informācijas sistēmas veidošanas teorētiskie un 

metodoloģiskie aspekti ........................................................................................................68 

4.1.1. Informācijas sistēmu projektēšanas tehnoloģijas un metodoloģijas......................68 

4.1.2. Projektēšanas metožu klasifikācija........................................................................75 

4.1.3. Informācijas sistēmu dekompozīcija saskaņā ar informācijas tehnoloģiju 

realizācijas faktoriem.......................................................................................................81 

4.2. Reģionālās tūrisma informācijas sistēmas veidošanas uzdevumi un sistēmas 

modeļa izstrādāšana.............................................................................................................89 

4.2.1. Informācijas sistēmas nozīme, definējums un pamatuzdevumi ............................89 

4.2.2. Informācijas sistēmas realizācija organizatoriskajā līmenī ...................................91 

4.2.3. Reģionālās tūrisma informācijas centra funkcijas un uzdevumi ...........................93 

4.2.4. Informācijas sistēmas arhitektūras modelis...........................................................95 

4.3. Reģionālās tūrisma informācijas sistēmas izmantošana elastīga individuālā 

ceļojuma veidošanas procesā...............................................................................................97 

4.3.1. Informācijas sistēmas izstrādāšanas metodika ......................................................97 

4.3.2. Elastīga individuālā ceļojuma paketes veidošana elektroniskās komercijas 

ietvaros ..........................................................................................................................102 

4.3.3. Tūrisma tirgus dalībnieku lomu maiņa un rekomendācijas tūrisma 

speciālistiem ..................................................................................................................106 

4.4. Secinājumi ..................................................................................................................109 



8 

5. Daudzkritēriju analīzes metožu praktiskā izmantošana elastīga individuālā ceļojuma 

izvēlei ....................................................................................................................................110 

5.1. Praktiskā uzdevuma risināšana...................................................................................110 

5.1.1. Uzdevuma nostādne.............................................................................................110 

5.1.2. Uzdevuma risināšana ar analītiskās hierarhijas metodi.......................................113 

5.1.3. Uzdevuma risināšana ar ELECTRE I metodi......................................................120 

5.1.4. Uzdevuma risināšana ar vienkāršās aditīvās svēršanas metodi ...........................123 

5.1.5. Risinājumu salīdzinoša analīze............................................................................127 

5.2. Uzdevuma risinājuma jutīguma pētīšana....................................................................128 

5.2.1. Risinājuma jutīguma eksperementālā pētīšana....................................................128 

5.2.2. Jutīguma pētīšanas rezultātu analīze....................................................................140 

5.3. Secinājumi ..................................................................................................................141 

6. Darba rezultāti ...................................................................................................................142 

Literatūras saraksts ................................................................................................................146 

Pielikumi................................................................................................................................154 

 



9 

1. Vispārējais darba raksturojums 

1.1. Pētījuma aktualitāte 

Pasaules transportēšanas un tūrisma industrija ir viens no lielākajiem informācijas 

un komunikācijas tehnoloģiju patērētājiem. Informācijas tehnoloģiju vērtīgumu 

patērētājiem nosaka to spēja radīt papildu iespējas, kas atbilstoši pieprasījuma jaunajām 

tendencēm ļauj piedāvāt klientiem plašāku pakalpojumu klāstu, paplašināt 

transportēšanas un tūrisma informācijas sistēmu funkcionalitāti un tādējādi veicināt 

tūrisma uzņēmējdarbības konkurētspēju. 

Pēdējā laikā tūrismā aug pieprasījums pēc elastīga individuālā ceļojuma (Flexible 

Itinerary Tour — FIT) veidošanas, kad, pateicoties ceļojumu pieredzes un datorzināšanu 

uzkrāšanai, pats tūrists individuāli kombinē dažādus ceļojuma elementus. Šī 

pieprasījuma apmierināšanas nepieciešamība izvirzījusies par aktuālu tūrisma attīstības 

problēmu. Tās aktualitāte ir pierādīta ārzemju zinātnieku H. Hruškas, J. Mazaneka, 

A. Bodija, J. Zeleznikova, P. Boses, A. Padalas pētījumos par konsultatīvo pakalpojumu 

sniegšanu tūristiem. 

Neraugoties uz to, ka individuālā ceļojuma izvēles sistēmas nepieciešamība tiek 

plaši atzīta zinātniskajos pētījumos, sistēma, kas būtu praktiski izmantojama izvēles 

lēmumu pieņemšanai tūrismā, joprojām nav izstrādāta. Individuālā ceļojuma izvēle, kas 

ir saistīta ar pieprasījumu pēc mainīgiem produktiem, kuri savukārt ir pakļauti 

daudzveidīgiem faktoriem, ir sarežģīts lēmumu pieņemšanas uzdevums. Turklāt ir 

jāņem vērā uzdevuma starpdisciplinārais raksturs, jo uzdevuma risināšanu ietekmē 

dažādi faktori, kas ir saistīti gan ar adekvātu matemātisko metožu izvēli, gan ar izvēles 

procesa informācijas nodrošinājumu.  

Teorētisku un metodisku darbu, kas veltīti tūrisma informācijas sistēmu veidošanai, 

izmantojot individuālā ceļojuma izvēles mehānismu, un to veiksmīgās praktiskās 

realizācijas trūkums, kā arī šo darbu nozīmīgums konkurences apstākļos noteica 

promocijas darba temata izvēli un tās aktualitāti. 

Šajā promocijas darbā tūrisma uzņēmējdarbības informācijas sistēmu nodrošinājuma 

dažādu aspektu izstrādāšana veikta, pamatojoties gan uz ārzemju zinātnieku 

G. Arčdeila, D. Buhaļa, H. Movlanas, V. Šertlera, P. Šeldona, R. Maklauda, Č. Parkera, 

M. Hamera, J. Čampija, V. Gluškova, E. Hotjašova, N. Plotņikovas, A. Gvozdenko, 

G. Papirjana, gan uz Latvijas zinātnieku E. Vanaga, Ž. Ilmetes, L. Novicka, 

J. Merkurjeva, N. Krūmiņa darbiem. Izmantoti arī V. Praudes un J. Beļčikova darbi 
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mārketinga jomā un O. Laričeva, B. Ruā, R. Kini, H. Raifa, T. Sātija, A. Borisova, 

L. Frolovas darbi matemātiskās modelēšanas jomā, D. Bolinžera pētījumi daudzkritēriju 

metožu izmantošanā tautsaimniecības uzdevumu risināšanai.  

 

1.2. Darba mērķis un uzdevumi 

Promocijas darba mērķis ir teorētiskā pamatojuma un metodiskā nodrošinājuma 

izstrādāšana tūrisma informācijas sistēmas veidošanai ar individuālā ceļojuma izvēles 

mehānismu, kas balstīts uz daudzkritēriju analīzes metožu izmantošanu.  

Saskaņā ar izvirzīto mērķi promocijas darbā risināšanai tiek izvirzīti šādi uzdevumi: 

• informācijas tehnoloģiju un informācijas sistēmu lomas noteikšana tūrisma 

uzņēmējdarbības konkurētspējas paaugstināšanai; 

• individuālā ceļojuma izvēles uzdevuma risināšanas nepieciešamības 

pamatojums, esošo izstrādņu analīze un daudzkritēriju analīzes metožu 

izmantošanas iespējamības pētīšana; 

• ceļojuma daudzkritēriju izvēles uzdevuma modeļa izstrādāšana, praktiskā 

uzdevuma risināšana un risinājuma jutīguma analīze; 

• tūrisma informācijas sistēmu projektēšanas teorētisko un metodoloģisko aspektu 

izpēte un to pilnveidošana; 

• ceļojuma izvēles uzdevuma informācijas nodrošinājuma — reģionālās tūrisma 

informācijas sistēmas — veidošanas metodikas izstrādāšana; 

• tūrisma speciālistu lomu maiņas pētīšana elastīga individuālā ceļojuma izvēles 

apstākļos.  

 

1.3. Pētījuma objekti 

Pētījuma objekti ir tūrisma informācijas sistēma un elastīga individuālā ceļojuma 

izvēle. 

 

1.4. Pētījuma metodes 

Darba pamatā ir zinātniskie pētījumi, kas balstās uz vispārējās un speciālās 

literatūras analīzi, Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem, Centrālās 

statistikas pārvaldes, ANO Pasaules Tūrisma organizācijas (UNWTO) un Pasaules 

Ceļojumu un tūrisma padomes (WTTC) statistikas datiem.  

Promocijas darba izstrādes gaitā tika izmantotas vispārējās ekonomiskās un 

matemātiskās statistikas metodes — grupēšana, salīdzināšana, analogu metode, kā arī 
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matemātiskās modelēšanas, daudzkritēriju analīzes, loģistikas informācijas sistēmu 

projektēšanas metodes, dzīves cikla metodoloģija, uz klientu orientētā tehnoloģija, 

Expert Choice pakete. 

 

1.5. Darba zinātniskais jaunieguvums 

Promocijas darbā ir piedāvāta tūrisma informācijas sistēmas projektēšanas 

metodika, kura no pazīstamām atšķiras ar daudzkritēriju analīzes metožu izmantošanu 

individuālā ceļojuma izvēlei. Tās ļauj risināt aktuālu problēmu, kas saistīta ar jaunu 

tūrisma tendenci — pāreju no stingri paketētā ceļojuma uz elastīgu individuālu 

ceļojumu, kas savukārt ļauj pilnveidot tūrisma informācijas sistēmas (TIS) 

funkcionalitāti un palielināt uzņēmējdarbības konkurētspēju. 

Pētījumu gaitā iegūti šādi zinātniskie rezultāti: 

1. Pamatota daudzkritēriju analīzes metožu izmantošana individuālā ceļojuma 

izvēlē, noteiktas prasības izvēles procesam. 

2. Izveidots ceļojuma izvēles modelis un pamatota analītiskās hierarhijas metodes 

izmantošana uzdevuma risināšanai. Izstrādāta risinājuma jutīguma analīzes 

metodika.  

3. Izstrādāta projektēšanas metodika individuālā ceļojuma izvēles uzdevuma 

informācijas nodrošinājumam — reģionālai tūrisma informācijas sistēmai. 

4. Pamatota informācijas sistēmu dekompozīcija, ņemot vērā informācijas 

tehnoloģiju realizācijas faktorus. Izstrādāta faktoru klasifikācija un projektēšanas 

uzdevumi. 

5. Piedāvāts elastīga individuālā ceļojuma paketes moduļu struktūras modelis un 

izstrādātas rekomendācijas tūrisma speciālistiem jaunajos ceļojumu izvēles 

apstākļos. 

 

1.6. Teorētiskā vērtība 

Darbā tiek piedāvāta jauna pieeja tūrisma produkta veidošanai, izmantojot ceļojuma 

izvēles mehānismu, kas balstīts uz daudzkritēriju analīzes metodēm, un ceļojuma 

paketes veidošanas moduļu struktūru, kas nodrošina elastīga individuālā ceļojuma 

veidošanu. 

Darbā, balstoties uz informācijas tehnoloģiju realizācijas faktoriem, ir pamatota 

jauna informācijas sistēmu dekompozīcijas principa izmantošana ar mērķi integrēt 
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informācijas, komunikācijas un uzvedības aspektus vienotā procesā, kas ir aktuāls 

mūsdienu izstrādājamām publiskām informācijas sistēmām. 

 

1.7. Praktiskā vērtība 

Izstrādāta tūrisma informācijas sistēmas projektēšanas metodika ar daudzkritēriju 

analīzes metožu izmantošanu individuālā ceļojuma izvēlei un praktiski noteikumi 

reģionālās tūrisma informācijas sistēmas veidošanai, kas paplašina tūrisma informācijas 

sistēmas funkcionalitāti atbilstoši tirgus pieprasījuma jaunajām tendencēm. 

Piedāvātās informācijas tehnoloģiju realizācijas faktoru un attiecīgu aspektu 

klasifikācijas lietošana ļauj paaugstināt informācijas sistēmu izstrādāšanas kvalitāti un 

izmantošanas efektivitāti, pateicoties “cilvēka” faktora ievērošanai visa sistēmas dzīves 

cikla garumā. 

Piedāvātā individuālā ceļojuma izvēles uzdevuma praktiskā risinājuma jutīguma 

analīzes metodika ar Expert Choice paketes izmantošanu atvieglo galīgā lēmuma 

pieņemšanu. 

Izstrādātu rekomendāciju izmantošana tūrisma produkta veidošanai apstākļos, kad 

pats tūrists veic sev piemērotā individuālā ceļojuma izvēli, dod iespēju noteikt tūrisma 

speciālistu funkcijas jaunos darba apstākļos. 

Darba materiālus var izmantot informācijas sistēmu projektēšanā, kā arī speciālistu 

sagatavošanā informācijas tehnoloģiju izmantošanai tūrisma uzņēmējdarbībā. 

 

1.8. Pētījumu rezultātu aprobācija 

Darba rezultāti tika ziņoti un guva pozitīvu vērtējumu šādās zinātniskajās 

konferencēs: 

• Latvijas universitātes un a/s DATI konference “Informācijas tehnoloģija: zinības 

un prakse” (Rīga, 1996. g.), 

• Latvijas universitātes zinātniskās konferences (Rīga, 1999. g., 2000. g., 

2001. g.), 

• Rostokas universitātes konference “Tourismus und Verkehr” (Rostoka, 

1999. g.), 

• Varšavas Ekonomikas augstskolas konference “Perspektywy współpracy Polska 

– kraje bałtyckie w kontekście europejskich procesów integracyjnych” (Varšava, 

1999. g.), 
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• 6th Nordic-Baltic Conference in Regional Science “Nordic-Baltic Sea Region on 

the Eve of the 21st Century” (Rīga, 2000. g.), 

• starptautiskā zinātniskā konference “Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības 

ilgtspējīgā attīstībā. Vide un sabiedrība. Informācijas tehnoloģijas.” (Rēzekne, 

Rēzeknes augstskola, 2002. g.), 

• starptautiskā zinātniskā konference “Uzņēmējdarbība un tās tiesiskā vide: 

procesi, tendences, rezultāti.” (Rīga, “Turība”, 2002. g.), 

• Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās konferences (Rīga, 2002. g., 

2003. g., 2004. g.). 

Darba atsevišķu pētījumu rezultāti, kas saistīti ar jaunu informācijas tehnoloģiju 

izmantošanu un informācijas sistēmu projektēšanu, tika izmantoti praktiskās nodarbībās 

priekšmeta “Automatizētā grāmatvedība” LU Ekonomikas un vadības fakultātē, lekciju 

kursos “Loģistikas informācijas sistēmu projektēšana” un “Vadības informācijas 

sistēmu projektēšana”, laboratorijas darbu un kvalifikācijas darbu vadīšanā RTU 

Informācijas tehnoloģiju institūta studentiem. 

Promocijas darbā izstrādātos un izklāstītos metodiskos principus un pamattēzes 

autors ir izmantojis, projektējot dažādas nozīmes informācijas sistēmas, tajā skaitā 

Finanšu ministrijai, Labklājības ministrijai, Valsts ieņēmumu dienestam, kā arī 

uzņēmējdarbības vadības sistēmas (uz vienu no tām ir piešķirtas autortiesības), tostarp 

tūrisma informācijas sistēmu CRS PROVIT. 

 

1.9. Publikācijas 

Promocijas darba pamatrezultātus autors atspoguļojis 12 zinātniskajās publikācijās. 

 

1.10. Personīgais ieguldījums 

Visus darba rezultātus, kas sniegti šajā promocijas darbā, autors ieguvis patstāvīgu 

pētījumu ceļā. 

 

1.11. Promocijas darba struktūra un apjoms 

Promocijas darbs sastāv no sešām nodaļām, literatūras saraksta un pielikumiem. 

Darba uzbūve ir pakārtota darba uzdevumu risināšanai, nodaļu loģiskā struktūra 

parādīta 1.1. attēlā. Promocijas darba pamatteksts ir izklāstīts uz 145 lapaspusēm un 

paskaidrots ar 53 attēliem, 30 formulām un 25 tabulām. Literatūras sarakstā ir iekļauti 

124 nosaukumi. 
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1.1. att. Darba uzbūve un loģiskā struktūra 

 
Pirmajā nodaļā “Vispārējais darba raksturojums” dots izvēlētās tēmas aktualitātes 

pamatojums, formulēts darba mērķis, pētījuma uzdevumi, objekti un metodes, 

zinātniskais jaunieguvums, skaidrota darba teorētiskā un praktiskā vērtība. 

Promocijas darba otrā un trešā nodaļa ir teorētiskās nodaļas. Otrajā nodaļā 

“Tūrisma informācijas sistēmu attīstības analīze un pilnveidošanas iespējas” pamatoti 

mūsdienu tūrisma uzņēmējdarbības pilnveidošanas galvenie virzieni — konkurētspējas 

palielināšana, izmantojot informācijas tehnoloģiju sasniegumus, un tūrisma informācijas 

sistēmu funkcionalitātes paplašināšana atbilstoši jaunam tūrisma pieprasījumam pēc 

elastīga individuālā ceļojuma veidošanas. 

Pētīta informācijas tehnoloģiju loma un vieta tūrisma uzņēmējdarbībā ar mērķi 

noskaidrot tās konkurētspējas palielināšanas iespējas. Pamatota nepieciešamība veidot 

reģionālu tūrisma informācijas sistēmu ar elastīga individuālā ceļojuma izvēles 

mehānismu, kas balstīts uz daudzkritēriju analīzes metodēm, kuras ļauj izmainīt tūrisma 

raksturu no stingri paketētā un standartizētā uz elastīgu, veidotu pēc individuāla 

pasūtījuma. 
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Trešajā nodaļā “Daudzkritēriju analīzes metožu izmantošana individuālā ceļojuma 

izvēlei” ir izpētītas daudzkritēriju analīzes metodes un veikta to klasifikācija, ņemot 

vērā individuālā ceļojuma izvēles uzdevuma īpatnības. Uz klasifikācijas pamata tiek 

izvēlētas metodes, kas dod iespēju ievērot tūrisma informācijas daudzkritēriju raksturu 

un veikt risinājuma izvēli no vairākām alternatīvām pēc vairākiem kritērijiem. Tiek 

noskaidrotas izvēlēto metožu metodoloģiskās atšķirības, kas ietekmē to izmantošanas 

iespējas. 

Ceturtā nodaļa “Elastīga individuālā ceļojuma izvēles uzdevuma risināšanas 

informācijas nodrošinājuma projektēšanas metodika” ir metodoloģiskā nodaļa. Tajā 

izpētīti ceļojuma izvēles uzdevuma informācijas nodrošinājuma — reģionālās tūrisma 

informācijas sistēmas — projektēšanas metodoloģija, tehnoloģijas un instrumentālie 

līdzekļi un veikta to novērtēšana. Piedāvāts veikt informācijas sistēmu dekompozīciju, 

ņemot vērā informācijas tehnoloģiju realizācijas humanitāro un nehumanitāro faktoru. 

Pamatota šo faktoru nozīme un vieta sistēmas veidošanas procesā, veikta faktoru 

atsevišķu aspektu strukturēšana un izstrādāti katra aspekta satura projektēšanas 

uzdevumi. Izstrādāta RTIS projektēšanas metodika un praktiskie noteikumi sistēmas 

veidošanai visā tās dzīves ciklā. Sakarā ar tūrisma rakstura izmaiņām veikta tūrisma 

speciālistu darba funkciju pētīšana. 

Piektajā nodaļā “Daudzkritēriju analīzes metožu praktiskā izmantošana elastīga 

individuālā ceļojuma izvēlei”, pamatojoties uz teorētiskā pētījuma rezultātiem un autora 

priekšlikumiem, veikta individuālā ceļojuma izvēles praktiskā uzdevuma nostādne un 

risināšana, izmantojot daudzkritēriju analīzes metodes kā izvēles mehānismu. Veicot 

uzdevuma risināšanas rezultātu salīdzinošu analīzi, tiek pamatota konkrētās 

daudzkritēriju analīzes metodes izvēle, kas vispilnīgāk atbilst elastīga individuālā 

ceļojuma izvēles uzdevuma prasībām. Risinājuma jutīguma eksperimentālie pētījumi 

ņemti par pamatu jutīguma pētīšanas metodikas izstrādāšanai. 

Sestajā nodaļā ir formulēti darba rezultāti, kas apkopo teorētisko un metodoloģisko 

pētījumu rezultātus un apstiprina daudzkritēriju analīzes metožu izmantošanu tūrisma 

informācijas sistēmā kā izvēles mehānismu elastīga individuālā ceļojuma veidošanā.  
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2. Tūrisma informācijas sistēmu attīstības analīze un pilnveidošanas 

iespējas 

2.1. Tūrisma informācijas sistēmu konkurētspējas palielināšanas faktori 

2.1.1. Tūrisma nozares nozīme un informācijas tehnoloģiju loma tūrisma 

uzņēmējdarbībā 

Tūrisma nozare ir viena no lielākajām, augsti ienesīgākajām un dinamiskajām 

pasaules ekonomikas nozarēm, kuras ieguldījums pasaules kopproduktā pēc Pasaules 

Ceļošanas un tūrisma padomes (World Travel & Tourism Council – WTTC) statistikas 

datiem 2005. gadā bija 10,6%, industrijā bija aizņemti 222 miljoni cilvēku, kas sastāda 

8,35% no kopējā darbaspēka, un kapitāla investīcijas tūrismā sasniedza 918 miljardu 

ASV dolāru [82]. Prognozē, ko ANO Pasaules Tūrisma organizācija (UN World 

Tourism Organization – UNWTO) sastādīja XXI gadsimtam, ir atzīmēts, ka tūrisma 

apjoms pasaulē turpinās pieaugt vidēji par 4,1% gadā un divdesmit gadu laikā 

dubultosies [83]. 

Sekmīga tūrisma attīstība ietekmē vairāku svarīgu ekonomikas sektoru attīstību, 

tādu kā transports un sakari, tirdzniecība, celtniecība, lauksaimniecība, plaša patēriņa 

produkcijas ražošana un citus. Tūrisma attīstībai ir svarīga loma sociālo problēmu 

risināšanā. Šīs industrijas attīstība veicina izglītības līmeņa celšanu, medicīniskās 

apkalpošanas sistēmas pilnveidošanu, jaunu informācijas izplatīšanas līdzekļu 

ieviešanu. 

Mūsdienās tūrisms agrākās aizvērtās sabiedrības transformē atklātās universālās 

sabiedrībās, kur dažādu valstu cilvēku kontakti kļūst par ikdienu realitātēm. Tās 

apmierina cilvēku prasības pēc citu kultūru iepazīšanas un apmaiņas ar tām. Tūrisms 

kļuvis par ietekmīgāku faktoru mūsdienu sabiedrības ekonomiskajā un sociālajā 

attīstībā. 

Tūrismam ir bagāta vēsture. Kā pirmos masu tūrisma piemērus var minēt jau 

piligrimu ceļojumus Svētajā Zemē. Bet tikai 1960. gados analītiķi sāka identificēt 

tūrismu ne tikai kā transportēšanas sabiedrību grupu, bet kā industriju, kurā uzņēmumi 

peļņas nodrošināšanai piedāvā specifiskus tūrisma produktus un servisu. 

Tūrisma un ceļošanas pamatelementi ir darījumbraucieni un atpūtas ceļojumi. Tiem 

ir nepieciešams ceļojumu tehniskais nodrošinājums — lidmašīnas, viesnīcas, dzelzceļu 

transports, kuģi, autotransports, kā arī organizatoriskais nodrošinājums — tūrisma 

firmas un arvien vairāk arī informācijas tehnoloģijas. 
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Tūrisma industrijai raksturīga sazarota struktūra un daudzveidīgi sakari. Tūrisma 

infrastruktūras un internacionālo attiecību integrācijas modelis parādīts 2.1. attēlā. Tas 

aptver: 

1. klientus — ceļotājus uzņēmējdarbības, izpriecu, ārstēšanās un ģimenes atpūtas 

nolūkos; 

2. valdības institūcijas un uzņēmējdarbības organizācijas, politiskās un kultūras 

organizācijas; 

3. starptautiskās bankas un finanšu sabiedrības, kas ir saistītas ar tirgdarbību, 

apdrošināšanu, ceļošanu, viesnīcu un kūrortu industriju; 

4. starptautiskās institūcijas un organizācijas, kuras nodarbojas ar reklāmu un 

plašsaziņas līdzekļiem, izglītības organizācijas, ceļojumu aģentūras, kā arī 

valdības un likumdevējas institūcijas. Piemēram, ANO Pasaules Tūrisma 

organizācija (UNWTO), Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija (ICAO), 

Starptautiskā Telekomunikāciju savienība (ITU), Pasaules Ceļošanas un tūrisma 

padome (WTTC) un citi. 

 

 

2.1. att. Tūrisma infrastruktūras un internacionālo attiecību modelis 

 
Pasaules Tūrisma organizācija (UN WTO), pētot tūrisma attīstības tendences, visus 

faktorus, no kuriem ir atkarīga tūristu aktivitāte 1990-tos gados un nākamajā periodā, 

sadalīja grupās: 

• ārējie, kas tieši nav saistīti ar tūrismu, bet ietekmē tūrisma produktu un 

pakalpojumu apjomu un pieprasījumu formu; 
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• tirgus: pieprasījums, piedāvājums un tūrisma produktu un pakalpojumu sadale. 

Pie ārējiem faktoriem pieskaita demogrāfiskās un sociālas izmaiņas; ekonomisko un 

finanšu attīstību; izmaiņas politikā, likumdošanā un regulēšanas sfērā; zinātniski 

tehniskus sasniegumus, ka arī tirdzniecības, transporta infrastruktūras attīstību un 

ceļojumu drošību. 

Tirgus faktori ir saistīti ar pieaugušu pieprasījumu pēc pašu izvelēs tūrisma 

braucieniem. Pieaugs pieprasījums pēc jauniem tūrisma produktiem, kas kalpos 

individuālo interešu apmierināšanai (piemēram, sporta pasākumu, koncertu 

apmeklēšana, piedalīšanas konferences, reliģijas pasākumos u.t.t.). Sakarā ar lielāko 

iedzīvotāju slāņa iespējam piedalīties tūrismā pieaugs iekšreģionālais tūrisms.  

Pasaules Tūrisma organizācijas nosauktie faktori gan ārējie, gan tirgus ka vienu no 

nosacījumiem tūrisma attīstībai paredz informācijas tehnoloģiju izmantošanu tūrisma 

aktivitātes paaugstināšanai. 

Pēdējās Pasaules tūrisma organizācijas konferencēs un semināros bija atzīts, ka 

tūrisma industrijas tālāka attīstīšana ir iespējama sekojošos virzienos: 

• starptautiskā tūrisma traucējošo barjeru noņemšana (bezvīzu režīma ieviešana, 

vīzu noformēšanas vienkāršošana, robežu šķērsošanas ierobežojumu atcelšana 

utt.); 

• tālāka tūrisma infrastruktūras attīstīšana; 

• apkārtējas vides aizsargāšana; 

• ceļojumu drošības nodrošināšana; 

• tūrisma informatīvo tehnoloģiju pilnveidošana. 

Tūrisma sektors ieiet posmā, kuru raksturo: 

• palielināsies pieauguma tempi; 

• pastiprināsies reģionu un valstu konkurence, kas velās pieņemt tūristus; 

• pieaugs apziņa, ka tūrismu ietekmē ekonomikas, sociokultūras un ar ārējo vidi 

saistītie faktori; 

• patērētāju lielāka kompetence par to, uz kurieni un kā viņi grib braukt, un 

paaugstinātās prasības tūrisma produktiem un pakalpojumiem; 

• noieta tirgu formēšana, ko pārvalda ar tehnikas palīdzību, t. sk. ar datorizētas 

informācijas un rezervēšanas sistēmas izmantošanu. 

Neskatoties uz to, ka starptautiskais tūrisms ir plaši izplatīts un dod lielus 

ienākumus, tas nav pieejams plašai iedzīvotāju daļai. Vairākās valstīs, kas aktīvi pieņem 
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ārzemju tūristus, ir liels pieprasījums pēc iekšzemes tūrisma, un tie pat savstarpēji 

konkurē, kā arī vienlaicīgi papildina cits citu [29]. Iekšējais tūrisms ir svarīga pasaules 

tūrisma sastāvdaļa, jo tas sastāda vairāk nekā 80% no visām tūrisma plūsmām [113]. 

UNWTO prognozē, ka tūrisma proporcijas līdz 2010. gadam paliks stabilas: viena 

ceturtdaļa — starpreģionālais tūrisms un trīs ceturtdaļas —iekšreģionālais tūrisms. 

Pasaules tūrisma industrijai ir visaugstākais datorapgādes līmenis lietišķajā pasaulē. 

Daļēji tas izriet no pašas tūrisma industrijā izmantojamās informācijas būtības: 

• pirmkārt, šī informācija ir ļoti jutīga laika ziņā, tāpēc ka bieži mainās dažādi dati 

— saraksti, notikumi utt.; 

• otrkārt, informācijai par tūrisma produktiem jābūt laicīgi pieejamai no dažādiem 

pasaules punktiem; 

• treškārt, tūrisma produktu veido liels skaits sastāvdaļu: transports, izmitināšana, 

izklaide, kuras prasa operatīvu informācijas piegādi, lai tādējādi koordinētu un 

apmierinātu klientus. 

Tūrismā informācijas tehnoloģiju izplatīšana ir cieši saistīta un atkarīga no 

politiskiem, sociāliem, ekonomiskiem, ekoloģiskiem un kultūras faktoriem [16]. 

Pēckara periodā tūrisma nozarē ir parādījušās svarīgas izmaiņu tendences. Tā, 

ekonomiskais uzplaukums, iedzīvotāju labklājības celšana, reaktīvās lidmašīnas, 

līgumreisi, lētas aviosabiedrības (“diskauntieri”), atvieglotas cenas braucieniem, 

daudznacionālu korporāciju integrēta sadarbība radīja tūrisma fenomenu — masveidīgu, 

standartizētu un stingri paketētu atvaļinājumu organizēšanu. Bet šis fenomens nav 

mūžīgs. Jau pašlaik redzami [67] vairāki jauni faktori: tūrisma negatīvā ietekme valstīs, 

kurās pieņem tūristus, liela ietekme uz apkārtējo vidi, atvaļinājuma laika izmaiņas, 

tehnoloģiskā konkurence un globalizācija, jaunu informācijas tehnoloģiju iespējas, 

augošas konkurences apstākļos pāreja uz klientorientētām tehnoloģijām un citas [28]. 

Tas viss izmaina tūrisma raksturu no stingri paketēta un standartizēta uz elastīgu, pēc 

individuāla pasūtījuma segmentētu tūrismu [107]. 

Pasaules prakse rāda, ka tūrisma nozare pēdējos gados ir pakļauta lielai informācijas 

tehnoloģiju ietekmei. Tūristi arvien plašāk izmanto informācijas tehnoloģijas, lai iegūtu 

ziņas par gaidāmo ceļojumu vai uzzinātu par specifiskiem pasākumiem, kuri netiek īpaši 

reklamēti. Ikdienā tūristi izmanto saturīgas, aktuālas un viegli pieejamas datubāzes, lai 

varētu salīdzināt un novērtēt dažādus tūrisma servisa un produktu piedāvājumus. Liela 

tūristu pieplūduma vietās — lidostās, autoostās, dzelzceļa stacijās, veikalos, 
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lielveikalos, viesnīcās un citās sabiedriskās vietās — tiek uzstādīti pašapkalpošanās 

informācijas termināļi, kas ļauj tūristiem patstāvīgi veikt ceļojuma plānošanu 

(piemēram, maršrutu izpēti, banku operācijas, biļešu iegādi, vietu rezervēšanu) [80]. Ar 

tūrismu saistīta uzņēmējdarbība un tās vadības struktūras izmanto informācijas 

tehnoloģiju pakalpojumus gan tūrisma plānošanai un tirgdarbībai, gan tūrisma 

industrijas produktu izplatīšanai. Tūrisma organizācijas izmanto informācijas 

tehnoloģijas arī savas darbības operatīviem aspektiem, šim nolūkam izmantojot 

grāmatvedības, tirgvedības, biroja vadības sistēmas. Datorizētu sistēmu spēja saglabāt 

informāciju par pircēju palīdz veikt vairāk personificētu servisu. Informācijas 

tehnoloģiju izmantošana tūrisma organizāciju iekšējā darbībā ļauj veikt efektīvu 

kontroli pār produktu daudzumu, pakalpojumu kvalitāti, tādējādi iegūstot darbības 

ražīguma kāpināšanu. Tūrisma tirgvedībai aktīvi izmanto pazīstamās informācijas 

tehnoloģijas, tādās kā videoteksts, telemārketings [30]. 

Pēdējā laikā par vienu no galvenajām informācijas tehnoloģiju attīstības tendencēm 

kļuva globalizācija. Tā izpaužas gan komunikāciju, gan informācijas pieejamības, gan 

pakalpojumu sniegšanas jomā. Tieši globalizācija pakalpojumu sniegšanā var dot 

būtisku ieguvumu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un lietotajiem. 

Nacionālie un globālie informācijas tīkli dod iespēju lietotājiem gan noorganizēt 

savus ceļojumus, gan palielināt mazo un vidējo tūrisma firmu konkurētspēju 

informācijas tirgū, ļaujot tām ne tikai veidot savas informācijas sistēmas un ātri mainīt 

tās atkarībā no klientu prasībām, bet arī integrēt citu tūrisma firmu informāciju. Parasti 

lielāko tūrisma aģentūru budžeta daļu virza tradicionālajai reklāmai — bukletiem un 

reklāmai plašsaziņas līdzekļos. Interneta tīkls ļauj izvietot informāciju neierobežota 

daudzumā un ne tikai teksta, bet arī foto, skaņu un video formā, izmantojot dažādus 

multiplikācijas un dizaina paņēmienus. Interneta tehnoloģiju izmantošana piedāvā 

augstāku servisa līmeni, labāku informācijas kvalitāti un ātrāku pieeju informācijai. Bez 

tam, var minēt arī citus svarīgus interneta tehnoloģiju izmantošanas virzienus tūrisma 

jomā: 

• informācijas prezentācija: informācijas globālā izplatīšana, tūrisma objektu 

prezentācija ar multimediju līdzekļiem, tūrisma pakalpojumu dažādu 

piedāvājumu integrācija;  
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• uzņēmējdarbības procesi: klientu kompleksu operāciju atbalstīšana (rezervēšana, 

reģistrācija, maksājumi utt.); tradicionālo tūrisma produktu atbalstīšana, 

ceļojumu reģistrācija “pēdējā brīdi” utt.;  

• reģiona iekšējā organizatoriskā kooperēšana: visaptveroša reģiona prezentēšana, 

dažādu pakalpojumu integrēšana (transporta, viesnīcu, automobiļu nomas, 

izklaides utt.), kompleksu piedāvājumu ieviešana, iespēja klientam lietotājam 

izveidot personālu pilnvērtīgu tūrisma produktu (ceļojumu).  

Pašlaik Eiropā apmēram trešdaļa no visiem tūristiem savus atvaļinājuma vai 

darījumbraucienus plāno ar interneta tīkla palīdzību. Eiropas valstīs tūrisma nozares 

peļņa no pakalpojumu pārdošanas, izmantojot interneta tīklu, 2002. gadā sasniedza 

4,7 miljardus eiro, 2004. gadā gūtā peļņa sastāda jau 17 miljardus eiro, kas ir par 34% 

vairāk nekā gadu iepriekš [54]. 

Mūsdienās pasaules tūrisma industrijā izmanto daudz dažādu datorizētu 

informācijas sistēmu. [10, 25, 26, 79, 85, 88, 89]. Promocijas darbā visas tūrisma 

informācijas sistēmas pēc izpildāmo pamatfunkciju sastāva ir sadalītas trijās grupās [66] 

(sk. 2.2. att.): 

• informācijas izziņu sistēmas (Information Data Bases – IDB), kas sniedz 

informāciju par tūrisma aģentūrām, viesnīcām, automobiļu īrēšanas iespējām, 

muzejiem, teātriem utt.; 

• datorizētas rezervēšanas sistēmas (Computer Reservation Systems – CRS), kas 

satur ne tikai izziņu informāciju, bet dod arī iespēju rezervēt biļetes uz lidojumu 

reisiem, vietas viesnīcās, īrēt automobiļus utt.; 

• globālas izplatīšanas sistēmas (Global Distribution Systems – GDS), tās ir lielas 

informācijas sistēmas ar rezervēšanas un plašām papildservisa iespējām (tele- un 

videokonferences, telekomunikācijas utt.). 

 

 

2.2. att. Tūrisma informācijas sistēmu attīstība 
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Tūrisma informācijas sistēmu evolūcija sākās 1960. gados, kad tūrisma firmas, 

aviosabiedrības, viesnīcas un citas ar tūrismu saistītās organizācijas sāka izstrādāt un 

izmantot dažādas informācijas sistēmas [17, 61, 62], lai tādējādi atvieglotu organizāciju 

darbību. Tūrisma firmas, viesnīcas un citas organizācijas izstrādāja un izmantoja 

iekšējās informācijas pakalpojumu sistēmas, kuras kalpoja kā informācijas izziņu 

sistēmas (galvenokārt teritoriālās), ar laiku papildinot tās ar rezervēšanas iespējām 

[116]. Aviosabiedrības savukārt izveidoja iekšējās lidojumu vadības un rezervēšanas 

sistēmas. 1970. gados sākās tūrisma informācijas sistēmu izplatīšana tūrisma 

uzņēmumiem. Laika gaitā aviosabiedrības sāka iepirkt vai būvēt savas viesnīcas, kā arī 

apvienoties ar viesnīcu, automobiļu nomas u. c. uzņēmumiem, lai sniegtu klientiem 

plašāku pakalpojumu klāstu. Ir zināms, kā dažādu darbību kombinācija dod lielāku 

efektu, kas ir lielāks par atsevišķu darbības rezultātu summu [121], jo veidojas pamats 

sinerģijas veidošanai. Tūrisma uzņēmējdarbībā jau sen izmanto sinerģijas efektu. 

Sinerģijas efektu sasniedz ar izmaksu papildu ekonomiju (ieskaitot ekonomiju no 

darbības apjoma pieauguma) plus tīrais ienākums, ko iegūst no kopējas noteikta tipa 

resursu izmantošanas.  

Tātad, attīstības gaitā tūrisma informācijas sistēmas, pateicoties piedāvājumu un 

pakalpojumu klāsta paplašināšanai, evolucionēja no vienkāršām izziņu uz rezervēšanas 

sistēmām un līdz globālām integrētām sistēmām. No aviosabiedrību izveidotajām 

datorizētajām rezervēšanas sistēmām izveidojas plaši izplatītās tūrisma datorizētās 

rezervēšanas sistēmas. Par tālāko tūrisma informācijas sistēmu attīstīšanas pakāpi kļuva 

globālās izplatīšanas sistēmas. Pasaulē vairāk nekā 95% no visām tūrisma uzņēmumiem 

pasaulē izmanto plaši pazīstamās datorizētās sistēmas: Amadeus, Galileo International, 

Sabre, Worldspan [26]. 

Mūsdienu Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs tūrisma pakalpojumu tirgum 

raksturīga daudzveidīgu informācijas izziņu un rezervēšanas sistēmu izveidošana, 

pieslēgšana pie globālajiem tīkliem, savas tūrisma informācijas iekļaušana lielajās 

tūrisma informācijas sistēmās (Amadeus, Worldspan u. c.), tūrisma informācijas 

sistēmu veidošanas tehnoloģiju pārņemšana no attīstītām valstīm.  

Apskatot reģionālo tūrisma attīstību, jāatzīmē, ka pēdējā laikā iezīmējas tendence 

saistīt tūrisma informācijas sistēmas ar ģeogrāfiskajām informācijas sistēmām, kurām ir 

liela nozīme tūrisma plānošanā [101]. Ģeogrāfiskajām informācijas sistēmām ir 

daudzslāņu informācijas struktūra. Uz ģeogrāfiskās kartes var būt uzlikti dažāda satura 

informācijas slāņi — kā ģeogrāfiskā, tā arī demogrāfiskā satura informācija par floru un 
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faunu utt. Ir praktiski piemēri, kad ģeogrāfiskās informācijas sistēmas izmanto 

ekoloģiskā tūrisma attīstībai, piemēram, izdrukājot purvu un putnu ligzdu izplatību, lai 

varētu atrast vietas, kurās atļaut tūrisma objektu izvietošanu [57, 101]. 

Šīs sistēmas var izmantot gan tūrisma resursu uzraudzībai, gan tūrisma resursu reālā 

stāvokļa, dinamikas un perspektīvas novērtēšanai. Ģeogrāfisko informācijas sistēmu 

analītisko iespēju izmantošana dod drošu instrumentu lēmumu pieņemšanas 

pamatojumam kā valsts, tā reģiona līmenī ar mērķi piesaistīt valsts, vietējo pašvaldību 

investīcijas un privātkapitālu tūrisma attīstībai. Iepriekš apskatītais ļauj apgalvot, ka 

tūrisma informācijas sistēmas un ģeogrāfiskās informācijas sistēmas paplašina tūrisma 

nozares iespējas.  

Eiropas Savienības valstīs, tāpat kā visā pasaulē, tūrisma uzņēmējdarbību uzskata 

par industriju, kurai ir liela ekonomiskā un sociālā nozīme, tāpēc efektīvai tūrisma 

attīstībai pievērš lielu uzmanību. Eiropas Savienības komisija nopublicēja tūrisma 

attīstības tendences jaunā gadsimta sākumam [84]. Svarīgākie no tiem ir: 

• Eiropas valstīm būs jāiztur sīva konkurence, tas prasīs no tūrisma industrijas 

paaugstināt tūrisma pakalpojumu kvalitāti; 

• pieaugs tūrisma pieprasījums, kas ir saistīts ar ievērojamo kultūras vietu 

apmeklēšanu un aktīvu atpūtu; 

• apkārtējās vides stāvoklis kļūs par vienu no dominējošiem faktoriem tūristu 

piesaistīšanā, it sevišķi lauku un piejūras teritorijās; 

• sakarā ar plašu datorizēto rezervēšanas sistēmu ieviešanu, tiks samazināti 

rezervēšanas termiņi; 

• tūrisma tirgus segmentācija kļūs spilgtāk izteikta. Piedāvājumi būs jāpielāgo 

katras patērētāju grupas prasībām. 

Eiropas Savienības tūrisma politika ir virzīta uz dalībvalstu tūrisma attīstības 

koordinēšanu. Lai valstīs nodrošinātu tūrisma attīstību, tiek noteiktas galvenās 

prioritātes: 

• tūristu un to brīvas pārvietošanās aizsardzība (policijas un muitas robežas 

kontroles vienkāršošana; tūristu aizsardzība no negodīgas reklāmas, tūristu 

informēšana par viņu sociālajām tiesībām u. c.); 

• reģionālā tūrisma attīstīšana ar mērķi to virzīt uz mazattīstītiem Eiropas 

Savienības reģioniem, kur ir tūrisma potenciāls. 
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Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā pavēra plašas iespējas tūrisma attīstībai — 

vienkāršojās robežu šķērsošanas noteikumi, paaugstinājās pašmāju ceļotāju interese par 

pasauli un ārzemju ceļotāju interese par Latviju. Tūrisma nozares attīstību 2005. gadā 

raksturo šādi dati: darbojas 140 tūrisma firmas, 210 viesnīcas, 332 viesu nami un citas 

izmitināšanas iestādes. 2005. gadā Latviju apciemoja vairāk kā 3,5 milj. ārzemnieku [5]. 

Neraugoties uz sasniegtajiem panākumiem, Latvijas maksājumu bilances dati rāda, 

ka tūrisma pakalpojumu eksporta īpatsvars iekšzemes kopproduktā 2004. gadā bija 

2,0%, bet Eiropas Savienības valstīs šis rādītājs ir vidēji 4,5%, pasaulē — 4,2%. Tieši 

tūrismā nodarbināto cilvēku īpatsvars kopējā nodarbināto skaitā Latvijā ir 0,3%. Eiropas 

valstīs šis skaitlis ir no 8,3% (Spānijā) līdz 13% (Slovākijā). Latvijas kopprodukta 

pieaugums no tūrisma sastāda tikai 1,5–2%, bet Igaunijā piecās reizes un Lietuvā trīs 

reizes vairāk [6]. Statistikas dati liecina, ka Latvijā tūrismam nav pievērsta pietiekama 

uzmanība un tā iespējas nav vēl pilnvērtīgi izmantotas. Tūrisma uzņēmējdarbība attīstās 

ar orientāciju galvenokārt uz izbraukuma tūrismu. Tādējādi tūrisma kapitāls ir virzīts 

galvenokārt uz ārzemēm. 

Starp galvenajiem vietējā tūrisma attīstību kavējošiem faktoriem, kurus nosaukuši 

visi tūrisma speciālisti, ir tūrisma informācijas, reklāmas un Latvijas tēla popularizācijas 

nepietiekamība. Problēmas risināšanai valsts vadības līmenī tika atzīts, kā valstij ir 

nepieciešams speciāls interneta portāls ar pamatdatiem par Latvijas Republiku, kultūru, 

dabu, tūrisma un uzņēmējdarbības iespējām. Tādi portāli ir praktiski visās Eiropas 

valstīs, tai skaitā — arī Lietuvā. To galvenais mērķis ir kalpot par informācijas avotu 

ārzemniekiem. Šim mērķim tūrisma attīstības nacionālajā programmā (2001.–

2010. gads) starp prioritātēm ir paredzēta tūrisma informācijas centru vienota tīkla 

izveide un tā tālāka attīstība.  

Ņemot vērā tūrisma nozīmi valsts ekonomikas attīstībā un Latvijas tūrisma nozares 

pašreizējās attīstības stāvokli, var secināt, ka līdz ar infrastruktūras attīstību ir 

nepieciešams plašāk izmantot informācijas tehnoloģiju sasniegumus, veidot tūrisma 

informācijas sistēmu ar plašu vispusīgu informāciju un ar plašām pieejas iespējām no 

jebkura pašmājas un pasaules reģionā. Tūrisma aģentūras pašlaik piedāvā iespēju 

izmantot gan gatavus ceļojumu maršrutus, kurus sauc par stingri paketētiem 

piedāvājumiem, gan izstrādāt individuālus ceļojumus. Līdz ar ceļojuma pieredzes un 

zināšanu kopējā līmeņa palielināšanu palielinās ceļotāju vēlmes elastīgākas koncepcijas 

izmantošanai, kad tūrists pats sāk individuāli kombinēt dažādus ceļojuma elementus, 

tādējādi veidojot sev piemērotu individuālu ceļojumu. Šīs vēlmes apmierināšana kļuva 
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par aktuālu tūrisma attīstības problēmu. Individuālā ceļojuma izvēle ir sarežģīts 

risinājuma meklēšanas process, kas ir saistīts ar tūrisma produkta dabisko nestabilitāti 

un lielu alternatīvu skaitu. Tūrisma informācijas sistēmām, lai atbilstu jauniem tirgus 

pieprasījumiem, ir jāatbalsta šī aktuālā pasaules tūrisma attīstības tendence. Tūrisma 

informācijas sistēmas projektēšana ir jāveic, izmantojot modernas sistēmu projektēšanas 

metodes un tehnoloģijas. Veidojot tūrisma informācijas sistēmu, ir jāvadās no tā, ka 

tūrisms ir loģistikas sistēma. 

 

2.1.2. Loģistikas pieeja tūrisma informācijas sistēmām 

Vēsturiski tūrisms attīstījās kā cilvēku pārvietošana no vienā punkta uz otru ar 

noteiktu transporta līdzekli noteiktā tūrisma pakalpojumu ķēdē. Tūrismā sadarbojas trīs 

pamatsubjekti: patērētājs — tūrists, tūrisma speciālists un pakalpojumu piegādātājs, tie 

visi dzīvē ir cieši saistīti savā starpā, un ir svarīgi pareizi saplānot, vadīt un operatīvi 

kontrolēt ceļojumu formēšanas un realizācijas procesu. Tūrisma industrijā izmanto 

savstarpēji saistītu datoru un komunikāciju tehnoloģiju sistēmu. Ir ļoti svarīgi, ka 

noteiktu tehnoloģiju sistēmu izmanto ne tikai katrs atsevišķs tūrisma industrijas 

dalībnieks (tūrisma aģentūras, viesnīcas, aviosabiedrības un citi), bet visi kopā. Vēl 

vairāk, ja kāds no piegādātājiem izmanto informācijas tehnoloģijas, tad tas ir nozīmīgi 

arī pārējiem tūrisma nozares segmentiem. Piemēram, piegādātājiem ir vērts paziņot par 

sevi elektroniskajos tīklos tikai tad, ja patērētājiem (ceļojumu operatoriem, tūristiem) ir 

pieeja šīm sistēmām. Tātad, ja viens tūrisma nozares segments izmantos jaunas 

informācijas tehnoloģijas, tas kalpos par pamatu savstarpējai integrācijai un šo 

tehnoloģiju izmantošanai arī pārējos segmentos, jo reālajā dzīvē tūrisma pakalpojumu 

ražotāji un piegādātāji, kā arī patērētāji ir cieši saistīti savā starpā. Bez efektīvas 

informācijas apmaiņas starp tūrisma nozares dalībniekiem šī nozare nevarētu eksistēt. 

Tieši loģistikas metodoloģijas stūrakmens ir sistēmu pieeja atsevišķu saimniecības 

sfēru darbībai, integrējot to vienotā ekonomiskā sistēmā [99]. Loģistikas vadības objekti 

ir materiālas plūsmas, pakalpojumu plūsmas, servisu plūsmas, finanšu un informācijas 

plūsmas. Tūrismā materiālās plūsmas veido cilvēku braucieni, ceļojumi uz pagaidu 

uzturēšanās valstīm (vietām), kā arī cilvēku plūsmas, kas griežas tūrisma aģentūrās, 

biļešu kasēs, vēstniecībās un citās organizācijās pēc dažādiem pakalpojumiem. Tūrisma 

pakalpojumu plūsmas veido pakalpojumu komplekss, kas ir saistīts ar tūristu 

pārvadāšanu, izvietošanu, ēdināšanu, ekskursiju pakalpojumiem, kā arī gidu, tulku un 
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citiem pakalpojumiem, kurus sniedz atkarībā no ceļojums mērķiem. Tūrisma praktiski 

risināmie uzdevumi ir saistīti ar: 

• tūrisma produkta formēšanas, virzīšanas un realizācijas racionalizāciju; 

• tūristu pārvadāšanas veidu paplašināšanu; 

• operatīvas informācijas apmaiņas organizēšanu starp tūrisma produkta 

piegādātājiem un patērētājiem; 

• finanšu plūsmu plānošanas, prognozēšanas un kontroles optimizēšanu. 

Šie uzdevumi aptver visu tūrisma produkta dzīves ciklu un ieiet loģistikas procesā. 

Loģistikas pieeja ļauj skatīt tūrisma produkta dzīves ciklu kā vienotu veselu, kā 

integrētu sistēmu (sk. 2.3. att.). 

 

2.3. att. Tūrisma produkta dzīves cikls 
 

Loģistikas pieeja nodrošina tūrisma produkta formēšanas, virzīšanas un realizācijas 

savstarpēju saistību, kā arī materiālu un finanšu plūsmu vienotu vadību ar jaunākajām 

informācijas tehnoloģijām. Loģistikas praktiskās izmantošanas sfēras tūrismā ir 

parādītās 2.4. attēlā [99]. 

 

 

2.4. att. Loģistikas praktiskās izmantošanas sfēras tūrismā 
 

Loģistikas sistēmu funkcionēšanu atbalsta loģistikas informācijas sistēmas, kas 

funkcionē uz materiālu, informācijas un finanšu plūsmu integrācijas un savstarpējas 

saistības pamatiem. Tūrismā tās svarīgu sastāvdaļu veido tūrisma informācijas sistēmas 
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(TIS). Tūrisma informācijas sistēmās, kas veidotas uz loģistikas pieejas pamata, 

atsevišķas darbību sfēras ir iespējams sasaistīt vienotā ķēdē, kas ir nepieciešams tūrisma 

nozarei, veicot tās pamatuzdevumus. Tādas tūrisma informācijas sistēmas, pateicoties 

plašai, vispusīgai un aktuālai informācijai par tūrisma piedāvājumiem un 

pakalpojumiem, ļauj atbalstīt jaunu tendenci tūrisma produkta veidošanā — elastīga 

individuālā ceļojuma paketes veidošanu un tādējādi izmainīt tūrisma raksturu no stingri 

paketētā un standartizētā uz elastīgu, pēc individuāla pasūtījuma segmentētu tūrismu 

[107], kas pašlaik ir aktuāla problēma. 

 

2.1.3. Informācijas sistēmu un informācijas tehnoloģiju priekšrocību izmantošana 

tūrisma uzņēmējdarbības konkurētspējas palielināšanai 

Informācijas tehnoloģijas ir kļuvušas par tūrisma lietišķās aktivitātes attīstības 

stratēģisku resursu, un to uzskata par līdzekli konkurētspējas palielināšanai. Efektīvi 

izmantojot informācijas tehnoloģijas, var panākt jūtamu darbības uzlabošanu. Moderna 

programmatūra un komunikācijas līdzekļi dod iespēju palielināt darbības efektivitāti, 

piemēram, pasūtījumus var veikt labāk, ātrāk un lētāk. Var panākt funkcionālo 

efektivitāti, jo lēmumu pieņemšanas sistēmas palīdz vadītājiem pieņemt efektīvus 

vadības lēmumus. Turklāt lēmumu pieņemšana, pateicoties lēmumu pieņemšanas 

atbalsta līdzekļiem, datubāzēm un modelēšanas līdzekļiem, kļūst par katra menedžera 

darba sastāvdaļu. Pateicoties ekspertu sistēmām, sarežģītus eksperta darbus var izpildīt 

jebkurš menedžeris. Ar informācijas tehnoloģiju palīdzību ir radīti jauni produkti, 

notiek esošo produktu pilnveidošana, tiek panākts īsāks produkta dzīves cikls, iekļaujot 

tajā arvien vairāk izmaiņu. Tas viss maina konkurences spēkus. 

Pēdējos gados uzņēmējdarbības pasaulē, tai skaitā tūrisma uzņēmējdarbībā, notiek 

svarīgas izmaiņas, kas saistītas ar produktu tirgus paplašināšanos. Produkcijai tagad 

jāorientējas uz šaurām patērētāju grupām, konkurence un cīņa par patērētāju kļuvusi 

daudz agresīvāka. Tas izskaidrojams ar to, ka: 

1. Klienti pārņem tirgus kontroli. Viņi labi pārzina savu stāvokli tirgū un savas 

iespējas produktu izvēlē. Uzņēmējdarbības procesu pārveidošanas jomā 

pazīstamo darbu autori M. Hamers un J. Čempijs [28] pasludināja, ka vairs nav 

tāda jēdziena kā “klients vispār”, tagad ir tikai “tieši šis klients”. 

2. Klientu vidē izveidojušās jaunas prasības tirgū piedāvātajām precēm un 

pakalpojumiem. Katram atsevišķam klientam ir nepieciešama produkcija, kura ir 

adaptēta un konfigurēta tādā veidā, lai apmierinātu ikviena klienta noteiktās 
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prasības; būtu piedāvāta klientam piemērotā veidā; būtu piegādāta tikai tad, kad 

klients vēlēsies to saņemt. 

3. Mūsdienu pasaules tirgū konkurence ir vērojama pilnīgi visur. Prece, kura 

interesē klientus (piemēram, atpūtas veidi), pašlaik nav vairs lokāla, bet jau 

izplatīta visas pasaules mērogā.  

Protams, uzņēmējdarbības procesu izmaiņās informācijas tehnoloģijām ir sava loma 

kopā ar citiem svarīgākajiem faktoriem — kā iekšējiem, kas ir noteicoši 

uzņēmējdarbības attīstības stratēģijai: administrēšanai, cenu politikai, tehnoloģiskajām 

inovācijām, tā arī ārējiem, piemēram, dominējošām vadības teorijām. Viens no 

pēdējiem vadības teorijas virzieniem ir uzņēmējdarbības procesu pārveidošana. Tūrismā 

uzņēmējdarbības procesu pārveidošanas teorijas pamatnostādņu izmantošana 

(piemēram, klientorientētu tehnoloģiju ieviešana ar mērķi apmierināt katra klienta 

noteiktās prasības) ir viens no būtiskiem konkurētspējas palielināšanas virzieniem. 

Mūsdienu informācijas tehnoloģijas izmaina tūrisma uzņēmumu darbības 

noteikumus. Šo izmaiņu virzienus darba autors apkopojis šādās grupās [69] (sk. 

2.5. att.): 

• informācija par visu tūrisma pakalpojumu klāstu ir praktiski pieejama no visām 

pasaules valstīm; 

• potenciālais klients var būt jebkurš pasaules iedzīvotājs; 

• teritoriālās robežas vairāk neierobežo klientu skaitu;  

• lēmumu pieņemšana kļūst par katra tūrisma speciālista darba sastāvdaļu; 

• mainās klientu apkalpošanas tehnoloģija, notiek apkalpošanas personalizācija; 

• paplašinās tirgdarbības iespējas. 

 

 
2.5. att. Informācijas tehnoloģiju ietekme uz tūrisma uzņēmumu darbību 
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Literatūrā [99] var sastapt apgalvojumu, ka faktori, kas ietekmē tūrisma uzņēmumu 

konkurētspēju, ir materiāla bāze, viesmīlības resursi, infrastruktūras attīstība, dabas 

īpatnības, cenas, kvalitāte, drošība un apkalpošanas uzticamība. Pēc darba autora 

uzskatiem, šis konkurētspējas faktoru saraksts ir jāpapildina ar informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju faktoru (sk. 2.6. att.), jo tūrisms kā loģistikas sistēma, kuras 

elementi — tūrisma produkta formēšana, virzīšana un realizācija — ir savstarpēji saistīti 

vienotā ķēdē ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju līdzekļiem, un nosauktie 

faktori var spēlēt savu lomu tikai šajā ķēdē. Vēl vairāk, tūrisma funkcionēšanai un 

attīstībai ir nepieciešams informācijas atbalsts, plaša reklāma, lai par piedāvājumiem 

zinātu plašāks ceļotāju skaits. Ne mazāk svarīgs ir laika faktors. Ne velti mūsdienu 

tūrisma praksē plaši izmanto interneta iespējas operatīviem paziņojumiem, reklāmai. 

Lai varētu būt konkurētspējīgs ekonomiskā tirgū, ir vajadzīgs dinamiskums, ātra 

adaptēšanās tirgus vides izmaiņām un jauniem pieprasījumiem pēc produkcijas. Šīm 

mērķim ir nepieciešamas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Faktiski 

informācijas un komunikācijas tehnoloģijas ir kļuvušas par tūrisma eksistences 

sastāvdaļu un konkurētspējas paaugstināšanas faktoru. 

 

 

2.6. att. Tūrisma konkurētspēju ietekmējošie faktori 

 

Informācijas tehnoloģijas maina konkurences iespējas, darba stilu, kā arī tūrisma 

nozares stratēģiju. Var izdalīt šādus ietekmes virzienus: 

• dod iespēju tūrisma pakalpojumu ražotājiem apvienot savas pūles ar to 

piegādātājiem; 
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• palīdz ražotājiem sniegt individuāla rakstura pakalpojumus atsevišķiem 

patērētājiem; 

• ļauj patērētājiem saņemt tiešu pieeju piegādātājiem, lai noskaidrotu informāciju 

par pakalpojumiem un to cenu, nodrošinātu patērētāja pieredzes un kompetences 

paaugstināšanu. 

Informācijas tehnoloģiju izmantošana konkurētspējas sasniegšanai un tās atbalstam 

apskata trīs informācijas sistēmu grupas, ko var izmantot cīņā ar konkurentiem: 

• izmanto jaunākās informācijas tehnoloģijas, lai sasniegtu konkurētspējas 

paaugstināšanu. Jauninājumu stratēģija ir vērsta uz sistēmām, ko izmantos 

prognozēšanai, lietotāju nākotnes prasību apmierināšanai (piemēram, 

pakalpojumu un tirgdarbības plānošanas sistēmas); 

• izmanto dažādu veidu informāciju konkurētspējas pārākuma sasniegšanai. 

Informācijas pakalpojumu stratēģija ir vērsta uz finanšu un statistikas datu 

izmantošanas uzlabošanu, lietotāju nodrošinājumu ar datiem, kas atvieglo 

saskarsmi ar organizāciju; 

• palielina produktivitāti, tādējādi samazinot ražošanas un tirgdarbības izmaksas. 

Produktivitātes stratēģiju izmanto kā informācijas nodrošinājumu sistēmās, kas 

veic tādas funkcijas kā ražošanas plānošana, personāla apmācība utt. 

Informācijas tehnoloģijām tūrismā ir stratēģiski un taktiski mērķi. Stratēģiskais 

mērķis — veicināt menedžmentu, reaģēt uz tirgus dinamiku, veidot, atbalstīt un 

padziļināt konkurences priekšrocības. Taktiskie mērķi ir orientēti uz ražīguma 

palielināšanu, finanšu ekonomiju, labāk sagatavotu un efektīvāku lēmumu pieņemšanu. 

Izejot no informācijas tehnoloģiju stratēģiskiem un taktiskiem mērķiem tūrismā, darba 

autors izdala [68] šādus galvenos informācijas tehnoloģiju ietekmes virzienus tūrisma 

konkurētspējas paaugstināšanai (sk. 2.7. att.). 

 

 

2.7. att. Informācijas tehnoloģiju ietekmes virzieni 
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Informācijas tehnoloģiju tūrismā stratēģiski un taktiski mērķi realizējas caur 

uzņēmumu informācijas sistēmām, kas nodrošina vadības līmeņus ar nepieciešamo 

informāciju vadības funkciju veikšanai un sekmē konkurētspējas veidošanu [9]. 

Šajā darbā pieņemsim, ka ”organizācijas vadības informācijas sistēma ir savstarpēji 

saistītu datu, tehnisko līdzekļu, programmatūras, personāla, procedūru standartu kopa, 

kas ir paredzēti informācijas vākšanai, apstrādei, glabāšanai un pārraidei, saskaņa ar 

prasībām, kas iziet no organizācijas mērķiem” [59]. 

Mūsdienās uzņēmumu efektīvas vadīšanas pamatmērķa sasniegšana ir atkarīga no 

trīs savstarpēji saistītu uzdevumu risināšanas un, proti, no uzņēmējdarbības procesu 

organizācijas, kas realizē vadības funkcijas, informācijas tehnoloģiju līdzekļu 

izmantošanas, kas atbalsta uzņēmējdarbības procesus, un vadības personāla, kas veic 

procesu vadību un kontroli [58]. Informācijas sistēmu lomu tūrisma uzņēmējdarbībā var 

ilustrēt ar šādu shēmu (sk. 2.8. att.), kur uzņēmējdarbības sistēma ir sistēma, kurā 

ekonomiskie resursi (ievade) transformēti ar organizatoriskiem procesiem (pārstrāde) 

precēs un pakalpojumos (izvade). Informācijas sistēmas veido saites starp 

uzņēmējdarbības operācijām un vadību, lai nodrošinātu sistēmas efektīvu vadību un 

kontroli [63]. 

 

2.8. att. Informācijas sistēmas loma tūrisma uzņēmējdarbības sistēmās 
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Uzņēmuma informācijas sistēma veic trīs uzņēmējdarbības vadības atbalsta 

funkcijas: atbalsts darījumiem, atbalsts vadības lēmumu pieņemšanai, atbalsts 

stratēģiskām konkurences prasībām. 

Literatūrā par uzņēmējdarbības vadību visbiežāk izdala piecu veidu vadības 

informācijas sistēmas: darījumu apstrādes sistēmas, biroja automatizācijas sistēmas, 

informācijas (ziņojumu) atskaišu sistēmas, lēmumu atbalsta sistēmas, stratēģiskās 

vadības informācijas sistēmas. Attiecības starp uzņēmējdarbības vadības operācijām un 

informācijas sistēmām tiek parādītās 2.9. attēlā. 

 

2.9. att. Attiecības starp uzņēmējdarbības vadības operācijām un informācijas sistēmām 

 

Pirmās divas sistēmas var pieskaitīt pie operāciju informācijas sistēmām, trīs 

pēdējās — pie vadības sistēmām.  

Darījumu apstrādes sistēmām ir būtiska nozīme tūrisma uzņēmējdarbības 

nodrošināšanā. Vēsturiski šīs sistēmas bija informāciju sistēmu agrākais veids. Šīs 

sistēmas apstrādā darījumu datus un izmanto to uzņēmējdarbības operācijās. Šī līmeņa 

sistēmu mērķis ir atbildēt uz ikdienišķiem jautājumiem un uzskaitīt darījumus. 

Biroja automatizācijas sistēmas kalpo biroja operāciju dažādu aspektu 

automatizācijai: ievāc, apstrādā, uzkrāj un pārvieto datus elektronisko pakalpojumu 

sazināšanas formā. Šīs sistēmas pamatojas uz teksta apstrādāšanu, dokumentu attēlu 

apstrādāšanu, telekomunikācijām, telekonferencēm, elektronisko pastu un citām 

mūsdienu informācijas tehnoloģijām.  

Informācijas ziņojumu (atskaišu) sistēmas nodrošina lietotājus ar informāciju, kas 

palīdz ikdienā lēmumu funkciju izpildīšanai. Šīs sistēmas izmanto datubāzes 

informāciju par operācijām, kas ir iepriekš apstrādātas darījumu sistēmā, ka arī datus par 

uzņēmējdarbības vidi, ko iegūst no ārējiem avotiem.  
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Lēmumu atbalsta sistēmas ir paredzētas alternatīvu risinājumu meklēšanai. Šīs 

sistēmas izmanto lēmumu pieņemšanas likumus un atbilstošus modeļus ar datubāzēm, 

lai interaktīvajā modelēšanas procesā iegūtu konkrētus realizējamus problēmu 

risinājumus, kurus nevar atrisināt ar parastajām metodēm [95]. 

Stratēģiskās vadības informācijas sistēmas ir veidotas uzņēmuma augstākas vadības 

stratēģiskām informācijas vajadzībām. Šo sistēmu mērķis ir veidot augstākai vadībai 

tiešu un vieglu piekļūšanu izvēlētai informācijai par galvenajiem faktoriem, kas ir 

būtiski, pilnveidojot organizācijas stratēģiskos mērķus. Šīs sistēmas plaši izmanto 

ekspertu sistēmu iespējas.  

Informācijas sistēmas nodrošina vadības līmeņus ar nepieciešamo informāciju 

vadības funkciju veikšanai un sekmē konkurētspējas veidošanu. Darba autors piedāvā 

veikt informācijas sistēmu funkciju saistību ar attiecīgiem konkurētspējas veidošanas 

līmeņiem [74]. 2.10. attēlā ir parādīta konkurētspējas veidošanas piramīda, kas attēlo 

informācijas sistēmu lomu organizācijas konkurētspējas veidošanā. Konkurētspējas 

piramīdas pamatu zemākajā līmenī veido operatīvas darbības informācijas sistēmas, 

kurās informācijas automatizēta apstrāde kļuvusi par tradicionālu un kuras vienlaicīgi 

kļuva par konkurētspējas standartu. Vidējo līmeni veido informācijas sistēmas, kas 

veido atbalstu vadības lēmumu veidošanai un ļauj veikt attīstības resursu un 

konkurētspējas alternatīvu noskaidrošanu un novērtēšanu. Augstākajā līmenī 

informācijas sistēmas veido atbalstu stratēģiskiem lēmumiem, kas ir virzīti uz 

konkurētspēju priekšrocību veidošanu apstākļos, kad ir liels alternatīvu skaits un augsts 

risks. 

 

2.10. att. Konkurētspējas veidošanas piramīda 



34 

Tūrisma uzņēmējdarbībā, lai veiktu efektīvu un konkurētspējīgu darbību, ir 

nepieciešams izveidot integrētu informācijas sistēmu. Bet pamatmērķa sasniegšanā 

būtiska loma ir informācijas pakalpojumu sistēmām, kas sastāda paša tūrisma 

uzņēmējdarbības būtību, un tās var pieskaitīt pie darījumu sistēmām. Tālāk promocijas 

darbā šīs sistēmas tiek sauktas par tūrisma informācijas sistēmām (TIS). 

 

2.2. Latvijas tūrisma un tūrisma informācijas sistēmu attīstības raksturojums un 

analīze 

2.2.1. Tūrisma attīstības analīze un to ietekmējošie faktori 

Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā rada noteikumus lielākai tūrisma attīstīšanai 

valstī. Pat vienu gadu atrodoties Eiropas Savienībā, tika izraisīta liela ārzemju tūristu 

interese un dots stimuls tūrisma nozares attīstībai. 2004. gadā pirmo reizi pēdējo 15 

gadu laikā Latviju velējās apskatīt vairāk nekā 3 milj. tūristu. 2005. gadā, salīdzinot ar 

2004. gadu, tūristu plūsma palielinājās par 25% [65]. Pateicoties pasaules hokeja 

čempionātam, kas notiks Rīgā un būs labs reklāmas līdzeklis, ir sagaidāms tūristu 

pieplūdums arī 2006. gadā. 

Neskatoties uz to, ka pasaulē, un tai skaitā Eiropā, tūrisma pakalpojumu eksporta 

pieauguma temps samazinājies, Latvijā pēdējo divu gadu laikā ir vērojams stabils 

pieaugums — aptuveni 7% apmērā. 

Latvijas tūrisma klientu tirgus iekļauj sevī: 

• ārējo tūrismu, kur izdala: izbraucošus tūristus — Latvijas iedzīvotāju ceļojumi 

uz ārvalstīm, un iebraucošus tūristus — ārvalstu tūristu ceļojumi uz Latviju; 

• iekšējo tūrismu — Latvijas iedzīvotāju ceļojumi pa Latviju. 

Jebkurā valstī īpaša vieta tūrisma industrijā ir iebraucošajiem tūristiem. Latvijas 

tūrisma uzņēmējdarbību pēdējā gadā laikā var raksturot ar šādiem skaitļiem. 2005. gada 

laikā Latviju apciemoja tūristi no vairāk nekā 30 valstīm [5]. Lielākā daļa tūristu (61%) 

iebrauca no Lietuvas un Igaunijas (sk. 2.11. att.). Kopsummā ārzemnieki Latvijā atstāja 

190 milj. latu, kas ir par 48 milj. latu vairāk nekā 2004. gadā. 

Neraugoties uz to, ka starptautiskais tūrisms ir plaši izplatīts un dod lielus 

ienākumus, tas nav pieejams plašai iedzīvotāju daļai. Latvijā, tāpat kā visā pasaulē, 

palielinājās pieprasījums uz iekšzemes tūrismu. Pēdējā gada laikā strauji auga tūristu 

interese par atpūtu ārpus Rīgas, 2005. gadā pavadīto nakšu skaits pieauga par 31%, 80% 

gadījumu nakšņošanu veica Latvijas iedzīvotāji, pārējo — ārzemnieki [51]. 
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2.11. att. Iebraucošo tūristu sadalījums no valstīm (procentos) 

 

Apzinot tūrisma nozares lomu valsts ekonomikas attīstībā, valstī tika pieņemti 

svarīgi likumi un rīkojumi. Lai stimulētu tūrisma attīstību, 1998. gadā ir pieņemts 

Tūrisma likums [1], kas kā vienu no darbības virzieniem paredz izveidot tūrisma 

informācijas datubāzi un informācijas centrus ar mērķi informēt tūristus par 

pakalpojumiem un sniegt palīdzību tūrisma pakalpojumu izmantošanai. Sāka darboties 

Tūrisma attīstības valsts aģentūra, tiek veidots vienots tūrisma informācijas centru (TIC) 

tīkls, kura finansējums iekļauts valsts investīciju programmā. Tiek izstrādāta Tūrisma 

attīstības nacionālā programma 2001.–2010. gadam [4], kurā starp prioritātēm ir 

paredzēta TIC vienota tīkla izveide un tā tālāka attīstība, lauku un ekoloģiskā tūrisma 

attīstība. 

No starptautiskā tūrisma teorijas (Hekšera–Olina teorija) [96] iziet, ka jebkuras 

valsts tūrisma attīstība ir atkarīga no noteiktu faktoru esamības. Visus faktorus sadala 

trijās grupās (sk. 2.12. att.): 

1. Dabas resursi un kultūrvēsturiskais mantojums. Tūrisma attīstībā svarīgs faktors ir 

dabas resursi, kuri ietver sevī zemi, jūru, ezerus, upes, ainavas, klimatu, floru un 

faunu. Apmeklēšanu stimulē valsts vēsturiskais un kultūras mantojums. Šajā ziņā 

interesanti atzīmēt, kā Eiropas reģionālās attīstības fonds, piešķirot grantus, dod 

priekšroku projektiem, kas aktīvi propagandē reģiona vēsturisko un kultūras 

mantojumu, kas attīsta pašlaik aktuālu tūrisma veidu — lauku tūrismu [93]. 

2. Kapitāls. Esošā prakse rāda, ka tūrisma attīstība prasa, lai būtu attīstīta 

infrastruktūra, bet tā savukārt prasa lielas investīcijas, lielus kapitāla ieguldījumus. 

3. Darbaspēka resursi. Darbaspēka resursi ir svarīgs tūrisma produkta ražošanas 

faktors, jo tas ir apkalpošanas sfēras produkts, kurš savukārt ir darbietilpīgs 

ekonomikas sektors. 
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2.12. att. Tūrisma attīstības faktori 
 
Visi nosauktie faktori Latvijai ir raksturīgi. Mūsdienu tendence, kas ir saistīta ar 

cilvēku tieksmi pēc ekoloģiski tīri ražotām precēm, pēc veselīga un dabiska dzīves 

veida, ir labvēlīga valstij, jo apkārtējās vides stāvoklis ir pietiekami labs, un, ja to 

saglābā un pēc iespējas uzlabo, tad var gaidīt tūristu intereses palielināšanos. 

Ārstniecības iespējas un pieredze, atveseļošanās tūrisms, izglītojošs tūrisms, ekoloģiskā 

un endēmiskā tūrisma pieaugums — ir šīs tendences apstiprinājums. Dabas un kultūras 

mantojums, neskartās lauku ainavas kopā ar kultūras un bioloģisko daudzveidību ir 

neaizstājami tūrisma resursi, ko var papildināt gan aktīvais tūrisms — sports, izjādes, 

braukšana ar velosipēdu, burāšana, airēšana, pastaiga, gan lauku tūrisms. 

Darbaspēka resursi — kvalificēti tūrisma speciālisti tiek sagatavoti vairākās valsts 

un privātās augstskolās. Tūrisma infrastruktūras attīstībai ir nepieciešami papildu 

kapitāla ieguldījumi.  

Nesen Latvijas Republikas Ministru Kabineta akceptētā rīkojumā “Par tūrisma 

attīstības politikas pamatnostādnēm” [3] ir uzsvērts, ka viens no attīstības mērķiem ir 

iebraucošā un vietējā tūrisma attīstība, izmantojot informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas un e-komercijas sasniegumus. 

Pašlaik vietējo tūrisma pakalpojumu (ekskursijas pa Latvijas novadiem, 

kultūrvēsturiskām vietām, kūrortiem utt.) tirgus Latvijā atrodas attīstības posmā. 

Absolūtais uzņēmumu vairākums, kas darbojas tūrisma nozarē Latvijā, ir mazie un 

vidējie uzņēmumi. Statistikas analīze liecina, ka tūrisma firmu pakalpojumus ir 

izmantojuši tikai daļa no iebraukušajiem tūristiem. Tā, 2004. gadā tūristi izmantoja tikai 

ap 30% no visu licencēto izmitināšanas objektu (viesnīcu) vietām [65]. Kā vienu no 

iemesliem var uzskatīt, ka nav pietiekami plašas un precīzas informācijas par tūrisma 

resursiem un pakalpojumiem. Informāciju par Latviju visbiežāk ārzemnieki saņem 

nejauši, atbraucot uz šejieni (29%), no draugiem un radiem (18%), pateicoties 
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uzņēmējdarbības kontaktiem (16%), no plašsaziņas līdzekļiem (9%), caur tūrisma 

aģentūrām (5%) un caur interneta tīklu (4%) [111]. 

Statistikas dati liecina, ka Latvijā tūrisma iespējas vēl nav pilnvērtīgi izmantotas. 

Starp galvenajiem vietējā tūrisma attīstību kavējošiem faktoriem tūrisma speciālisti 

uzskata šādus: 

• kā galveno — valsts un pašvaldību budžeta finansējuma un valsts atbalsta 

nepietiekamību uzņēmējdarbības attīstībai; 

• vēl pastāvošo Latvijas tēla popularizācijas problēmu. Eiropā un ASV ir vājš 

priekšstatu kopums par Latviju; 

• nepietiekama sadarbība starp visām iesaistītajām pusēm (valsts, pašvaldības, 

privātais sektors, sabiedriskās organizācijas) un visos līmeņos (starptautiskajā, 

nacionālajā, reģionālajā un vietējā); 

• tūrismā strādājošo nepietiekams izglītības un prasmju līmenis; 

• tūrisma informācijas un reklāmas nepietiekamība; 

• sakaru infrastruktūras nepietiekamā attīstība nomales reģionos. 

Speciālisti atzīmē, ka vairāku minēto faktoru ietekmi varētu mazināt vai novērst, 

pirmkārt, ja valsts, pašvaldības un tūrisma uzņēmēji kopīgi un saskaņoti īstenotu valsts 

politiku šajā nozarē, otrkārt, plašāk izmantotu informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas, tai skaitā, plašāk izmantotu interneta tīkla iespējas kā informācijas avotu 

vietējiem iedzīvotājiem un ārzemniekiem.  

Apkopojot iepriekš teikto, var secināt, ka tūrisma uzņēmējdarbības panākumi lielā 

mērā būs atkarīgi no tā, kā tās spēs efektīvi realizēt informācijas tehnoloģiju iespējas. 

 

2.2.2. Tūrisma informācijas sistēmu analīze 

Latvijas tūrisma uzņēmumiem, iestājoties starptautiskajā tirgū, jāatrisina problēmas, 

kas ir saistītas ar straujāku informācijas tehnoloģiju apgūšanu, kas ir pašlaik 

nepieciešams noteikums starptautiskajai integrācijai un mūsdienu tūrisma 

uzņēmējdarbības kā informatīvi piesātinātas sfēras koncepcijas realizācijai. 

Ārzemju pieredze rāda, ka informācijas tehnoloģiju maksimālās vērtības 

sasniegšanai ir nepieciešams izpildīt virkni noteikumu (sk. 2.13. att.)  
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2.13. att. Informācijas tehnoloģiju maksimālās vērtības sasniegšanas noteikumi 

 

Sakarā ar iesākto “elektroniskās Latvijas” (e-Latvijas) veidošanu, tūrisma 

informācijas izplatīšanas jomā veikti daži pozitīvi risinājumi. Tūrisma uzņēmējdarbības 

informatīvā nodrošinājuma problēmas Rīgā un reģionos risinājās, izmantojot 

vispārzināmās tradicionālās tehnoloģijas, galvenokārt reklāmas jomā plašsaziņas 

līdzekļos, tūrisma izstāžu laikā un citur, kā arī iesākta moderno informācijas tehnoloģiju 

ieviešana. Liela loma šajā ziņa ir interneta tīkla tehnoloģijām.  

Interneta lietotāju skaitam valstī ir pozitīva tendence [37] (sk. 2.14. att.). 
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2.14. att. Interneta lietotāju skaits Latvijā 
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Kā vienu no risinājumiem interneta pakalpojumu pieejamības palielināšanai 

plašākai iedzīvotāju daļai var uzskatīt sabiedriska interneta tīkla pieejas punktu (SIPP) 

veidošanu, ko veic atsevišķas pašvaldības (piemēram, Dobeles, Jelgavas). Tuvākajā 

laikā interneta publisko pieejas punktu veidošanai būs investēti 2 miljoni eiro, tos 

plānots izveidot pašvaldībās. SIPP ir efektīvs risinājums tīkla pieejamības 

nodrošināšanai gan iedzīvotājiem, gan maziem uzņēmumiem un individuālām 

saimniecībām. Ārzemju pieredze rāda, ka šos punktus tūristi veiksmīgi izmanto 

nepieciešamās izziņu informācijas saņemšanai.  

Valstī tiek īstenota iedzīvotāju datorapmācības bezmaksas programma 

Latvija@Pasaule. Bezdarbnieku apmācībai naudas līdzekļi ienāk no Eiropas fonda 

EQUAL. Sabiedriskās organizācijas (LIKTA — Latvijas informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju asociācija) un privātās firmas (Hansabanka, LMT) finansē pārējos. Tas dos 

iespēju plašam iedzīvotāju slānim apgūt datorzinību pamatus. 

Vairāki tūrisma uzņēmumi jau sākuši veiksmīgi izmantot interneta tīkla iespējas. Kā 

pozitīvu piemēru var minēt Jūrmalas pilsētas mājāslapu. 

Interesantas izstrādnes piedāvāja Microsoft Latvia kopā ar Softex Latvija Ventspils 

un Rīgas pilsētām, tie ir e-Ventspils un e-Rīga publiskie portāli. Portālos, piemēram, 

Ventspils portālā, sniegta bagātīga informācija tūristiem trijās valodās (latviešu, angļu 

un krievu) par izklaidi, naktsmītnēm, ēdināšanu, transportu, sniegta dažāda sadzīves 

izziņu informācija, pilsētas karte. Ir domāts arī par lietotāju apmācību, jo Ventspils 

Dome piedalās Eiropas projektā AVANTI, kura paredz veikt apmācību un piesaistīt 

iedzīvotājus, kam nav datorzināšanu un līdzekļu vai iespēju pašiem patstāvīgi iekļauties 

e-dzīvē, tikt pie mūsdienu informācijas tehnoloģijām. 

Lielāku sistēmu piedāvā Tūrisma attīstības valsts aģentūra. Izstrādātajā portālā 

www.latviatourism.lv tiek apkopota tūrisma informācija reģionu un rajonu griezumā. 

Tūristiem dota iespēja meklēt interesējošo informāciju pēc vienas pazīmes un veikt 

atlasi pēc vairākām pazīmēm, kā arī veikt biļešu un viesnīcu rezervēšanu. Tiek 

piedāvāta iespēja gūt pilnīgāku informāciju, griežoties pie citiem Latvijas portāliem 

(piemēram, Rīgas, Jūrmalas, Siguldas, www.latviatourism.lv u. c.).  

2001. gadā parādījās tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” interneta portāls 

www.celotajs.lv, kas piedāvā informāciju par atpūtu Latvijas laukos ar iespēju veikt 

nepieciešamās informācijas meklēšanu un pasūtīt naktsmītni ar dažādiem atpūtas 

veidiem. Sakarā ar e-pašvaldību izveidošanu parādījās Latvijas reģionālā tūrisma 

piedāvājumi reģionu un pilsētu pašvaldības mājaslapās. 
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Jāatzīmē, ka informācijas apjoms, kāds ir mājaslapās, un tās kvalitāte ir dažādi, jo 

tas ir atkarīgs no to veidotāju profesionālās pieredzes. Kā parādīja nesen veiktā Latvijas 

interneta asociācijas izpēte, gandrīz puses pilsētu interneta portālu saturs ir jāpilnveido, 

jo nepieredzējušiem lietotājiem grūti atrast nepieciešamo informāciju, informācija ir 

izvietota haotiski (sk. 2.15. att.). Turklāt grūtības ir ar informācijas tulkojumu 

svešvalodās. Angļu tulkojums ir 62%, krievu — 38% un vācu — 12% gadījumu. Bieži 

vien īpašnieki neatjauno saturu, tā 19% saišu neatjaunoja vairāk kā 10 dienas [38]. Līdz 

šim e-sabiedrības attīstīšanu reģionos kavēja finanšu trūkums. Bet tagad, pateicoties 

Eiropas līdzekļiem, ko izdalīja struktūrfondu apguvei Nacionālas programmas ietvaros, 

vairākām pašvaldībām parādīsies līdzekļi IT infrastruktūras attīstībai. 

Iepriekš minētais ļauj izdarīt šādus secinājumus. Daļa Latvijas tūrisma aģentūru 

informācijas tehnoloģijas sāka izmantot galvenokārt reklāmas nolūkos, ir jau izveidotas 

atsevišķas tūrisma informācijas mājaslapas. Vairumā gadījumu tūrisma informācija ir 

apvienota ar e-pašvaldību sistēmām (pašvaldību mājāslapās vai portālos), kur tūristiem 

piedāvā daudzveidīgu teksta un grafisko (fotoattēli, kartes) informāciju, bet tas ir tikai 

sākuma posms. Ir daudz reģionu, kuros sāk veiksmīgi attīstīt tūrismu, bet tūrisma 

pakalpojumu sniedzēji nav saistīti ar mūsdienu informācijas tehnoloģiju sasniegumiem. 

Tas ir izskaidrojams galvenokārt ar ekonomiskām grūtībām. Maziem un vidējiem 

tūrisma uzņēmumiem, kuri darbojas dažādos valsts reģionos, trūkst naudas līdzekļu 

modernas datortehnikas iegādei un interneta tīkla iespēju izmantošanai, daļēji — 

zināšanu trūkums IT jomā. 
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2.15. att. Latvijas tūrisma interneta portālu salīdzinājums 
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Neskatoties uz to, ka valstī ir paveikts nopietns darbs tūrisma informācijas 

izplatīšanas jomā, tomēr informācijas sistēmas nepilnīgi atbalsta tūrisma produktu 

patērētājus. Tūrisma mājaslapas veido dažādi izstrādātāji, datubāzu sastāvs ir atšķirīgs, 

satura radītāji (rubrikatori) ir dažādi veidoti, navigācijas iespējas arī ir dažādas. 

Pakalpojumu rezervēšana, izmantojot interneta tīkla iespējas, ir attīstīta minimāli. 

Informācijas meklēšanas iespējas ir minimālas, pašam tūristam nav iespējams veikt 

ceļojuma paketes sastādīšanu. Galvenie trūkumi ir saistīti ar to, ka nav izstrādāta vienotā 

tūrisma informācijas sistēmu izstrādāšanas metodika ar vienotām prasībām gan 

informācijas satura ziņā, gan tās izvietošanas ziņā. Rezultātā ir apgrūtināta pieeja 

informācijai un vietējo informācijas sistēmu izmantošanai jaunu aktuālu un perspektīvu 

uzdevumu risināšanai. Vietējās informācijas sistēmas nav iespējams izmantot kā 

informācijas nodrošinājumu pašlaik aktuālās problēmas risināšanai — elastīga 

individuālā ceļojuma izvēlei. 

Kā redzam, tūrisma informācijas sistēmas izstrādāšana un ieviešana, kurā būtu 

apkopota un praktiski pieejama aktuāla informācija par Latvijas tūrisma pakalpojumiem 

un resursiem visā valstī un ārpus tās robežām un kura ļautu veikt integrētu informācijas 

izmantošanu gan tūrisma speciālistiem, gan tūrisma produktu un pakalpojumu 

ražotājiem, gan tūristiem, ir aktuāla. Galveno tūrisma pieprasījumu plūsmu veido tūristi, 

kas meklē tūrisma speciālistu padomus un konsultācijas par dažādiem izvēlētās atpūtas 

aspektiem. Mūsdienu IT attīstības līmenis ļauj pievērst lielāku uzmanību tehnoloģijām, 

kas dod iespēju pāriet no stingri paketētā piedāvājuma uz elastīgu ceļojuma paketes 

izstrādāšanu. 

 

2.3. Tūrisma informācijas sistēmas funkcionalitātes pilnveidošana ar elastīga 

individuālā ceļojuma izvēli 

2.3.1. Elastīga individuālā ceļojuma izvēles sistēmas nepieciešamības pamatojums 

Telekomunikāciju tīklu izmantošana un draudzīgās lietotāju saskarnes sekmē tūristu 

piekļūšanu pie datorizētām sistēmām. Šis jaunais informāciju tehnoloģiju veids dod 

iespēju runāt par informācijas tehnoloģijām, kas saistītas ar datorizētu konsultatīvo 

pakalpojumu sniegšanu tūrisma jomā, it sevišķi veicot individuālā ceļojuma izvēli.  

Kā minēts jau iepriekš, tūrismā iezīmējas tendence, kas ir saistīta ar elastīga 

individuālā ceļojuma veidošanu, kad pats tūrists individuāli kombinē dažādus ceļojuma 

elementus. Šīm nolūkam ir nepieciešamas informācijas tehnoloģijas, kas ir saistītas ar 
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konsultatīvo pakalpojumu sniegšanu tūristiem. Pašlaik nozarē darbojas tūrisma aģenti, 

kas veido starpposmu starp tūrisma informācijas sistēmu un tūristu. Liela daļa tūristu, 

kam ir pieredze darbā ar interneta sistēmām (to skaits nemitīgi palielināsies), ir spējīgi 

un izrāda interesi patstāvīgi sastādīt vēlamo ceļojumu. Šim nolūkam ir nepieciešams 

izstrādāt speciālu sistēmu, kas veiktu tūristu konsultatīvo atbalstu lēmumu pieņemšanas 

procesā. Mūsdienu tehnoloģijas, kas ir izstrādātas mākslīgā intelekta jomā — ekspertu 

sistēmas, pierādīja savas spējas lēmumu pieņemšanas atbalstam dažādās sfērās: 

ražošanas vadībā, operatīvajā plānošanā, ražošanas procesu modelēšanā, korporatīvo 

tīklu vadībā [117]. 

Sistēma, kas būtu paredzēta tūristu konsultēšanai lēmumu pieņemšanas procesā, vēl 

nav izstrādāta, kaut tās nepieciešamība ir plaši atzīta. Tūrisma konsultatīvās sistēmas 

izstrādāšana, kas ir saistīta ar pieprasījumiem pēc mainīgiem produktiem, kas savukārt 

ir pakļauti daudzveidīgiem blakus ietekmējošiem faktoriem lēmumu pieņemšanas 

procesā, ir sarežģīts modelēšanas uzdevums. Šādas sistēmas izstrādāšanas pamatā ir 

patērētāju lēmumu pieņemšanas procesa un faktoru, kas ietekmē šo procesu, pētīšana 

[23, 56, 95, 103]. 

Individuālas izvēles problēma pašlaik ir praktiski vissvarīgākā starp lēmumu 

pieņemšanas uzdevumiem. Šie uzdevumi ir cilvēka informācijas pārstrādāšanas sistēmai 

ļoti sarežģīta uzdevumu klase. Lēmumu pieņemšanas metodēm, ko izmanto individuālā 

ceļojuma izvēles gaitā, jābūt psiholoģiski un matemātiski pamatotām, lietotājam 

skaidrām un ērtām.  

Lēmumu pieņemšanai kā zinātnes disciplīnai ir praktisks raksturs. Tā ir 

starpdisciplinārā zinātne. Lēmumu pieņemšanas terminu izmanto dažādās zinātnes 

disciplīnās. Piemēram, ekonomikā, pētot ierobežotu resursu racionālas izmantošanas 

problēmas. Šo terminu aktīvi izmanto kognitīvajā psiholoģijā, kas pēta cilvēka 

informācijas pārstrādāšanas sistēmas īpašības. Lēmumu pieņemšana ir viens no 

pamatterminiem operāciju pētīšanas disciplīnā. Lēmumu pieņemšana ir arī viens no 

lietišķās matemātikas virzieniem, kas risina uzdevumus, kuri saistīti ar lietderības 

funkcijām un izvēles nosacījumiem. Lēmumu pieņemšanas termins ir tuvs terminam 

“problēmu risināšana”, ko izmanto datorsistēmās, veidojot lēmumu pieņemšanas 

atbalsta sistēmas, kas palīdz cilvēkam risināt izvēles uzdevumus.  

Ceļojuma izvēle no liela skaita piedāvājumiem ir darbietilpīgs process, kam 

raksturīga liela skaita piedāvājumu savstarpēja salīdzināšana pēc vairākiem kritērijiem, 

tai skaitā, cenas ziņā. Psiholoģi apgalvo, ka cilvēka spējas apstrādāt informāciju, kas 
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saistīta ar lielu alternatīvu skaitu, ir ierobežotas [78]. Tāpēc pastāv problēma — veikt 

konsultatīva atbalsta izstrādāšanu, kas palīdzētu tūristam patstāvīgi veikt izvēles 

uzdevuma risināšanu. 

Lēmumu pieņemšanas uzdevumu risināšanai ir piedāvātas vairākas matemātiskas 

metodes. Bet, kā atzīmē autori [95, 110], mūsdienās vēl nav pilnā mērā izstrādāta 

lēmumu pieņemšanas teorijas izmantošanas metodika, tā tikai veidojas. 

 

2.3.2. Tūrisma konsultatīvo sistēmu esošo izstrādņu analīze 

Pēdējā laikā ir veikti vairāki pētījumi, kas ir saistīti ar konsultatīvo pakalpojumu 

sniegšanu tūristiem [11, 15, 31, 52, 87]. Tā, P. Bose un A. Padala 1987. gadā piedāvāja 

aviolīniju sarakstu personālo sistematizatoru [15], kas dod iespēju izveidot optimālo 

ceļojuma maršrutu. Optimizācija tiek veikta pēc trim kritērijiem: cena, lidojuma laiks, 

starpposmu pārsēšanās, izmantojot minējumus par ceļotāju. A. Bodi un J. Zeleznikovs 

[11] kritiski novērtēja šo modeli, jo uzskata, ka tajā ir veikti nepamatoti minējumi par 

ceļotāju, kaut tā vietā vajadzēja uzdot ceļotājiem jautājumus par viņu vēlmēm. 1988. 

gadā šie pētnieki piedāvāja uzlabotu lidojumu ekspertu sistēmu – CATA (Computer 

Aided Travel Assistant) – ceļotāja datorizētu palīgu, kura faktiski ir aviolidojumu 

ekspertu bāzes paplašināta versija. Sistēmā izmanto heiristiskās metodes un bāzējas uz 

sistēmas lietotāja izteiktām vēlmēm. 

Plašāku sistēmu piedāvāja H. Hruška un J. Mazanec [31]. Viņi izstrādāja tūristu 

konsultatīvas datorizētās sistēmas modeli ar ekspertu sistēmas un atpakaļejošas saiknes 

izmantošanu. Sistēma sasaista, no vienas puses, tūrista priekšstatu par ideālu ceļojumu 

un, no otras puses, – ceļojumus, kas ir pārstāvēti tirgū. Datubāzē bija 127 ceļojumi, kas 

tika aprakstīti pēc 100 parametriem, kas ļāva tos salīdzināt pēc tūrista īpašām prasībām. 

Iepriekš apskatīto tūristu konsultatīvo sistēmu pamatā ir modelis, kas balstās uz 

secīgās atlases likumu. Bet pētnieki apgalvo, ka patērētājs lēmumu pieņemšanas posmā 

izmanto citus likumus. Vairāki pētnieki, risinot šo problēmu, rekomendē sakumā 

izskatīt cilvēka domāšanas veidu lēmumu pieņemšanas procesā, jo cilvēka loģikas laba 

izprašana lēmumu pieņemšanas procesā ir noteicošs faktors ceļotāja velmēs adekvātai 

novērtēšanai un pārstāvēšanai šādā sistēmā.  

Tūrisma konsultatīvo sistēmu veidošanas esošā pieredze pierāda, ka problēmas 

risināšana jāveic, vienlaicīgi apskatot matemātiskos, psiholoģiskos un datorizācijas 

jautājumus [110]. Individuālā ceļojuma izvēle ir saistīta ar lēmumu pieņemšanu 

apstākļos, kad cilvēkam ir jārisina sarežģīta problēma, vērtējot virkni alternatīvu pēc 
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vairākiem kritērijiem un jāveic labākās alternatīvas izvēle. Lēmumu pieņemšana ir 

jāveic cilvēkam, tātad ir jāskata cilvēku uzvedības psiholoģija un domāšanas veids. 

Lēmumu pieņemšana ir sarežģīts meklēšanas process, kas ir saistīts ar liela informācijas 

apjoma pārstrādi, tātad ir jāizmanto attiecīgas matemātiskās metodes un jāskata datoru 

izmantošanas iespēja. Datortehnikas attīstības progress ļauj šodien izvirzīt uzdevumu 

par loģiskās domāšanas un cilvēka intuīcijas racionālu apvienošanu ar matemātiskām 

metodēm un datoru skaitļošanas iespējām.  

Lai atvieglotu alternatīvu novērtēšanu lēmumu pieņemšanas procesā, patērētāji 

izmanto dažādus likumus un heiristiskās metodes. Pētnieciskajā literatūrā šos likumus 

parasti sadala divās grupās: nekompensācijas un kompensācijas [23]. Eksistē trīs 

nekompensācijas likuma tipi: konjunkcijas, disjunkcijas un leksikogrāfiskais. 

Izmantojot konjunkcijas likumu, ceļojumu elementus izvēlas, lai tie atbilstu visu 

kritēriju noteiktam minimālajam standartam. Izmantojot disjunkcijas likumu, ceļojumu 

elementus izvēlas, lai tos varētu atšķirt pēc viena vai vairākiem kritērijiem. Izmantojot 

leksikogrāfisko likumu, izvēle sākumā notiek pēc svarīgākajiem kritērijiem, pēc tam, ja 

ceļojumu elementu saraksts vēl ir liels, veic novērtēšanu pēc nākamā svarīgākā kritērija, 

tātad, izmanto secīgas izvēles likumu. Jāatzīmē, ka izmantojot nekompensācijas likumu, 

veic secīgu elementu izvēli un neveic salīdzinošo analīzi starp atribūtiem.  

Kompensācijas likums prasa sistemātisku un sabalansētu pieeju visu alternatīvu 

novērtēšanai pēc visiem kritērijiem ar turpmāko novērtēšanas rezultātu summēšanu, lai 

noteiktu katram ceļojuma elementam vidējo balli.  

Vairāki pētījumi pierādīja [110], ka cilvēki, risinot daudzkritēriju uzdevumus, 

izmanto divas stratēģiju pamatgrupas: 

• kompensācijas stratēģiju, kad salīdzina vienas alternatīvas vērtējumus ar citas 

vērtējumiem. Šo stratēģiju sauc par aditīvo modeli; 

• izslēgšanas stratēģiju, kad alternatīvas, kas neatbilst prasību līmeņiem pēc viena 

vai vairākiem kritērijiem, izslēdz. 

Pētnieki apgalvo, ka uzdevumu ar lielu alternatīvu un kritēriju skaitu risināšanai, 

bieži izmanto jauktu stratēģiju: sākuma izslēgšanas stratēģiju, lai atstātu nelielu 

alternatīvu skaitu, pēc tam, kad paliekušo alternatīvu skaits ir neliels, aditīvas 

stratēģijas.  
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Individuālā ceļojuma izvēlei ir jāizmanto jaukta stratēģija. Pirmajā posmā jāveic 

sākotnējā alternatīvu atlase pēc uzdotiem atlases kritērijiem (izslēgšanas stratēģija), 

otrajā posmā, kad paliekušo alternatīvu skaits ir neliels, — aditīvā stratēģija. 

Individuālā ceļojuma izvēlei tūrists pieņem lēmumu, pamatojoties uz trīs fāžu 

procesu (sk. 2.16. att.): 

1. sākotnējas intereses ceļojumu saraksta formēšana; 

2. ceļojumu, kas neizraisa lielu interesi, izslēgšana no sākotnēja saraksta, lai 

sasniegtu minimālu pieņemamu ceļojumu skaitu, tādējādi notiek ieinteresētības 

saraksta galīga formēšana; 

3. labākā ceļojuma izvēle no pēdējā saraksta. 

 

 

2.16. att. Individuālā ceļojuma izvēles fāzes 

 

2.3.3. Elastīga individuālā ceļojuma izvēles uzdevuma formulēšana un prasību 

noteikšana 

Elastīga individuālā ceļojuma izvēles uzdevuma risināšanā ir nepieciešams izmantot 

tādas metodes, kas dod iespēju ievērot tūrisma informācijas daudzkritēriju raksturu un 

ļauj veikt labākas alternatīvas izvēli no vairākām alternatīvām. Individuālās jeb 

personīgās izvēles uzdevumi pieder pie lēmumu pieņemšanas uzdevumu klases. 

Lēmumu pieņemšanas uzdevums eksistē, ja izpildās svarīgs noteikums — ir vairākas 

saprotamas un realizējamas alternatīvas, starp kurām ir jāveic labākās alternatīvas 

izvēle, tātad, eksistē izvēles situācija. 

Ar terminu “lēmumu pieņemšana” saprot cilvēka darbības īpašu procesu, kas ir 

vērsts uz darbības labākā varianta izvēli [110], vai spēju konkrētajā situācijā atrast 

labāko uzdevuma risinājuma variantu no iespējamiem [95]. 
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Lēmumu pieņemšanas uzdevumu risināšanai ir piedāvātas vairākas matemātiskas 

metodes, no kurām lielākā daļa ir paredzētas tādu uzdevumu risināšanai, kur ir jāveic 

alternatīvu salīdzināšana un labākās izvēle. Individuālā ceļojuma izvēles uzdevums 

pieder pie šādiem uzdevumiem. 

Lēmumu pieņemšanas uzdevuma nostādne vispārīgā veidā izskatās šādi. Dots: 

uzdevuma risināšanas kopējais mērķis, alternatīvu novērtēšanas n — kritēriji; m — 

alternatīvas. Ir nepieciešams izvēlēties vislabāko alternatīvu. Uzdevuma risināšanu un 

labākās alternatīvas izvēli veic lēmējpersona, šajā gadījumā — tūrists. Informācijas 

sagatavošanā uzdevuma risināšanai tiek piesaistīts eksperts — tūrisma nozares 

speciālists, kas veic alternatīvu novērtēšanu. Alternatīvu novērtēšana ir iespējama ar 

kritēriju kvalitātes vērtējumiem. 

Formalizēti individuālā ceļojuma izvēles uzdevumu var pierakstīt ar šādu 

struktūrformulu: 

),,,( lkji PONTFC = , (2.1.) 

kur: Ti – transporta veidi (i=1, ... , n), 

Nj – naktsmītnes (j=1, ... , m), 

Ok – tūrisma objekti (k=1, ... , p), 

Pl – tūrisma pasākumi (l=1, ... , r). 

Individuālā ceļojuma izvēles procesam tiek izvirzīta virkne prasību, kurus darba 

autors iedalījis divās grupās (sk. 2.17. att.): 

• prasības, kas ir saistītas ar individuālā ceļojuma izvēles matemātiskām 

metodēm; 

• prasības, kas ir saistītas ar izvēles procesa informācijas nodrošinājumu. 

Kas attiecas uz prasībām, kas ir saistītas ar individuālā ceļojuma izvēles 

matemātiskām metodēm, ir jāveic tieši tādas matemātiskās metodes izvēli, kas dod 

iespēju ievērot informācijas daudzkritēriju raksturu un veikt izvēli no vairākām 

alternatīvam, izmantojot novērtējamus kritērijus. Veicot lēmumu pieņemšanas metodes 

izvēli, ir jāievēro “cilvēka” faktors — izvēles procesam jābūt vienkāršam un 

saprotamam cilvēkam, jāatbilst cilvēka spējām apstrādāt informāciju, kas saistīta ar lielu 

alternatīvu skaitu, risināšanas rezultātiem jābūt viegli un viennozīmīgi 

interpretējamiem. 
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2.17. att. Prasības individuālā ceļojuma izvēles procesam 

 
Otras grupas prasībām, kas saistītas ar izvēles procesa informācijas nodrošinājumu, 

ņemot vērā tūrisma produkta dabisku nestabilitāti un lielu alternatīvu skaitu, ir būtiska 

loma. Uzdevuma risinājumā jāizmanto plaši pārstāvēta, aktuāla un saturīga informācija.  

 

2.3.4. Tūrisma informācijas sistēmas pilnveidošana, izmantojot lēmumu pieņemšanas 

metodes 

Lēmumu pieņemšanas praksē izdala trīs posmus [81]: informācijas meklēšana, 

alternatīvu meklēšana un atrašana, labākās alternatīvas izvēle. Pirmajā posmā veic 

nepieciešamās informācijas vākšanu: no tūrisma informācijas sistēmas ņem faktisku 

informāciju, nepieciešamo ekspertu informāciju saņem no speciālistiem. Otrajā posmā 

noteic risinājumu variantus (alternatīvas). Trešais posms ietver sevī alternatīvu 

salīdzināšanu un risinājuma labākā varianta izvēli.  

Tradicionāli lielāku uzmanību pievērš trešajam posmam. Šī darba autors uzskata 

[75], kā individuālā ceļojuma izvēles uzdevuma praktiskai risināšanai ir nepieciešams 

pievērst uzmanību pirmajam posmam, proti, informācijas nodrošinājumam. 

Individuālā ceļojuma izvēli būtiski ietekmē informācijas nodrošinājums. Noteicošais 

noteikums šeit ir plaši pārstāvēta informācija par tūrisma produktiem un 

pakalpojumiem. Tūrists, veicot individuālā ceļojuma plānošanu, vēlās sastādīt tādu 

ceļojuma paketi, kuras elementi atbilstu virknei individuālu prasību gan kvantitatīvā, 

gan kvalitatīvā ziņā.  

Tūrisma informācija ir daudzveidīga, tā ietver sevī gan statisku, gan dinamisku 

informāciju. 
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Statiskā informācija ir vispārīga rakstura informācija par vēlamo ceļojuma vietu un 

esošie piedāvājumi. Dinamiskā informācija ir galvenokārt reģionālā rakstura 

informācija — politiskā situācija, laika ziņas, brīvas vietas, “pēdējā brīža” piedāvājumi 

un cita individuāla rakstura informācija. Nozīme ir tikai aktuālai informācijai, it sevišķi 

dinamiskā rakstura informācijai, kuru ir nepieciešams laicīgi atjaunot.  

Informācijas nodrošinājumam ir jāatbalsta labākā ceļojuma izvēle, kas ir saistīta ar 

liela skaita piedāvājumu jeb alternatīvu salīdzināšanu un labākās izvēli. Salīdzināšanai 

ir nepieciešamas novērtētas alternatīvas. Tāpēc būtisks uzdevuma risināšanas noteikums 

ir, lai informācijas nodrošinājums — tūrisma informācijas sistēma — saturētu 

novērtētas alternatīvas (tūrisma piedāvājumus).  

Tūrisma nozarē ir izstrādāti kvalitātes novērtēšanas standarti (“zvaigžņu sistēma”), 

kurus var izmantot kā alternatīvu novērtēšanas pamatu. Citu piedāvājumu novērtēšanai 

ir jāpiesaista eksperti — tūrisma nozares speciālisti. Novērtēšanas rezultātus ieraksta 

tūrisma informācijas sistēmas datubāzē. 

Bez tam, informācijas nodrošinājumam ir jāatbalsta nākamais pēc ceļojuma paketes 

sastādīšanas posms, proti, izvēlēto pakalpojumu rezervēšanas un pirkuma process, kas 

savukārt izvirza prasības informācijas drošībai un konfidencialitātei. Šī procesa 

realizācija prasa savstarpējas sadarbības organizēšanu starp visam sastāvdaļām, kas 

iekļautas tūrisma produkta dzīves ciklā: produkta formēšanu, ražošanu un realizāciju. 

Savstarpējas sadarbības procesu efektīvu realizāciju var nodrošināt, izmantojot 

loģistikas metodoloģijas pieeju, kas veicina tūrisma produkta formēšanas, virzīšanas un 

realizācijas procesa dažādu posmu organisku savstarpēju saistību, kā arī materiālu un 

finanšu plūsmu vadību ar jaunākajām informācijas tehnoloģijām. Šo pieeju tūrismā var 

efektīvi realizēt elektroniskās komercijas (e-komercijas) ietvaros [53]. E-komercija 

paredz ne tikai elektronisku tirdzniecību, preču un pakalpojumu apmaiņu, bet galvenais 

— tā pamatojas uz pastāvošām saitēm starp uzņēmējdarbības partneriem, izmantojot 

komunikācijas elektroniskos līdzekļus, tādējādi nodrošinot lielāku konkurētspēju 

iesaistītiem darījumu partneriem. Šajā virzienā aktuāla problēma ir e-komercijas 

organizēšana, ko vieglāk veikt lieliem tūrisma uzņēmumiem, bet maziem un vidējiem 

uzņēmumiem, lai tos neizspiestu no tirgus, kā rāda ārvalstu prakse, ir nepieciešams 

apvienoties. Apvienošanās pamatu var veidot reģionālā tūrisma asociācija, kurā 

sadarbojas tūrisma pakalpojumu sniedzēji, patērētāji un reģionālais informācijas centrs 

ar reģionālu tūrisma informācijas sistēmu. Šādas sistēmas veidošana ir piedāvāta darba 

4. nodaļā. 
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Tātad, ceļojuma izvēles uzdevuma risināšana izvirza vairākas prasības informācijas 

nodrošinājumam. Ir nepieciešama: 

• plaši pārstāvēta informācija; 

• statiskā informāciju un dinamiskā informācija; 

• aktuālā informācija, kas pasniegta dažādās attēlošanas formās; 

• pakalpojumu rezervēšanas un iegādes informācija ar augstu drošības un 

privātuma (konfidencialitātes) pakāpi; 

• loģistikas pieejas izmantošana tūrisma informācijas sistēmas veidošanā; 

• vienotās RTIS izveidošana; 

• atsevišķu tūrisma pakalpojumu vērtējumu glabāšana tūrisma informācijas 

sistēmas datubāzē. 

Informāciju ir nepieciešams attēlot dažādās formās — gan tekstuālā, gan grafiskā, 

gan multimediju, lai lietotājs būtu spējīgs atrast izsmeļošu informāciju par ceļojumu. 

 

2.4. Secinājumi 

1. Veiktā jauno informācijas tehnoloģiju izmantošanas priekšrocību izpēte sniedza 

iespēju izstrādāt tūrisma uzņēmējdarbības konkurētspējas veidošanas piramīdu. 

2. Latvijas tūrisma informācijas sistēmu kritiska analīze ļāva noskaidrot esošo sistēmu 

nepilnības un pamatot reģionālās tūrisma informācijas sistēmas izveidošanas 

nepieciešamību.  

3. Pamatojoties uz mūsdienu tūrisma pieprasījumiem pēc elastīgiem individuālajiem 

ceļojumiem, tiek pierādīta nepieciešamība izstrādāt tūrisma informācijas sistēmu ar 

ceļojuma izvēles mehānismu.  

4. Pierādīts, ka elastīga individuālā ceļojuma izvēles uzdevums sakarā ar tūrisma 

informācijas daudzkritēriju raksturu un nepieciešamību veikt labākās alternatīvas 

izvēli ir sarežģīts lēmumu pieņemšanas uzdevums. 

5. Ņemot vērā individuālā ceļojuma izvēles uzdevuma starpdisciplināro raksturu, ir 

noteiktas prasības ceļojuma izvēles procesam, paredzot to sadalījumu divās grupās: 

saistītas ar individuālā ceļojuma izvēles matemātiskām metodēm un ar izvēles 

procesa informācijas nodrošinājumu. 
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3. Daudzkritēriju analīzes metožu izmantošana elastīga individuālā 

ceļojuma izvēlei 

3.1. Individuālā ceļojuma izvēles uzdevumā izmantojamo lēmumu pieņemšanas 

metožu raksturojums 

3.1.1. Lēmumu pieņemšanas modeļa raksturojums 

Lēmumu pieņemšanas uzdevuma svarīgākais noteikums ir vairāku alternatīvu esība, 

no kurām jāizvēlas labākā. Vairākas lēmumu pieņemšanas metodes sniedz iespēju 

ievērot uzdevuma informācijas daudzkritēriju raksturu un veikt risinājuma izvēli no 

vairākām alternatīvām, ja ir kritēriji ar dažāda tipa mērījumu skalām. Tieši tādas 

prasības izvirza individuālā ceļojuma izvēles uzdevums. 

Apskatīsim lēmumu pieņemšanas pamatnostādnes, ņemot vērā to, ka lēmumu 

pieņemšana ir īpašs mērķtiecīgas darbības veids, izvēloties vienu no esošajām 

alternatīvām. Lēmumu pieņemšanas galvenie elementi ir: 

• uzdevums (problēma), kuru nepieciešams risināt; 

• lēmējpersona — cilvēks vai cilvēku grupa; 

• izvēles mērķis vai vairāki mērķi; 

• alternatīvu novērtēšanas kritēriji; 

• alternatīvas, starp kurām veic izvēli. 

Lēmumu pieņemšanas uzdevumu raksturo šādi elementi [95]: 

<t, X, R, A, F, G, D>, 

kur t – uzdevuma nostādne; 

X – iespējamo alternatīvu kopa; 

R – mērķa sasniegšanas līmeņa vērtēšanas kritēriju kopa; 

A – mērīšanas skalu pēc kritērijiem kopa; 

F – iespējamo alternatīvu kopas attēlošana to seku kritēriju novērtējumu kopās; 

G – lēmējpersonas prioritāšu (priekšrocību) sistēma; 

D – risināšanas noteikums, kas attēlo prioritāšu sistēmu. 

Daudzkritēriju izvēles procesā nosacīti izdala četrus posmus [95]: uzdevuma 

strukturēšana, uzdevuma parametrizācija, alternatīvas novērtēšana un izvēle, pieņemtā 

risinājuma realizācija. Procesa būtiska īpašība ir atgriezenisku saišu esība jeb modeļa 

uzbūves procesa un izvēles risinājuma iteratīvais raksturs. Atgriezeniskas saites ir 

nepieciešamas, lai noskaidrotu vai precizētu agrāk pieņemtus noteikumus. 
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Atgriezeniskas saites strukturēšanas gaitā noteic galvenokārt nepieciešamība veidot 

tādu kritēriju kopu, kas, no vienas puses, atbilstu visām prasībām, no otras puses, dotu 

iespēju veikt uzdevuma dekompozīciju atkarībā no tā vai cita strukturālas neatkarības 

noteikumu izpildīšanas rezultāta. Nepieciešamību atgriezties pie uzdevuma 

parametrizācijas posma rodas, ja pēc uzdevuma risināšanas ir noskaidrots jutīgums pret 

lēmumu pieņemšanas modeļa parametru izmaiņām. Ir pierādīts, ka risinājumu var 

uzskatīt par pieņemamu no jutīguma viedokļa tikai tādā gadījumā, ja modeļa viena 

parametra vērtējuma izmaiņas, tā mērīšanas precizitātes robežās, nemaina rekomendētu 

risinājumu [18]. Arī šajā gadījumā ir iespējama atgriešanās pie uzdevuma sākotnējās 

analīzes posma, ja ar parametru vērtējumu saistīti mērījumi izsauc risinājumu, kas 

palielina gaidāmā lietderīguma izmaiņas. 

Gadījumā, ja risinājuma rezultāti neapmierina lēmējpersonu, un tas var gadīties, ja 

lēmumu pieņemšanas uzdevuma nostādnes vai strukturēšanas procesā pielaista būtiska 

kļūda, var atgriezties pie strukturēšanas. Visbiežāk par iemeslu var būt pieļaujamo 

alternatīvu kopas nepilnība vai kāda problēmas svarīga aspekta neievērošana kritēriju 

kopas formēšanas gaitā. Kā redzam, tieši uzdevuma strukturēšanas procesā var rasties 

būtiskas kļūdas. 

Ar lēmumu pieņemšanas uzdevuma strukturēšanu saprot šādu darbību kopu:  

• pieļaujamu alternatīvu kopas noteikšana; 

• risinājumu vērtēšanas kritēriju noskaidrošana;  

• mērīšanas skalu pēc šiem kritērijiem noteikšana vai konstruēšana; 

• strukturālo nosacījumu neatkarības verifikācija. 

Strukturēšanas procesa atbildīgie posmi ir risinājumu vērtēšanas kritēriju 

noskaidrošana un mērīšanas skalu pēc šiem kritērijiem noteikšana. 

Kritēriju kopas noskaidrošana ir nepieciešama tāpēc, kā lēmējpersona, izvēloties 

risinājumu, tiecas panākt vairākus un, vispārējā gadījumā, pretrunīgus mērķus. Praksē 

lēmumu pieņemšanas mērķu noskaidrošana un tām atbilstošu kritēriju noteikšana ir 

cieši saistīti. Mērķa noteikšanai izmanto vairākas metodes, bet neatkarīgi no metodes 

mērķu galīgai izvēlei ir jāatbilst divām pretrunīgām prasībām: minimums un iespēja 

katram mērķim attiecināt kritēriju, kam ir mērījumu objektīva skala. Tāpēc, lai 

nodrošinātu pieprasīto mērķu kopas minimumu, bieži ir jāizmanto kritēriji ar 

subjektīvām vērtēšanas skalām. 
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Viens no svarīgiem uzdevumiem lēmumu vērtēšanā ir kritēriju mērīšana pēc 

izvēlētām skalām. Ar mērīšanu saprot skaitliskas vērtības piešķiršanu objektiem 

(priekšmetiem vai notikumiem) atbilstoši kādai noteikumu sistēmai. Lēmumu 

pieņemšanā izmanto dažādu kategoriju vērtēšanas skalas: kvalitātes – kvantitātes, 

nepārtrauktās – diskrētas; kā arī vairākus vērtēšanas skalu tipus: nosaukumu skala; 

kārtas skala; intervālu skala; proporcionālu vērtību skala. 

Nosaukumu skalas loģisku pamatu veido identitātes aksiomas. Nosaukumu skalā 

skaitļus izmanto kā nosaukumu un klasifikāciju. Kā nosaukumu var izmantot kārtas 

numuru. Nosaukumu skalas izmanto priekšmetu vai objektu atpazīšanai.  

Kārtas skalās katram objektam piešķir lielāku vai mazāku rangu. Kārtas skalā 

vērtības ir sakārtotas pēc lēmējpersonas vērtējuma augošā vai dilstošā kārtā. 

Intervālu skalās sakārtota kopa sastāv no reāliem skaitļiem, un pastāv kvalitātes 

izmaiņu vienādi attālumi starp vērtībām. 

Proporcionālu vērtību skala ir ideāla skala. Par piemēru var nosaukt vērtību skalu 

pēc kritērija vērtība, kurā par atskaites punktu pieņem noteiktu nozīmi (piemēram, 

nulles vērtību). 

Kritēriju neatkarības noteikumu verifikāciju veic ar kritēriju un alternatīvu vektoru 

atsevišķu komponenšu saturisku analīzi. Kritēriju varbūtiskas neatkarības noteikumu 

pārbauda ar lēmējpersonas spēju dot pareizu slēdzienu par i-ta kritērija Ri varbūtējo 

vērtējumu, ja viņam ir zināma j-tā kritērija vērtība. 

Tātad, lēmumu pieņemšanas uzdevuma precizēšana jebkurā funkcionēšanas posmā 

un vajadzības gadījumā rezultātu iteratīva precizēšana ļauj veikt kontroli un vajadzības 

gadījumā veikt korekciju lēmējpersonas agrāk izteiktā priekšstatā par uzdevumu. 

Lēmumu pieņemšanas metodes pamatojas uz lēmējpersonas (vai lēmējpersonu 

kolektīva) prioritāšu sistēmas izmantošanu. Prioritāšu sistēmas noskaidrošanas 

procedūra ir sarežģīta, tāpēc visbiežāk šo procedūru veikšanai prasa palīdzību 

konsultantam, kas labi pārzina lēmumu pieņemšanas metodes. Lēmējpersonas prioritāšu 

noskaidrošanu veic, pamatojoties uz ekspertu informāciju.  

 

3.1.2. Lēmumu pieņemšanā izmantojamo daudzkritēriju analīzes metožu raksturojums 

Galvenās prasības risināšanas metodes izvēlei ir izvēlētās metodes un uzdevuma 

īpatnību savstarpēja atbilstība. Atbilstības problēma jāskata divās plāksnēs [95]. 
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No vienas puses: metodei ir jāatbilst risināmā uzdevuma raksturam. Individuālā 

ceļojuma izvēles uzdevumu raksturo: 

• pēc sistēmas tipa — individuālā lēmuma pieņemšanas uzdevums; 

• pēc izvēles noteikumiem — noteiktības apstākļos;  

• pēc novērtēšanas kritēriju daudzuma — daudzkritēriju uzdevums  

• pēc alternatīvu kopas tipa — diskrētais; 

• pēc kritēriju skalu tipa — attiecību; 

• pēc nepieciešamās informācijas tipa — kvantitatīva. 

No otras puses: ir jāņem vērā tāds svarīgs izmantojamo metožu raksturojums kā 

nepieciešamās informācijas apjoms un sarežģītība, ko metodes realizācijai ir prasīti no 

lēmēlpersonas. Individuālā ceļojuma izvēles uzdevumu risinās tūrists vai tūrisma 

speciālists. Tāpēc ir svarīgi, vai lēmējpersona velēsies izmantot subjektīvus kritērijus, 

kam var būt kvantitatīvas vai kvalitatīvas mērīšanas skalas, un vai persona ir spējīga to 

darīt. Jāņem vērā arī lēmējpersonas laika ierobežojumi. 

Zinātniskajā literatūrā ir sastopamas vairākas metožu klasifikācijas, kas atšķiras ar 

izmantojamām klasifikācijas pazīmēm [36, 77, 92, 95, 104, 108, 110]. Autori piedāvā 

unikālas klasifikācijas, kas atbilst veikto pētījumu prasībām. Piedāvāto klasifikāciju 

izpēte promocijas darba autoram sniedza iespēju piedāvāt daudzkritēriju lēmumu 

pieņemšanas metožu klasifikāciju, kas ļauj ievērot individuālā ceļojuma izvēles 

uzdevuma īpatnības (sk. 3.1. att.). 

 
3.1. att. Daudzkritēriju lēmumu pieņemšanas metožu klasifikācija 
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Ņemot vērā uzdevuma īpatnības par galvenajām klasifikācijas pazīmēm, ir izvēlētas 

divas pazīmes:  

• informācijas tips no lēmējpersonas; 

• informācijas īpatnības. 

Pēc informācijas tipa izdalītas trīs grupas: informācijas nav, informācija par 

kritērijiem un informācija par alternatīvām. 

Uzdevuma risināšanai ir nepieciešama informācija par kritērijiem, kuru pēc 

informācijas galvenajām īpatnībām var iedalīt četrās grupās: standarta, kārtas, 

kvantitatīvā, aizstāšanas robežlikme. 

Ceļojuma izvēles uzdevuma informācijas īpatnības norāda uz to, ka ir nepieciešams 

izmantot metodes no kritēriju kvantitatīvas novērtēšanas metožu grupas: vienkāršās 

aditīvās svēršanas metodi (SAW), analītiskās hierarhijas metodi (AHP) un ELECTRE 

metodes [76]. 

Ka viena no pirmajām pieejām daudzkritēriju alternatīvu salīdzinājumam ir pieeja, 

kas bāzējas uz alternatīvu pārākuma pēc kvalitātes bināras attiecības noteikšanu. Šī 

pieeja tiek realizēta ELECTRE metodēs [77]. Ir pazīstamas ELECTRE metožu grupas 

četras metodes: ELECTRE I, ELECTRE II, ELECTRE III un ELECTRE IV. Šīm 

metodēm ir raksturīgs, ka nav iespējams kompensēt alternatīvas mazu vērtību pēc viena 

kritērija ar tās lielākām vērtībām pēc cita kritērija. Metodes negarantē divu svarīgu 

metodoloģisku prasību izpildīšanu: salīdzināšanas pilnīgumu un transitivitāti. 

Nesalīdzināšanas attiecību paradīšana nozīmē, ka dažos alternatīvu pāros nevar 

noskaidrot priekšrocību attiecību. Turklāt, dažreiz starp alternatīvu attiecību 

rezultatīvajiem grafiem rodas cikli. 

Viena no metodēm — ELECTRE I metode — atšķiras ar to, ka ir pierādīti 

noteikumi, kas ļauj garantēt, ka ciklu nebūs. Šajā metodē izmanto starpalternatīvu 

precīzas bināru attiecības, kas ir bāzētas uz kritērijiem. Metodei ir jāsniedz 

lēmējpersonai problēmas risināšanas dažādi varianti atkarībā no vieniem vai citiem 

risināšanas noteikumiem. Šos noteikumus formē alternatīvu pāru salīdzināšanas indeksu 

veidā. ELECTRE metodes paredz, ka lēmējpersonas priekšrocības formējas problēmas 

analīzes laikā. 

Cita metode, kuru plaši izmanto praktisko uzdevumu risināšanai, ir analītiskās 

hierarhijas metode, ko izstrādājis T. Sātijs. Metode paredz problēmas dekompozīciju 

hierarhijas veidā uz elementārām sastāvdaļām, un lēmējpersonas spriedumu apstrādi. 
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Rezultātā var noteikt alternatīvu relatīvo svarīgumu visiem hierarhijā ieslēgtajiem 

kritērijiem. 

Analītiskās hierarhijas metodi ir izdevīgi izmantot sistēmās ar sarežģītu hierarhisku 

struktūru, kad alternatīvu skaits ir liels un to ir nepieciešams apvienot vienveidīgās 

grupās, kas veido augstākas hierarhijas slāņus, rezultātā iegūstot nelielu alternatīvu (vai 

alternatīvu grupu) skaitu. 

Metodi raksturo [78]: 

• uzdevuma strukturēšana hierarhiju daudzlīmeņu veidā: mērķi — kritēriji — 

alternatīvas; 

• katra hierarhijas līmeņa elementu pāru salīdzināšana, izmantojot relatīva 

svarīguma verbālu skalu. Lēmējpersona veic katra līmeņa elementu pāru 

salīdzināšanu. Salīdzināšanas rezultātus pārveido skaitliskā veidā, izmantojot 

deviņu baļļu skalu; 

• alternatīvu svarīguma kopējo novērtējumu noteikšana. Katra līmeņa elementiem 

aprēķina svarīguma koeficientus. Bez tam pārbauda lēmējpersonas spriedumu 

saskaņotību. Aprēķina katras alternatīvas kvalitātes kvantitatīvo indikatoru un 

noskaidro labāko alternatīvu.  

Analītiskās hierarhijas metodes pozitīvā īpašība ir objektīvu zināšanu iegūšana, 

pamatojoties uz ekspertu subjektīviem spriedumiem. Metode pamatojas uz ekspertu 

alternatīvu pāru salīdzināšanas spriedumiem. Ekspertu veiktie elementu pāru kvalitatīvo 

salīdzinājumu vērtējumi jebkurā hierarhijas līmenī (subjektīvie spriedumi) var būt 

transformēti kvantitatīvos lielumos, kas attēlos objektīvo realitāti. 

Analītiskās hierarhijas metode iekļauj sevī trīspakāpju procesu: hierarhijas 

strukturēšana, komponentu salīdzināšana pa pāriem un prioritāšu sintēze alternatīvu 

kompleksai mērīšanai. Metode izceļas ar vienkāršību un dod labu atbilstību lietotāja 

intuitīvajam priekšstatam. Analītiskās hierarhijas metode ir realizēta kā lēmumu 

pieņemšanas atbalsta sistēma, šīs sistēmas datorrealizācija ir vērtēta kā augstas 

kvalitātes. 

Viena no pazīstamākajām un plaši izplatītākajām metodēm daudzkritēriju lēmumu 

pieņemšanā ir vienkāršās aditīvās svēršanas metode (SAW), kas atšķiras ar modeļa 

vienkāršību un izmantošanas vieglumu [27]. Analizējot risināmo lēmumu pieņemšanas 

uzdevumu, lēmējpersona nosaka būtiskuma svarus, kuri izteiksmē tiek ievesti kā 

mainīgo koeficienti. Lai novērtētu kāda kritērija robežlielumus kāda globāla kritērija 
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iekšienē, lēmējpersona veic skaitlisku graduēšanu iekšējo kritēriju vērtībām. Pēc tam 

izrēķina globālu vērtējumu — katrai alternatīvai sareizinot katra kritērija vērtību ar 

būtiskuma svaru un summējot šos reizinājumus pa visiem kritērijiem. Kad katras 

alternatīvas summārais vērtējums ir izrēķināts, lēmējpersona var noteikt alternatīvu, 

kuras rādītājs ir visaugstākais. 

Visas apskatītās metodes ļauj ievērot informācijas daudzkritēriju raksturu un veikt 

izvēli no vairākām alternatīvam, izmantojot kritērijus, kam ir vērtēšanas skala. Lai 

noteiktu konkrētas metodes izvēli veiksim metožu detalizētu izpēti. 

 

3.2. Elastīga individuālā ceļojuma izvēlē izmantojamo daudzkritēriju analīzes 

metožu pētīšana 

3.2.1. Analītiskās hierarhijas metode 

Analītiskās hierarhijas metodes (analytic hierarchy process - AHP) pamatā [78] ir: 

• hierarhijas veidošana; 

• pāru salīdzināšana; 

• prioritātes aprēķināšana. 

Hierarhijas veidošana 

AHP metode dod iespēju lēmējpersonai modelēt sarežģītu problēmu hierarhijas 

veidā, kas savukārt parāda saites starp mērķi, kritērijiem, apakškritērijiem un 

alternatīvām. Hierarhijas shēma vispārīgā veidā tiek parādīta 3.2. att. 

 

3.2. att. Hierarhija vispārīgā veidā 
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Elementārā veidā hierarhija tiek veidota no augšas vai virsotnes, kas ir problēmas 

mērķis, zemāk ir starplīmeņi — kritēriji, un pašā lejā — alternatīvas. Hierarhiju var 

uzskatīt par pilnu, ja katrs hierarhijas elements noteiktajā līmenī vienlaicīgi ir kritērijs 

visiem priekšlīmeņa elementiem. Ja šis nosacījums nerealizējas, hierarhiju sauc par 

nepilnu [78]. 

Hierarhijās eksistē likums, kas nosaka, ka zemākā līmeņa elementiem ir jābūt 

salīdzinātiem pa pārim attiecībā pret augstākā līmeņa elementiem. Piemerām, ja ir 

kritērijs K1, kas atrodas otrajā līmenī, un alternatīvas C un D, kas atrodas trešajā līmenī, 

tad var sniegt atbildi uz jautājumu: “par cik alternatīva C ir labāka par D pēc kritērija 

K1?” Analoģiski likumi pastāv visiem hierarhijas līmeņiem. Šo likumu sauc par 

hierarhijas nepārtrauktības likumu. Šis likums nodrošina saiti starp hierarhijas 

elementiem. 

AHP metode prasa no dalībniekiem (problēmas risināšanā var piedalīties kā viena 

persona, tā arī dalībnieku grupa) veikt problēmas strukturēšanu visā risināšanas gaitā. 

Tas nozīmē, ka dalībniekiem vajadzīga savstarpēja apspriešanās, lai būtu pārliecība, ka 

visas iespējamās alternatīvas un kritēriji tika ņemti vērā. Nav obligāti, lai problēmas 

plānošanas gaitā visi dalībnieki panāktu vienošanos par visām problēmas 

komponentēm. Hierarhijā var iekļaut kritēriju, kuru nosauca tikai viens dalībnieks, 

vēlāk dalībnieki izteiks savu attieksmi pret visiem kritērijiem un alternatīvām. Svarīgi, 

lai dalībnieki panāktu vienošanos, plānojot hierarhijas virsotni — mērķi, jo attiecībā 

pret konkrēto mērķi tiks vērtēti kritēriji un alternatīvas. 

Pēc hierarhijas veidošanas ir jāveic pāreja no hierarhiskās struktūras uz tabulveida 

struktūru. Tādēļ problēmas sākumdati — alternatīvas, apakškritēriji un attiecīgās 

alternatīvas vērtība pret attiecīgo kritēriju — ir jāieraksta tabulā. 

Kad problēmas hierarhija ir izveidota, var pāriet pie AHP nākamā posma, t. i., pie 

pāru salīdzināšanas. Bet pirms tam ir jāizveido vismaz m+1 tabulas, ar kuru palīdzību 

tiks veidoti spriedumi (sk. 3.1. tab.). 

3.1. tabula 
Tabulas sagatavošana spriedumu veidošanai 

 A1 A2 ... Ai ... Am 

A1 1 b12 ... b1i ... b1m 

A2 b21 1 ... b21 ... b2m 

... ... ... ... ... ... ... 
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3.1. tabulas turpinājums 

 A1 A2 ... Ai ... Am 

... ... ... ... ... ... ... 

Ai bi1 bi2 ... 1 ... bim 

... ... ... ... ... ... ... 

Am bm1 bm2 ... bmi ... 1 
 

Pāru salīdzināšanas metode 

Pāru salīdzināšana ir process, kurā tiek salīdzināti viena līmeņa divu elementu 

relatīvie svarīgumi (priekšrocības) attiecībā pret citu elementu, kas atrodas nākamajā 

līmeni uz augšu. Salīdzināšana tiek veikta visiem risināmās problēmas elementiem, 

visiem hierarhijas līmeņiem. Pāru salīdzināšanas rezultātus apraksta matricas veidā. 

Iegūtā rezultātu matrica ir simetriska, tas nozīme: ja alternatīva A ir labāka par B m 

reizes pēc kritērija Y, tad B ir labāka par A 1/m reizes. Vispārīgā veida matrica, kurā 

ierakstīti pāru salīdzināšanas rezultāti, izskatās šādi (sk. 3.2. tab.): 

3.2. tabula 
Pāru salīdzināšanas vispārīgā matrica 

 1 1 / m21 ... 1 / mn1  

 m21 1 ... 1 / mn2  

 ... ... ... ...  

 mn1 mn2 ... 1  

 
Jāpiebilst, ka ir svarīgi pārbaudīt iespējamo kritēriju savstarpējo atkarību. Dažos 

uzdevumos ar lielu alternatīvu skaitu ne vienmēr var izmantot pāru salīdzināšanas 

metodi, tādēļ tiek ieviesti apakškritēriji un tiem definē svarīgumu attiecībā pret 

kritērijiem. Tad katra alternatīva tiek pārbaudīta — kurš no apakškritērijiem apraksta to 

vislabāk, un pieņem attiecīgā apakškritērija prioritāti. Pēc tam katrai alternatīvai 

sasummē prioritātes un normē iegūtās vērtības, tādējādi iegūstot alternatīvu prioritātes. 

Pāru salīdzināšanā izmantojamās skalas 

Hierarhijas elementu relatīvā svarīguma noteikšanai izmanto attiecību relatīvā 

svarīguma deviņu baļļu skalu (sk. 1. pielikumā). Literatūrā tiek apgalvots [78], ka tieši 

šī skala izradās ļoti efektīva ne tikai vairākos pielietojumos, bet teorētiski pierādīta tās 

priekšrocība pār vairākām citām skalām. Tomēr ir sastopami apgalvojumi, ka skala ne 

vienmēr var būt piemērota. Piemēram, pieņemsim par patiesu, ka alternatīvai A1 ir 

ievērojams pārākums (vērtība 7) pret alternatīvu A2 un alternatīvai A2 ir ievērojams 
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pārākums (vērtība 7) pret alternatīvu A3. Tad, salīdzinot alternatīvas A1 un A3, loģiski 

būtu teikt, ka alternatīva A1 pārspēj alternatīvu A3 49 (7*7) reizes. Bet tāds intensitātes 

lielums nav piedāvāts šajā skalā. AHP metode nedod atbildi uz šo jautājumu, visdrīzāk 

ir jāizmanto izteikums, ka alternatīvai A1 ir ļoti liels pārākums pār alternatīvu A3. 

Lokālās prioritātes un saskaņošana 

Nākamajā solī no pāru salīdzināšanas matricām veido lokālas prioritātes, kas izteic 

elementu kopas relatīvo ietekmi uz elementu, kas atrodas nākamajā līmenī uz augšu. 

Sākumā ir jāaprēķina prioritātes vektors (3.2.) katrai matricai . 
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izmantots globālo prioritāšu aprēķinā.  
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satur katra elementa prioritāti. 
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Turpmāk seko sprieduma matricas saskaņošanas attiecību aprēķins. Saskaņošana 

nav vienkārša priekšrocības tranzitivitāte. Saskaņošana arī ir priekšrocības faktiskā 

pakāpe, kas iet cauri visiem secīgi salīdzināmiem elementiem [78]. Citiem vārdiem, ja 

āboli ir divreiz labāki par apelsīniem, un apelsīni trīs reizes labāki par banāniem, tad arī 

āboli ir sešas reizes labāki par banāniem. Šo sauc par skaitlisko vai kardinālo 

saskaņošanu pēc priekšrocības pakāpes. Nesaskaņošana nozīme, ka matricā nav 

proporcionalitātes, kas var izsaukt transitivitātes traucējumu. 
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Lai aprēķinātu sprieduma matricas saskaņošanas attiecību, vispirms ir jāaprēķina 

sprieduma matricas lielākā īpašvērtība - λmax. 3.3. tabula satur jau salīdzinātās 

alternatīvas ar pāru salīdzināšanas metodi vispārīgā veidā un aprēķinātās spriedumu 

matricas summas pa ailēm pēc formulas (3.4.). 

3.3. tabula 
Matrica ar spriedumiem un ar prioritātes vektoru 

 A1 A2 A3 ... An 

A1 w1/w1 w1/w2 w1/w3 ... w1/wn 

A2 w2/w1 w2/w2 w2/w3 ... w2/wn 

A3 w3/w1 w3/w2 w3/w3 ... w3/wn 

... ... ... ... ... ... 

An wn/w1 wn/w2 wn/w3 ... wn/wn 

 

∑
=

=
n

r

rak bS
1

 , (3.3.) 

kur a – ailes numurs, r – rindas numurs, n – salīdzināmo elementu skaits. 

Aprēķinot λmax, varam redzēt, ka jo tuvāk būs λmax vērtība vērtībai n, jo labāk būs 

saskaņots rezultāts. Formula (3.5) parāda šīs vērtības aprēķinu: 

∑
=

=
n

i

ii XS
1

max *λ   (3.4.) 

Saskaņošanas indekss (CI), kas nozīme novirzi no saskaņošanas, tiek rēķināts šādi 

(3.6.): 

CI = (λmax-n) / (n-1) (3.5.) 

Turklāt apgrieztsimetriskai matricai vienmēr būs pareizs šāds izteiciens (3.7.): 

λmax ≥ n (3.6.) 

Savukārt saskaņotības attiecība (CR) tiks aprēķināta pēc šādas formulas (3.8.): 

CR = CI / М(CI) (3.7.) 

Formulā (3.8.) М(CI) ir gadījumu kārtā sastādītās pāru salīdzinājumu matricas 

saskaņotības indeksa vidējais lielums (matemātiskais gaidāmais), kas balstās uz 

T. Sātija iegūtiem eksperimentāliem datiem (sk. 3.4. tab.). Kā pieļaujamo AHP 

aprēķinos izmanto lielumu CR≤0,10. 
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3.4. tabula 
Matricas saskaņotības indeksa vidējais lielums M(CI) 

Matricas kārta M(CI)  Matricas kārta M(CI) 

1 0,00  9 1,45 
2 0,00  10 1,49 
3 0,58  11 1,51 
4 0,90  12 1,48 
5 1,12  13 1,56 
6 1,24  14 1,57 
7 1,32  15 1,59 
8 1,41    

 

Prioritātes vektora aprēķins 

No sprieduma matricas, kas iegūta ar pāru salīdzināšanas metodi, ir jāaprēķina 

prioritātes vektors. Katrs šī vektora komponents rada attiecīgā elementa svaru. 

Prioritātes vektora aprēķināšanai lieto dažādas pieejas vai aproksimācijas veidus. 

Izmantosim šādu pieeju — reizinām katras rindiņas n elementus un izvelkam n-tās 

pakāpes sakni. Iegūtos skaitļus normējam. 

Lai aprēķinātu globālās prioritātes, reizinām katru vektora stabiņu ar attiecīgā 

kritērija prioritāti un iegūtos rezultātus sasummējam katrā rindā. 

 

3.2.2. ELECTRE I metode 

ELECTRE I metodē (Elimination et Choice Translating Reality) ir realizēta pieeja, 

kas bāzējas uz alternatīvu pārākuma pēc kvalitātes bināras attiecības noteikšanu [77]. Šī 

metode dod iespēju noteikt katram alternatīvu pārim saskaņas un nesaskaņas indeksus, 

ņemot vērā hipotēzi, ka viena no alternatīvām ir pārāka par otru. 

Metode ELECTRE I izmanto binārās attiecības tādējādi, ka dotajā binārajā attiecībā 

[Ak->Al] divas alternatīvas k un l matemātiski nedominē viena pār otru (tās nevar 

salīdzināt), tomēr tiek gandrīz droši uzskatīts, ka Ak ir labāka par Al. Šīs metodes 

pamatā ir visu alternatīvu pāru salīdzināšana, izmantojot doto bināro attiecību. 

Risinot uzdevumu ar ELECTRE I metodi, ir jāveic virkne soļu. 

a) Iegūt normalizētu lēmumu matricu. 

Tā kā katra kritērija gadījuma alternatīvu novērtējumu skala ir atšķirīga, tad visi 

novērtējumu matricas elementi tiek savā starpā normalizēti. Katru normalizētās matricas 

R vērtību rij var aprēķināt pēc šādas formulas (3.9.): 
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∑
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 (3.8.) 

Normalizācijas rezultātā tiks iegūta normalizēta lēmumu matrica. 

b) Iegūt svaru normalizētu lēmumu matricu. 

Izmantojot kritēriju svarīguma koeficientus, lēmumu matricas ailes tiek reizinātas ar 

atbilstošo svaru vērtībām, tādējādi matricas elementos tiek iekļautas svaru vērtības 

(3.10.): 

V=RW (3.9.) 

Aprēķinu rezultātā tiks iegūta svaru normalizēta lēmumu matrica. 

c) Saskaņas un nesaskaņas kopas atrašana un matricu izveidošana. 

Katram alternatīvu pārim k un l (k, l=1, ..., m un k≠1) lēmumu kopa J ={j | j = 1, 2, 

..., n} ir sadalīta divās atšķirīgās apakškopās. 

Saskaņas kopa Ckl sastāv no visiem kritērijiem, pēc kuriem alternatīva Ak ir pārāka 

par Al vai ne sliktāka par to. To var attēlot šādi: 

Ckl ={j | xkl ≥ xlj} (3.10.) 

Saskaņas matrica sastāv no elementiem, kuru iegūst, saskaitot visus saskaņas kopas 

kritēriju svarus dotajām divām salīdzināmajām alternatīvām. Saskaņas matricas 

elementus veido, sasummējot dotās saskaņas kopas kritēriju svaru summas. Šādā veidā 

tiek aizpildīta visa saskaņas matrica. 

Otrā kopa tiek saukta par nesaskaņas kopu, kurā ietilpst tie kritēriji, pēc kuriem Ak ir 

sliktāka par Al: 

Dkl ={j | xkl < xlj} = J – Ckl (3.11.) 

Šo kopu formē līdzīgi saskaņas kopas formēšanai, tikai šajā kopā tiek iekļauti visi 

tie kritēriji, pēc kuriem pirmā alternatīva ir sliktāka par otru alternatīvu. 

Nesaskaņas matrica tiek iegūta pēc nedaudz atšķirīga principa, salīdzinājumā ar 

saskaņas matricu. Nesaskaņas indekss rāda, par cik alternatīva Ak ir sliktāka par Al. 

Nesaskaņas matricas elementus iegūst pēc formulas (3.13.): 

ljkj
Jj

ljkj
dj

kl
vv

vv

d kl

−

−
=

∈

∈

max

max
 (3.12.) 

Virs daļsvītras ir maksimālā doto divu alternatīvu novērtējumu starpība pēc 

nesaskaņas kopas kritērijiem. Šo maksimālo starpību iegūst šādi: no iepriekšminētajiem 
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diviem nesaskaņas kopas elementiem izvēlas to kritēriju, kuram svaru normalizētajā 

tabulā alternatīvu novērtējumu starpība ir vislielākā. No šīm divām novērtējumu 

starpībām ir jāņem maksimālā starpība. 

Savukārt zem daļsvītras ir maksimālā doto divu alternatīvu novērtējumu starpība 

pēc visiem kritērijiem. Šī maksimālā starpība dotajā uzdevumā ir jāizvēlas no visām 

novērtējumu starpībām (pēc katra kritērija). Šādā veidā tiek aizpildīta visa nesaskaņas 

matrica. Ir jāpiebilst, ka 0 ≤ dkl ≤ 1. Augstāka dkl rāda, ka pēc nesaskaņas kritērija 

alternatīva Ak ir sliktāka par Al. Jāpiezīmē, ka informācija, kas attēlota saskaņas matricā, 

atšķiras no tās, kas ir attēlota nesaskaņas matricā, un to rezultāti jāapskata katrs 

atsevišķi (šo matricu starpā nepastāv tieša saistība). 

d) Dominējošā saskaņas matricas formēšana. 

Matrica tiek aprēķināta, izmantojot sliekšņa vērtību. Sliekšņa koeficients c* norāda, 

cik lielas prasības tiek izvirzītas, lai vienu alternatīvu atzītu par labāku nekā otra. Ja 

saskaņas sliekšņa koeficients ir tuvāks 1, tad prasības ir augstākas un rezultātā 

alternatīvu skaits, kas apmierina šo prasību, būs mazāk noteikts. Sliekšņa vērtību var 

noteikt dažādos veidos. Viens no veidiem ir aprēķins pēc šādas formulas (3.14.): 

∑∑
≠
=

≠
= −

=
m

lk
k

m

kl
l

kl

mm

c
c

1 1 )1(
* , (3.13.) 

kur m ir alternatīvu skaits un ckl ir saskaņas matricas elementi. 

Šajā formulā redzams, ka saskaņas sliekšņa (koeficienta) vērtība tiek iegūta kā 

vidējā vērtība no visiem saskaņas matricas elementiem. 

Nesaskaņas koeficientu aprēķina līdzīgā veidā, aprēķinot nesaskaņas matricas 

elementu vidējo vērtību: 

∑∑
≠
=

≠
= −

=
m

lk
k

m

kl
l

kl

mm

d
d

1 1 )1(
* , (3.14.) 

kur m ir alternatīvu skaits un dkl ir nesaskaņas matricas elementi. 

Nesaskaņas slieksnis, tāpat kā saskaņas slieksnis, var mainīties robežās no 0 līdz 1, 

tikai nesaskaņas sliekšņa gadījumā — jo augstāks ir slieksnis (tuvāks 1), jo vairāk 

alternatīvu atbildīs šādam slieksnim. 

Rezultātā tiek veidota binārā saskaņas matrica pēc šādām likumsakarībām: 

fkl = 1, ja ckl ≥ c* { 
fkl = 0, ja ckl < c* 

(3.15.) 
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Savukārt binārā nesaskaņas matrica tiek veidota pēc šādām likumsakarībām: 

gkl = 1, ja dkl ≥ d* { 
gkl = 0, ja dkl < d* 

(3.16.) 

Šādā veidā tiek aizpildītas binārās saskaņas un nesaskaņas matricas. 

Ja saskaņas matricā lauciņa vērtība ir 1, tad attiecīgās rindas alternatīvu ar zināmu 

pārliecības pakāpi (šo pakāpi nosaka saskaņas indekss; jo saskaņas indekss ir tuvāks 1, 

jo pārliecības pakāpe ir lielāka) var uzskatīt par labāku nekā atbilstošās ailes alternatīvu. 

Pārliecības pakāpi šajā gadījumā nosaka nesaskaņas indekss. Jo tās ir tuvāks 0, jo 

pārliecības pakāpe ir lielāka. 

e) Apkopojošās dominantes matricas noteikšana. 

Nākamais solis ir noteikt dominējošās saskaņas un nesaskaņas matricas šķēlumu. 

Rezultējošo matricu sauc par agreģēto dominantes matricu E, kura sastāv no elementiem 

ekl: 

ekl = fkl * gkl (3.17.) 

Šajā solī tiek pārbaudīta alternatīvu pāru atbilstība saskaņas un nesaskaņas sliekšņu 

vērtībām. Lai viena alternatīva izrādītos daudz labāka par otru, tai jāatbilst šādām 

prasībām: 

• kritēriju vērtības, pēc kurām alternatīva ir pārāka par otru, nav zemākas par 

saskaņas kritēriju vērtībām; 

• pārējo kritēriju vērtības nav lielākas par nesaskaņas slieksni. 

Tātad, ja attiecīgajā lauciņā gan binārās saskaņas, gan binārās nesaskaņas matricā 

parādās 1, tad attiecīgajā apkopojošās dominantes matricā arī būs 1. 

Šādā veidā tiek aizpildīta visa apkopojošās dominantes matrica. 

Alternatīvu attiecības var būt attēlotas grafa veidā, kur no pirmās alternatīvas ir 

novilkta bulta tad, ja šī alternatīva ir labāka par otru, t. i., apstiprinājušies divi gadījumi: 

1. pirmā alternatīva ir labāka par otru (ir sasniegts saskaņas līmenis); 

2. otrā alternatīva ir sliktāka par pirmo (ir sasniegts nesaskaņas līmenis). 

 

3.2.3. Vienkāršās aditīvās svēršanas metode 

Vienkāršās aditīvās svēršanas metode (simple additive weighting method — SAW) 

[27] ir viena no pazīstamākajām un plaši izplatītākajām metodēm daudzkritēriju 

lēmumu pieņemšanā. 
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Analizējot risināmo lēmumu pieņemšanas uzdevumu, lēmējpersona nozīmē 

būtiskuma svarus, kuri izteiksmē tiek ievesti kā mainīgo koeficienti. Lai novērtētu kāda 

kritērija robežlielumus kāda globāla kritērija iekšienē, lēmējpersona veic skaitlisku 

graduēšanu iekšējo kritēriju vērtībām. Pēc tam var iegūt globālu vērtējumu, katrai 

alternatīvai sareizinot katra kritērija vērtību ar būtiskuma svaru un summējot šos 

reizinājumus pa visiem kritērijiem. Kad katras alternatīvas summārais vērtējums ir 

izrēķināts, lēmējpersona var noteikt alternatīvu, kuras rādītājs ir visaugstākais, t. i., 

augstākais svērtais vidējais lielums. 

Pieņemsim, ka ir dota risinājumu matrica: 

  k1 k2 … kn    

  x11 x12 … x1n  A1  

D=  x21 x22 … x2n  A2 (3.18.) 

  … … … …  …  

  xm1 xm2  xmn  Am  

kur xij ir j-tā kritērija vērtība i-tai alternatīvai, 

n – kritēriju skaits, 

m – alternatīvu skaits. 

Ir uzdots vektors L = (l1, l2, ..., ln), (3.19.) 

kurš raksturo katra kritērija vērtību raksturu: 
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AAxxNiija

AAxxNiija
l  (3.20.) 

(t. i., katra 0 nozīmē maksimizējamu kritēriju, katrs 1 — minimizējamu). 

Pieņemsim, ka ir uzdots svaru vektors w = (w1, w2, ..., wn), kurš raksturo svaru 

būtiskumu tā, ka w1 > w2 , ja kritērijs k1 ir “svarīgāks” par kritēriju k2 , turklāt 

∑
=

=
n

j

jw
1

1 (3.21.) 

Veidojam normēto matricu D’: 

 r11 r12 … r1n   

 r21 r22 … r2n  

 … … … …  
(3.22.) D’= 

 rm1 rm2  rmn  , 
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kur katrs elements nosakāms šādi: 

max
j

ij

ij
x

x
r =  , ja lj =0 (max kritērijs) 

ij

j

ij
x

x
r

min

=  , ja lj =0 (min kritērijs) 

Vai arī: 
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max
)1( +−=  (3.23.) 

Labāko alternatīvu nosaka, risinot uzdevumu: 
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ijjij rwAA
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* max  (3.24.) 

 

3.2.4. Metožu salīdzinošā analīze 

Daudzkritēriju analīzes metodēm: vienkāršās aditīvās svēršanas metodei (SAW), 

analītiskās hierarhijas metodei (AHP) un ELECTRE I metodei raksturīgas gan pozitīvas 

īpašības, kas ir jāņem vērā individuālās izvēles uzdevuma risināšanā, gan 

metodoloģiskas atšķirības, kas skar lēmējpersonas prioritātes formēšanas procesu un 

kritēriju vērtēšanas procesu. Analīzes rezultāti [76] ir apkopoti 3.5. tabulā. 

3.5. tabula 
Daudzkritēriju analīzes metožu raksturojums 

Īpašības AHP ELECTRE I SAW 
Kopējās pozitīvās īpašības: 

⇒ noteiktības apstākļi, 

⇒ ievēro daudzkritēriju noteikumus, 

⇒ kritēriji ar novērtējuma skalu, 

⇒ atbalsta individuālu lēmumu pieņemšanas uzdevumus, 

⇒ uzdevuma vai lēmējpersonas priekšstata korekcijas iespēja 
Metodoloģiskās atšķirības: 

⇒ uzdevuma 

dekompozīcija 

hierarhiskā 

struktūra 

nav nav 

⇒ lēmējpersonas 

prioritātes formēšana 

problēmas analīzes 

laikā 

līdz metodes 

izmantošanai 

līdz metodes 

izmantošanai 

⇒ kritēriju vērtēšana satur vērtēšanas 

mehānismu 

prasa iepriekš 

novērtētus kritērijus 

prasa iepriekš 

novērtētus kritērijus 
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3.5. tabulas turpinājums 

Īpašības AHP ELECTRE I SAW 

Lietotāja mijiedarbība ar uzdevuma risināšanu: 

⇒ grūtības ekspertu 

informācijas apstrādei 
nav ir nav 

⇒ atbilstība intuitīvajam 

priekšstatam 
jā nē jā 

 
Metodoloģiskās pamatatšķirības ir šādas: 

• lēmējpersonas priekšrocību formēšana notiek problēmas analīzes laikā 

(ELECTRE I un SAW) vai līdz metodes izmantošanai (AHP); 

• metode satur kritēriju vērtēšanas mehānismu (AHP) vai metodes izmantošana 

prasa iepriekš novērtētus kritērijus (ELECTRE I un SAW); 

• AHP metodes raksturīga īpašība ir saistīta ar iespēju modelēt sarežģītu problēmu 

hierarhijas veidā. 

Starp metodēm pastāv atšķirības arī lietotāju lomā uzdevuma risināšanas gaitā, kā 

arī metožu atbilstībā lietotāju intuitīvajam priekšstatam. ELECTRE I metode noteikti 

prasa kvalificēta konsultanta palīdzību problēmas analīzes, prioritāšu noskaidrošanas un 

metodes izmantošanas laikā. AHP metode izceļas ar vienkāršību, ir vairāk saprotama 

lietotājam un dod labu atbilstību lietotāja intuitīvam priekšstatam. 

 

3.3. Secinājumi 

1. Izpētītās lēmumu pieņemšanas pamatnostādnes ļāva noformulēt individuālā 

ceļojuma izvēles uzdevumu kā lēmumu pieņemšanas uzdevumu, kam raksturīga 

daudzkritēriju izvēle no vairākām alternatīvām noteiktības apstākļos. 

2. Uzdevuma risināšanas metodes izvēle ir jāveic starp lēmumu pieņemšanas 

metodēm, kuras dod iespēju ievērot uzdevuma informācijas daudzkritēriju raksturu 

un veikt risinājuma izvēli no vairākām alternatīvām, izmantojot kritērijus, kam ir 

dažāda tipa mērījumu skalas. 

3. Veiktā daudzkritēriju analīzes metožu — AHP, ELECTRE I un SAW — izpēte un 

analīze pierāda, ka apskatītās metodes atbilst elastīga individuālā ceļojuma izvēles 

uzdevuma prasībām un tos var izmantot uzdevuma risināšanai. 

4. Darbā noskaidrotās apskatīto metožu metodoloģiskās atšķirības jāņem vērā 

uzdevuma problēmas analīzes un prioritāšu noskaidrošanas posmā.  
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4. Elastīga individuālā ceļojuma izvēles uzdevuma informācijas 

nodrošinājuma projektēšanas metodika 

4.1. Reģionālās tūrisma informācijas sistēmas veidošanas teorētiskie un 

metodoloģiskie aspekti 

4.1.1. Informācijas sistēmu projektēšanas tehnoloģijas un metodoloģijas 

Raksturosim svarīgākas informācijas sistēmu projektēšanas teorētiskas un 

metodoloģiskas nostādnes. Informācijas sistēmu veidošanu vai pilnveidošanu veic 

attiecīgu projektu ietvaros. Atkarībā no pētniecības vai pielietošanas mērķa pastāv 

dažādas jēdziena “projekts” definīcijas. Tā, piemēram, no projekta vadīšanas mērķa 

projektu definē kā procesu, ko veido koordinētu un kontrolētu norišu kopums, kuram ir 

noteikti sākuma un beigu termiņi un kura īpašām prasībām atbilstošais mērķis 

jāsasniedz, iekļaujoties atvelētajos laika, izmaksu un resursu ietvaros [33, 115]. 

Informācijas sistēmu projektēšanas nolūkos visbiežāk pieņem šādu definīciju: 

ekonomiskās informācijas sistēmas projekts ir projektu konstruktoriskās un 

tehnoloģiskās dokumentācijas kopa, kurā ir dots informācijas sistēmas veidošanas un 

ekspluatācijas projektu risinājuma apraksts konkrētā programmu tehniskā vidē [119]. 

Ar informācijas sistēmas projektēšanu saprot zinātnisko, pētniecības, tehnoloģisko, 

ekonomisko un aprēķinu darbu kopumu, kuru plānveidīgi izpildot, iegūst datu 

automatizētas apstrādes sistēmas variantus, orientētus uz noteiktu ekonomiski – 

matemātisko metožu, datortehnikas un komunikācijas tehnikas izmantošanu [32, 122]. 

Informācijas sistēmu projektēšana paredz noteiktu projektēšanas tehnoloģiju 

izmantošanu. Projektēšanas tehnoloģija ir informācijas sistēmu projektēšanas 

metodoloģiju un instrumentālo līdzekļu, kā arī projektēšanas organizatorisko metožu un 

līdzekļu kopa [32, 119, 122]. Projektēšanas tehnoloģijas pamatā ir metodoloģija, kura 

noteic tehnoloģisko īpašību galvenās atšķirības. Metodoloģijas loma ir reglamentēt 

sarežģītu sistēmu izstrādāšanas pamatus. Tā apraksta projektēšanas soļu, modeļu un 

pieeju secību, pamatojoties uz to vai citu metodi, kuriem rūpīgi sekojot, var izstrādāt 

nepieciešamo informācijas sistēmu. Metodoloģija nodrošina arī organizatorisku atbalstu 

izstrādātāju darba koordinēšanai.  

Mūsdienu informācijas sistēmu projektēšanas, izstrādāšanas un pavadīšanas 

tehnoloģijai ir jāatbilst sekojošām pamatprasībām: 

• pilns sistēmas dzīves cikla atbalsts; 



69 

• garantēta informācijas sistēmu izstrādāšanas mērķa sasniegšana atbilstoši 

pasūtītāja prasībām ar nepieciešamo kvalitāti un paredzētajā laikā; 

• iespēja veikt lielu projektu izstrādāšanu atsevišķu apakšsistēmu veidā (projekta 

dekompozīcijas iespēja); 

• projekta atbalsts ar CASE -līdzekļiem, kas nodrošina visas dzīves cikla fāžu 

izpildāmo procesu automatizāciju. 

Projektēšanas tehnoloģijas kodolu veido projektēšanas principi un metodes. 

Vispārīgus sistēmu projektēšanas principus ir formulējis V.Gluškovs [100]. Pēc 

promocijas darba autora uzskatiem mūsdienu apstākļos, kad rodas nepieciešamība 

izmantot klientorientētas tehnoloģijas, ir jāpastiprina “cilvēka“ faktora lomu 

informācijas sistēmu projektēšanas un izmantošanas procesā. Ir jāvadās no šādiem 

principiem: 

• orientācija uz lietotāju. To sasniedz, izmantojot speciālus adaptēšanas līdzekļus 

atkarībā no lietotāja sagatavošanas līmeņa un viņa apmācības iespējām; 

• lietotāju informācijas vajadzību attīstīšana atbilstībā ar tehnisko, komunikāciju 

un programmatūras līdzekļu attīstību; 

• informācijas vajadzības noskaidrošanas procesam jābūt interaktīvam, lietotāja 

piesaiste kopīgam darbam ar projektētāju ļauj rezultātā izveidot augstas 

kvalitātes sistēmu. 

Pašlaik, kad gatavojas visu iedzīvotāju piesaiste datorizētā saskarnē, nosaukto 

principu izmantošana informācijas sistēmu projektēšanā iegūst svarīgu nozīmi. 

Pateicoties zinātniski tehniskajam progresam, parādījās jauni tehniskie un 

programmēšanas līdzekļi un radās jaunas pieejas informācijas sistēmu projektēšanā un 

izveidē. Šajā darbā apskatīsim teorētisko un metodoloģisko jautājumu jaunus aspektus, 

kuri tieši skar reģionālu tūrisma informācijas sistēmu projektēšanu un kuri pagaidām 

nav pietiekami atspoguļoti zinātniskajā literatūrā. 

Viens no mūsdienu informācijas sistēmu projektēšanas metodoloģijas 

pamatjēdzieniem ir sistēmas dzīves cikla jēdziens. Dzīves cikla vienotais formulējums 

nav izstrādāts. Kā reglamentējošu dokumentu, izstrādājot Latvijas standartus 

informācijas tehnoloģiju jomā, izmanto starptautisko standartu ISO/IEC 12207 [34]. 

Standarts nosaka sistēmas dzīves cikla struktūru, procesus, darbības un uzdevumus, kuri 

jāizpilda programmatūras izstrādāšanas laikā. 
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Informātikas literatūrā visbiežāk apskata programmatūras dzīves ciklu un sistēmas 

dzīves ciklu. Tā atbilstoši standartam ISO/IES 12207 programmatūras dzīves ciklu 

sadala atsevišķas fāzēs, ko sasaista ar pamatprocesu izpildes rezultātiem. Izdala sešas 

fāzes: prasību formēšanas un plānošanas stadija, konceptuālās projektēšanas stadija, 

programmatūras prasību specificēšanas stadija, izstrādāšanas, integrēšanas un testēšanas 

stadija, ieviešanas stadija, pavadīšanas un attīstības stadija. 

Daži autori nosauc vairākas dzīves cikla fāzes, kas atšķiras pēc skaita un 

nosaukumiem atkarībā no sistēmas pamatmērķa. Ir sastopamas arī šādas septiņas 

programmatūras dzīves cikla fāzes [106]: prasību analīze, projektēšana, kodēšana 

(programmēšana), testēšana, kļūdu un nepilnību novēršana, ekspluatācija un pavadīšana. 

Citi autori [117] nosauc šādas septiņas dzīves cikla fāzes: identifikācija, 

konceptualizācija, formalizācija, izpildīšana, testēšana un kļūdu un nepilnību novēršana, 

eksperimentālā ekspluatācija un ieviešana. 

Latvijas Republikas Valsts standartā informācijas tehnoloģijas jomā “Ieteicamā 

prakse programmatūras projektējuma aprakstīšanai” [46] ir izmantots tipiskais 

programmatūras dzīves cikls, kas sastāv no 8 fāzēm: koncepcijas, prasību, 

projektēšanas, implementēšanas, testēšanas, instalēšanas un galapārbaudes, 

darbināšanas un uzturēšanas un noslēgšanas fāze. No standarta satura izriet, ka 

programmatūras projektējums tiek skatīts no sistēmu pieejas viedokļa, tātad skatīts kā 

sistēma. Tāpēc, pēc šī darba autora domām [71], dzīves cikla fāžu sastāvā būtu 

nepieciešams iekļaut plānošanas fāzi. Pētot zinātnisko literatūru par sistēmu izveidošanu 

[24, 55, 106], var secināt, ka jebkuras sistēmas dzīves cikla sākumā tomēr ir 

nepieciešama plānošanas fāze (iniciēšanas vai identifikācijas fāze, var būt arī citādi 

nosaukumi), kad tiek veikta problēmas pastāvēšanas konstatācija, problēmas definēšana, 

sistēmas mērķu izvirzīšana un ierobežojumu identificēšana. 

Apkopojot iepriekšminēto, var pieņemt, ka informācijas sistēmas dzīves cikls [55] 

sastāv no piecām fāzēm: plānošana, analīze, projektēšana, ieviešana un lietošana (sk. 

4.1. att.). Pirmās četras fāzes veido sistēmas attīstības procesu. Kad sistēma sasniedz 

lietošanas fāzes beigas, tad var sākt modernizētās sistēmas plānošanas fāzi. 
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4.1. att. Informācijas sistēmas dzīves cikla fāzes 

 
Plānošanas fāzē lietotājs izpēta problēmu, kas saistīta ar uzņēmuma darbības 

mērķiem, izlemj, vai mērķu sasniegšanai ir nepieciešams izmantot datorizētās 

tehnoloģijas, un kopā ar sistēmanalītiķi pamato datorizēta risinājuma nepieciešamību. 

Plānošanas fāzes laikā notiek problēmas atpazīšana, tās definēšana, sistēmas mērķa 

noteikšana un tās nepieciešamības analīze.  

Šajā fāzē lietotājam un sistēmas analītiķim ir jāizvērtē ierobežojumus, kas traucē 

risinājuma ieviešanu. Ir divu veidu ierobežojumi – iekšējie un vides. Iekšējie 

ierobežojumi ir saistīti galvenokārt ar lietotāja vai uzņēmuma vadības rīcībā esošiem 

ierobežotiem resursiem. Vides ierobežojumi ir vides elementu ierobežojumi uz 

resursiem. Jaunajai sistēmai ir jāatbilst visiem ierobežojumiem.  

Plānošanas fāze beidzas ar sistēmas izpētes priekšlikuma izstrādāšanu, to 

apstiprināšanu un projekta kontroles mehānisma izveidošanu [120]. Kontroles 

mehānisms dos iespēju kontrolēt projektu visas tā dzīves cikla fāzēs. Projekta kontroles 

mehānisma dokumentācija, ko paredz Latvijas un starptautiskie standarti informātikas 

jomā [8, 34, 39, 41, 43, 45] iekļauj sevī: programmatūras (sistēmas) izstrādes plānu, 

projekta pārvaldīšanas plānu, programmatūras konfigurācijas pārvaldīšanas plānu, 

projekta iekšējo pārbaužu plānu, kvalitātes nodrošināšanas plānu, programmatūras 

verifikācijas un validācijas plānus. Plānošanas fāzes modelis ir parādīts 2. pielikumā. 
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Analīzes fāzes laikā tiek veikta sistēmas padziļināta analīze, apzinātas, izanalizētas 

un dokumentētas prasības izstrādājamai informācijas sistēmai. Fāzes nolūks ir pilnībā 

saprast lietotāja vajadzības un sagatavot dokumentāciju, kas būs sistēmas projektēšanas 

pamats. 

Analīzes fāze sakas ar sistēmas izpētes paziņošanu. Paziņošanu veic tā līmeņa 

vadītājs, kuru skar šis process. Katram lietotājam, kura darbu skars jaunās sistēmas 

izveide, ir jāizskaidro jaunās sistēmas mērķi un to, kā sistēma iespaidos viņa darbu. 

Analīzes fāzes darbus veic projekta darbinieku komanda. Komandā ir jāiekļauj 

iekšējais auditors. Iekšējais auditors ir uzņēmuma kontroles mehānisma dalībnieks, kurš 

seko sistēmas izstrādāšanas gaitai, lai pārliecinātos, ka sistēma darbojas atbilstoši 

izvirzītajām prasībām. Iekšējais auditors cenšas panākt tādu sistēmas stāvokli, kad 

objekta konceptuālā sistēma pilnīgi atspoguļo fizisko sistēmu. Iekšējais auditors ir 

jāiesaista darbā pēc iespējas agrāk. Šāda pieeja ļauj auditoram veikt ekspertīzi tiklīdz 

sākas projektēšana. 

Vissvarīgākais analītiķa darbs šajā fāzē ir informācijas vajadzību definēšana un 

prasību specificēšana. Definējot lietotāja vajadzības, analītiķis veido rakstiskās piezīmes 

un grafiskās diagrammas. Dokumentācijā atspoguļo eksistējošās sistēmas procesus. 

Prasību specifikācijās veic sistēmas darbības kritēriju jeb lietotāja prasību izpildīšanas 

līmeņu definēšanu.  

Sistēmas analītiķis, balstoties uz analīzes fāzē iegūtajiem datiem, sagatavo projekta 

priekšlikumus, kur parāda iespējamās sistēmas alternatīvas un rekomendējamus projekta 

risinājumus. Šo dokumentu sauc par sistēmas darbības koncepciju [49]. Dokumentā 

uzrāda jaunās sistēmas sagaidāmo iespaidu uz organizācijas darbību (organizatorisko 

struktūru, resursiem, operācijām utt.). Izstrādā arī vispārējo attīstības plānu 

projektēšanas un ieviešanas fāzēm. 

Izpētot izstrādāto dokumentāciju, vadības komiteja un lietotājs apstiprina sistēmas 

koncepciju. Analīzes fāzes modelis ir parādīts 3. pielikumā. 

Projektēšanas fāzes uzdevums ir izprojektēt jaunās sistēmas iekšējo uzbūvi, 

atbilstoši prasībām. Fāze sākas ar detalizētu sistēmas projekta sagatavošanu. Tad tiek 

definētas un izpētītas sistēmas alternatīvās konfigurācijas un tiek izvēlēta labākā. Pēc 

labākā varianta izvēles tiek izstrādāta programmatūra un veikta testēšana vai pieņemts 

lēmums iegādāties gatavu programmatūru. 
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Informātikas speciālisti sagatavo detalizētu projektējuma aprakstu un ieviešanas 

priekšlikumu, kurā rekomendē izprojektētās sistēmas ieviešanu, precizējot sagaidāmo 

iespaidu uz organizācijas darbību, un izstrādā vispārējo ieviešanas plānu. 

Vadības komiteja un lietotājs izpēta projektējuma aprakstu un ieviešanas 

priekšlikumu, apstiprināšana vai noraida sistēmas ieviešanu. Projektēšanas fāzes 

modelis ir parādīts 4. pielikumā. 

Ieviešanas fāzes uzdevums ir pārvērst projekta dokumentāciju funkcionējošā 

sistēmā, nodot sistēmu lietošanā. Projekta komanda sagatavo detalizētu ieviešanas 

plānu, kuru apstiprina vadības komiteja. 

Vadības lēmumu par sistēmas ieviešanu paziņo attiecīgiem darbiniekiem. 

Paziņošanā uzsver gaidāmās priekšrocības, ko iegūs darbinieki un organizācija no 

projekta ieviešanas, darbinieki tiek aicināti sadarboties ar informātikas speciālistiem. 

Ieviešanas fāzes galvenās darbības aptver programmatūras uzstādīšanu vai 

programmatūras iegādi un uzstādīšanu, vajadzības gadījumā iekārtu iegādi un 

sagatavošanu. Ja ir nepieciešama jauna tehnika vai programmatūra informātikas 

speciālisti sagatavo “Priekšlikumu – pieprasījumu” jaunas programmatūras vai 

datortehnikas iegādei, ko nosūta piegādātājiem. Datubāzes administrators sagatavo 

jaunās sistēmas prasībām atbilstošu datubāzi, izmantojot analīzes un projektēšanas laikā 

izstrādātas prasības datubāzei. 

Galvenās darbības aptver arī lietotāju apmācību. Ir nepieciešama datorizglītības 

pakāpes noskaidrošana, darbinieku sagatavošanas līmeņa noteikšana, attiecīgās 

apmācības programmas izstrādāšana un lietotāju apmācība. Šo darbu svarīgums ir 

apskatīts promocijas darba 4.1.3. apakšnodaļā. 

Kad visi ieviešanas darbi ir pabeigti, sākas jaunās sistēmas lietošana. Vadības 

komiteja uztur kontroli ieviešanas laikā. Ieviešanas fāzes modelis ir parādīts 

5. pielikumā. 

Lietošanas fāzē notiek izstrādātas informācijas sistēmas auditēšana. Sistēmas 

auditēšanas laikā tiek veiktas divu tipu pārbaudes. Pirmā veida auditēšanu veic, lai 

noskaidrotu lietotāju apmierinātību ar sistēmu. Otrā veida auditēšanu veic, lai 

nodrošinātu sistēmas integritāti. Iekšējie auditori noskaidro, vai sistēma precīzi attēlo 

fizisko sistēmu. Ar atskaišu palīdzību tiek piesaistīta vadības komitejas uzmanība 

jebkuram defektam un defekts tiek labots. Šos divus audita tipus atkārto regulāri, 

iespējams reizi gadā. 
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Sistēmas lietošanas laikā veic sistēmas uzturēšanu, kas paredz sistēmas defektu 

labošanu, nepieciešamo izmaiņu veikšanu un sistēmas uzlabošanu, saistītu ar tās tālāko 

attīstīšanu. 

Sistēmas uzturēšanai ir trīs mērķi: 

• labot kļūdas – labot dažus sistēmas defektus, kuri nav redzami kamēr sistēma 

netiek izmantota; 

• aktualizēt sistēmu – veikt nepieciešamās izmaiņas sistēmā atbilstoši apkārtējās 

vides izmaiņām (piemēram, izmaiņām likumos); 

• uzlabot sistēmu – veikt darbības, kuras tiek virzītas uz sistēmas tālāko 

attīstīšanu. 

Sistēmas attīstīšana ir nepieciešama, kad uz sistēmu iedarbojas kāds no trim 

faktoriem: 

• ir pārāk lielas uzturēšanas izmaksas; 

• notiek izmaiņas organizācijas fiziskajā sistēmā, kas prasa atbilstošas izmaiņas 

konceptuālajā sistēmā; 

• organizācija vēlas paaugstināt savu konkurētspēju, izmantojot jaunu 

informācijas tehnoloģiju iespējas.] 

Lietošanas fāzes modelis ir parādīts 6. pielikumā. 

Katras dzīves cikla fāzes nobeigumā ir jāizstrādā atbilstoša dokumentācija, ko 

izskata Vadības komiteja un apstiprina vai noraida to. Sistēmu projektēšanas 

dokumentāciju republikā pašlaik reglamentē Latvijas Valsts standarti informātikas jomā 

[40, 42, 44, 46, 47, 48, 49] un starptautiskie standarti [8, 34]. 

Projektiem un uz to pamata izveidotām informācijas sistēmām ir jāatbilst ISO 

grupas kvalitātes standartu prasībām, Latvijā tiem ir piešķirts nacionālā standarta status 

[50]. Turklāt, Latvijā ir izstrādāta un tiek īstenota Kvalitātes nodrošināšanas nacionālā 

programma [2]. Informācijas sistēmu projektiem kvalitatīvs rezultāts tiks nodrošināts, ja 

ir sakārtots un kvalitatīvs pašu izstrādātāju darba process, iesaistīto organizāciju darba 

process, lietotāju prasību precīza uzskaite un to precizēšana darba gaitā, 

programmatūras visaptveroša testēšana, regulārie iekšējie un ārējie auditi, kas nodrošina 

reālās situācijas atbilstību projekta mērķiem, lietotāju prasībām un standartiem. 

Runājot par jaunu informācijas tehnoloģiju ieviešanu, izvirzās jautājums — kādai 

jābūt informācijas sistēmas organizācijai: centralizētai vai decentralizētai. Galvenā 

atšķirība starp centralizāciju un decentralizāciju ir jautājumā, kādā veidā atbildība un 
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informācijas resursi ir sadalīti pašā organizācijā. Daži autori [63, 101] nosauc virkni 

centralizācijas un decentralizācijas priekšrocības un trūkumus. Centralizācijas 

priekšrocības pārsvarā ir balstītas uz darbības un kontroles efektivitātes paaugstināšanu. 

Centralizētas kontroles galvenās priekšrocības ir saistītas ar iespēju novērst darbību 

dublēšanos, tādējādi būtiski samazinot izmaksas. Sistēmās, kuras veidotas pēc 

centralizācijas principa, vieglāk ieviest informācijas tehnoloģijās attīstīšanas un 

pilnveidošanas metodoloģiskos risinājumus, efektīvāk var attīstīt lielus, sarežģītus 

projektus, izmantot augsti kvalificētus informātikas speciālistus. Centralizācijas trūkumi 

ir saistīti ar sarežģītāku informācijas resursu plānošanu un ierobežotu informācijas 

sistēmas darbinieku atbildību un motivāciju. 

Decentralizācijas priekšrocības ir saistītas ar iespēju informācijas sistēmu vairāk 

integrēt ar funkcionālo uzņēmējdarbību, lai tā pilnīgāk atbilstu lietišķām vajadzībām, 

ļautu izvērsties lietotāja iniciatīvai, lietotājam būtu lielāka kontrole par visām 

operācijām. Galvenie decentralizācijas trūkumi ir informācijas un datu resursu 

neefektīvas izmantošanas iespējas, problēmas ar resursu savienojamību un 

standartizāciju lielu skaitu unikālu izstrādņu dēļ, turklāt speciālistu izaugsmes iespējas ir 

ierobežotas. 

Kā šo divu veidu informācijas sistēmu organizēšanas hibrīdu izmanto daļēji 

decentralizētu pieeju. Šajā gadījumā ir kopēja stratēģija, apmācība, palīdzība, tehnisko 

un programmu līdzekļu standarti un politika, un vienlaikus arī lokālie resursi, kas 

apvienoti vienotā tīklā. 

 

4.1.2. Projektēšanas metožu klasifikācija 

Metodoloģisku principu attīstības gaitā ir izveidojies plašs sistēmu projektēšanas 

metožu klāsts. Ar informācijas sistēmu projektēšanu saistītu literatūras avotu pētīšana 

parādīja, ka pašlaik izmanto lielu daudzumu projektēšanas metožu, kuras klasificē pēc 

dažādām atsevišķām pazīmēm, visbiežāk tādām kā automatizācijas līdzekļu 

izmantošanas pakāpe un izmantojamie instrumentālie līdzekļi [32, 97, 122, 119]. Pēc 

automatizācijas pakāpes projektēšanas metodes iedala trīs grupās: manuālā (jeb 

oriģinālā) projektēšana, tipveida projektēšana un automatizētā projektēšana. 

Instrumentālos līdzekļus iedala divās klasēs: bez datora izmantošanas un ar datoru 

izmantošanu projektēšanas procesā.  
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Promocijas darba autors piedāvā klasifikācijas metožu apkopojumu (sk. 4.1. tab.), 

kas no pazīstamām atšķiras ar kompleksu pieeju klasificējamo pazīmju kopumam. Šāda 

pieeja vienkāršo izmantojamo projektēšanas metožu izvēli un ļauj izvēli veikt pamatoti. 

4.1. tabula 
Informācijas sistēmu projektēšanas metožu klasifikācija 

 
 
Piedāvātājā klasifikācijā visas informācijas sistēmu projektēšanas metodes ir 

iedalītas pēc projektēšanas tehnoloģiju klasēm, projektēšanas automatizācijas līmeņa, 

projektēšanas darbos aptveramo objektu kopuma, pēc tipveida projektu risinājumu 

izmantošanas līmeņa, projektu risinājumu adaptācijas līmeņa, pēc sistēmas 

dekompozīcijas līmeņa, izmantojamās projektēšanas metodoloģijas, izmantojamiem 

projektēšanas instrumentāliem līdzekļiem. Raksturosim atsevišķas klasifikācijas 

pazīmes. 

Kā galvenās klasifikācijas pazīmes tiek izvēlētas projektēšanas tehnoloģiju klase un 

projektēšanas automatizācijas līmenis. Informācijas sistēmu projektēšanas metožu 

vēsturiskās attīstības gaitā izveidojušās divas projektēšanas tehnoloģiju klases: 

kanoniskā projektēšana un industriālā projektēšana. 

Pēc projektēšanas darbu automatizācijas pakāpes šķir: 

• manuālo projektēšanu, ko izmanto, veidojot projekta risinājumu konkrētam 

objektam, vai tās elementam; 
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• tipveida projektēšanu, ko izmanto, veidojot projektu risinājumus vienveidīgo 

objektu grupām; 

• automatizēto projektēšanu, kas ļauj izstrādāt informācijas sistēmu, ņemot vērā 

konkrētā objekta prasības. 

Darbā šī klasifikācijas sadale ir skatīta kompleksi ar projektēšanas aptveramo 

objektu kopumu un projektēšanas instrumentāliem līdzekļiem.  

Manuālajai projektēšanai raksturīga tādu līdzekļu izmantošana, kas atbalsta 

atsevišķas projektēšanas operācijas un paaugstina projektētāju darba efektivitāti. Pie 

tādiem līdzekļiem pieder: metodiskās izstrādnes, operētājsistēmu standartlīdzekļi, 

procedūras, kas realizē datu apstrādes tipveida procesus (galvenokārt saistītus ar 

metodisko līdzekļu lietošanu), atsevišķie instrumentālie programmēšanas līdzekļi 

(piemēram, programmu testēšanas un lāgošanas līdzekļi). 

Tipveida projektu risinājumi ir projektu risinājumi, kas satur projekta 

dokumentāciju un programmatūras moduļus, kurus var daudzkārtīgi izmantot gan 

atsevišķu elementu, gan apakšsistēmu un sistēmu projektēšanā. Tipveida projektēšanas 

metodes paredz informācijas sistēmas izveidošanu no gataviem tipveida elementiem 

(tipveida projektu risinājumiem). Tipveida elementus pielāgo konkrēta objekta 

prasībām, ja nepieciešams, papildus izstrādājot trūkstošos moduļus.  

Izšķir elementu, apakšsistēmu un sistēmu (jeb objektu) tipveida projektēšanas 

metodes. Par apakšsistēmu tipizācijas elementu pieņem atsevišķas funkcionālas 

apakšsistēmas, piemēram, grāmatvedības programmu paketes (1C, Apvārsnis un citas). 

Par sistēmu tipizācijas elementu izmanto noteiktās nozares vadības objekta tipveida 

projektu. Šajā posmā tiek izstrādāta moduļu projektēšanas un dokumentēšanas pieeja. 

Sistēmas projektēšanas metožu ietvaros pēdējā laikā attīstās modeļorientēta pieeja, ko 

izmanto, piemēram, tipveida informācijas sistēmā R/3 (SAP). Šajā gadījumā problēmas 

apgabala modeli pielāgo tipveida sistēmas modelim.  

Tipveida projektēšanas metodēm tika izstrādāti projektēšanas instrumentālie 

līdzekļi, kas atbalsta kā projektu atsevišķu komponentu projektēšanu, tā arī ir vērsti uz 

projektēšanas funkcionālo līdzekļu attīstību. Tie ir: metodiskais nodrošinājums, 

sistēmas programmu nodrošinājums, tipveida komponenti, kas realizē projektēšanas 

funkcionālo pusi, operētājsistēmu standartlīdzekļi. 

Automatizēta projektēšana (objektorientētā projektēšana) sāka strauji attīstīties 

pēdējos gados. Šajā projektēšanas veidā izmanto dažādus instrumentālos līdzekļus: 
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diagrammu veidošanas, darba plūsmu apraksta, imitācijas modelēšanas, ātru pielikumu 

izstrādāšanas, integrētus daudzfunkcionālus līdzekļus [35, 112]. Pēdējā laikā izmanto 

programmatūru, kuru sauc par CASE līdzekļiem (Computer Aided System/Software 

Engineering). Modernie CASE līdzekļi aptver lielu atbalsta apgabalu dažādās 

projektēšanas un programmēšanas tehnoloģijās: no vienkāršiem analīzes un 

dokumentēšanas līdzekļiem līdz automatizācijas līdzekļiem, kas aptver visu sistēmas 

dzīves ciklu [98]. 

Pēc izmantojamās projektēšanas metodoloģijas iedala: procedūrorientētu oriģinālu 

projektēšanu, funkcionāli struktūrorientētu projektēšanu un objektorientētu 

projektēšanu, kā arī komplekso metodoloģiju, visbiežāk otrās un trešās metodoloģijas 

savienojumu [105]. 

Šī klasifikācijas pazīme ņemta vērā tādēļ, ka informācijas sistēmu projektēšanas 

galvenais risinājums ir saistīts ar metodoloģijas izvēli un tās pamatojumu. 

Metodoloģijas izmantošana sakārto izstrādāšanas procesu un dod iespēju efektīvi risināt 

problēmas, kas ir saistītas ar lielu, sarežģītu informācijas sistēmu veidošanu. 

Klasisko pieeju sarežģītu sistēmu izstrādāšanai sauc par struktūrprojektēšanu. Šajā 

gadījumā veic sistēmas funkcionālo dekompozīciju “no augšas uz leju”. 

Struktūrorientētā projektēšana veidojas no struktūrprogrammēšanas metodēm. 

Objektorientētā metode kardināli maina šo pieeju, jo paredz sistēmas uzbūvi “no centra 

uz ārpusi” ar objektu savstarpēju sadarbību, ko sauc par objektorientētu dekompozīciju 

[117]. Vairākums moderno programmēšanas valodu un operāciju sistēmu ir lielākā vai 

mazākā mērā uzskatāmas par objektorientētām. Objektorientētos projektos plaši lieto 

unificētu modelēšanas valodu UML, kura ir kļuvusi par diagrammu izveidošanas 

standartpaņēmienu objektorientētos projektos [14]. Katrs UML valodas diagrammu tips 

dod iespēju skatīties uz objekta uzņēmējdarbību no dažādām pusēm, piemēram: 

• lietojuma diagrammas apraksta uzņēmējdarbības saturu, procesus, mijiedarbību 

starp objektiem; 

• aktivitāšu diagrammas apraksta uzņēmējdarbības aktivitātes un darba plūsmas; 

• klases diagrammas apraksta statisko uzņēmējdarbības struktūru; 

• mijiedarbību diagrammas (secību diagrammas un sadarbības diagrammas) 

apraksta dinamiskās mijiedarbības starp darbiniekiem un procesiem, ar kuriem 

tie manipulē [22]. 
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Objektorientētā pieeja dod iespēju ātri izveidot projektējamās sistēmas prototipus, 

kuru pakāpeniskās attīstīšanas gaitā iegūst galarezultātu. 

Projektēšanas metodes, ko izmantoja apmēram līdz 1985. gadam, pamatojās uz 

secīgu darbu organizāciju. Vecie padomju laika standarti [91] paredzēja sistēmu 

projektēšanas sekojošus posmus: 

• objekta izpēte un automatizētas datu apstrādes sistēmas veidošanas pamatojums, 

• tehniskā uzdevuma sastādīšana, 

• tehniskā projekts izstrādāšana, 

• darba dokumentācijas izstrādāšana, 

• projekta ieviešana. 

No vienas puses, darbu organizācijas tradicionālai shēmai bija savas pozitīvās puses, 

galvenās no tām ir sekojošas: 

• katrā posmā formējās projekta dokumentācijas pilns komplekts, kas atbilda 

pilnīguma un saskaņotības kritērijiem [97], 

• viegli veikt darbu plānošanu. 

No otras puses, uzņēmējdarbības procesus sadalīja daudzos lokālos uzdevumos, kuri 

pēc tam bija apstrādāti kopējā plūsmā. Tas deva iespēju veidot labi strādājošas 

automatizētās vadības sistēmas (AVS) ar nosacījumu, ka risināmās problēmas ar laiku 

nemainās. Projektējamās sistēmas dzīves cikls paredzēja secīgu darba veikšanu, jeb 

secīgu dzīves cikla modeļa izmantošanu. Tomēr reālie uzņēmējdarbības procesi ir 

saistīti ar nemitīgam izmaiņām, kas prasa no informācijas sistēmām adekvātu reakciju 

un savukārt informācijas sistēmu projektēšanas metožu un līdzekļu attīstību. 

Sistēmu projektēšanas metožu attīstības laikā parādījās jaunas pieejas sistēmas 

dzīves cikla darbu veikšanai. Mūsdienās izmanto vairākus dzīves cikla modeļus. Ar 

informācijas sistēmas dzīves cikla modeli saprot struktūru, kura nosaka izpildīšanas un 

procesu savstarpējo sakaru, darbības un uzdevumu secību informācijas sistēmas dzīves 

cikla laikā. Literatūrā ir atzīmēts ka mūsdienās visizplatītākie ir divi DC pamatmodeļi 

[98]: kaskādes modelis, literatūrā to sauc arī par ūdenskrituma modeli [90], (1970-

1985.gg.) un spirāles modelis (1986-1990.gg.). Daži autori [101] izdala trīs vai pat 

vairāk DC modeļus: 

• kaskādes modelis, kas paredz pāreju pie nākošā posma tikai pēc darba pilnas 

pabeigšanas iepriekšējā posmā; 
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• posmu modelis ar starpposmu kontroli ir iteratīvais modelis ar atgriezenisko 

saišu cikliem starp posmiem. Šeit starpposmu korekcijas nodrošina mazāku 

izstrādāšanas darbietilpību salīdzinoši ar kaskādes modeli. Faktiski posmu 

modelis ir kaskādes modeļa atvasinātais variants. Posmu modelim literatūrā ir 

sastopami vairāki varianti: inkrementālais modelis un evolucionārais modelis. 

• spirāles modelis. 

Kaskādes modelim ir raksturīga izstrādes sadale pa atsevišķiem posmiem, un pāreja 

no viena posma uz otru notiek tikai pēc iepriekšēja posma darbu pilnīgas pabeigšanas 

(sk. 7. pielikumā). Katrs posms beidzās ar pilnu dokumentācijas komplekta 

izstrādāšanu. 

Modeļa trūkumi ir saistīti ar to, ka reālās sistēmas izveidošanas procesā rodas 

nepieciešamība atgriezties pie iepriekšējiem posmiem, lai noskaidrotu vai pārbaudītu 

agrāk pieņemtus projekta risinājumus. Tātad, reāli ir jāizmanto posmu modeli. Šis 

process ir attēlots 7. pielikumā. 

B.Boehms [13] piedāvāja spirāles modeli (sk. 7. pielikumā), kurā sevišķa uzmanība 

bija pievērsta dzīves cikla sākotnējiem posmiem: prasību analīzei, specifikāciju 

projektēšanai, detalizētai projektēšanai. Šajos posmos izstrādātus tehniskus risinājumus 

pārbauda ar prototipu izstrādāšanu. Katrs spirāles vijums atbilst projekta versijai. Katru 

reizi ar lietotāja piedalīšanos precizē mērķus un projekta raksturojumus, to kvalitāti un 

plāno darbus nākošajam spirāles vijumam. Tādā veidā padziļina projekta risinājumus un 

rezultātā izvēlas pamatotu variantu, kuru izstrādā līdz realizācijai. 

Izmantojot spirāles modeli, notiek informācijas sistēmu projektu risinājumu, modeļu 

un prototipu uzkrāšana un atkārota izmantošana. Modeļa trūkumi [117] galvenokārt ir 

saistīti ar projekta dokumentācijas lielu apjomu un izmaiņu ieviešanas darbietilpību. 

Tātad, mūsdienu zinātne un prakse informācijas sistēmu projektēšanai piedāvā lielu 

klāstu efektīvu metodoloģiju, tehnoloģiju un instrumentālo līdzekļu. Viens no 

galvenajiem izstrādātāju uzdevumiem ir veikt izvēli, saskaņā ar projekta mērķiem un 

prasībām, ņemot vērā virkni iespējamo ierobežojumu: projekta ieviešanas termiņu 

ierobežojumi, finanšu ierobežojumi, cilvēkresursu ierobežojumi, speciālistu 

kvalifikācija un citus. 
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4.1.3. Informācijas sistēmu dekompozīcija saskaņā ar informācijas tehnoloģiju 

realizācijas faktoriem 

Projektēšanas tehnoloģijas kodolu veido kā projektēšanas metodes, tā arī 

projektēšanas principi. Sistēmu izveidošanas vispārīgie metodiskie principi ir formulēti 

V. Gluškova darbā “Ievads AVS” [100]. Svarīgākie no tiem ir sistēmu pieejas, pirmā 

vadītāja, jauno uzdevumu un sistēmas nepārtrauktās attīstības principi. Mūsdienu 

apstākļos, kad mainījies sabiedrības ekonomiskais pamats, attīstās uzņēmumu vadības 

veidi, veidojas e-sabiedrība, tirgū pieaug pieprasījums pēc klientorientētām 

tehnoloģijām, pastiprinās “cilvēka” faktora nozīme. Kā zināms, informācijas sistēmas 

veiksmīgai darbībai [60] ir nepieciešami trīs pamatkomponenti (sk. 4.2. att.): tehniskais 

nodrošinājums, programmatūra un cilvēki lietotāji. Informācijas sistēmā lietotāji ir 

svarīgs elements, tāpēc, izstrādājot informācijas sistēmas projektu, noteikti ir jāņem 

vērā “cilvēka” faktors [73]. 

 

4.2. att. Informācijas sistēmas struktūra 

 
Promocijas darba autors, balstoties uz “cilvēka” jeb humanitārā faktora lielo nozīmi, 

piedāvā veikt sistēmas projektēšanu, strukturējot to pēc informācijas tehnoloģiju 

realizācijas faktoriem [72]. Šim nolūkam izdalīti informācijas tehnoloģiju realizācijas 

galvenie faktori: humanitārais un nehumanitārais faktors (sk. 4.3. att.). Pie humanitārā 

faktora jāpieskaita subjektu, motivācijas un organizatoriskais aspekts. Pie nehumanitārā 

faktora — informācijas, tehniskais un lietišķais aspekts. 

Šāda sistēmu dekompozīcija dod iespēju projektēšanas uzdevumos integrēti 

atspoguļot informācijas, komunikācijas un uzvedības aspektus.  
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4.3. att. Informācijas tehnoloģijas realizācijas galvenie faktori 

 
Tradicionāli sistēmu dekompozīciju veic pēc šādiem nodrošinājuma veidiem: 

organizatoriskais, informatīvais, tehniskais, programmu, matemātiskais, lingvistiskais, 

juridiskais un ergonomiskais nodrošinājums. Vērtējot šādas struktūras, kritiķi 

atzīmējuši, ka, no vienas puses, tās no projektēšanas viedokļa ir pārmērīgas, tāpēc 

praksē viena blokā lingvistisko nodrošinājumu apvienoja ar informācijas 

nodrošinājumu, juridisko — ar organizatorisko nodrošinājumu un ergonomisko — ar 

tehnisko nodrošinājumu. No otras puses, pēc mūsu uzskatiem, šajā dekompozīcijā nav 

pietiekami ievēroti projektējamās sistēmas humanitārie aspekti. Izslēdzot vienu no 

galvenajiem informācijas sistēmu komponentiem, nevar sasniegt vēlamo efektu. 

Projektējot informācijas sistēmas, ir jāievēro visi nosauktie aspekti, kā arī jāatrisina to 

savstarpējās saskaņošanas problēma. Tas ir nepieciešams nosacījums efektīvai 

informācijas sistēmu projektēšanai un to tālākai izmantošanai. Apskatīsim sīkāk katra 

aspekta satura projektēšanas uzdevumus. 

Subjektu aspekta projektēšanas uzdevumi. Subjektu aspekts raksturo vadības 

sistēmā iesaistītos lietotājus — atsevišķus darbiniekus un to grupas. Projektēšanā ir 

svarīgi ievērot lietotāju dažādās īpatnības. 

Pēc izpildāmajām funkcijām var veidot divas darbinieku grupas: 

• palīgpersonāls. Tā funkcijas nav saistītas ar informācijas satura izmaiņām; 
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• speciālisti un vadītāji. Šie lietotāji strādā konkrētā priekšmetu apgabalā, pārzina 

to un zina savas informācijas vajadzības. Viņiem ir jāmāk strādāt ar datoru un 

jāpārzina izmantojamās funkcionālas programmas. 

Pēc sagatavotības līmeņa darbam ar informācijas tehnoloģijām lietotājus var iedalīt 

šādās grupās: 

• ir pamatiemaņas darbā ar datoru; 

• prot strādāt ar funkcionālām programmām; 

• prot programmēt. 

Pēc informācijas sistēmu projektēšanas procesā piedalīšanas pakāpes lietotājus var 

iedalīt [55] divās grupās: 

• “eksperti”, kuri piedalās sistēmas izstrādāšanas procesā no paša sākuma līdz 

lietošanas fāzei;  

• “patērētāji”, kuri ar sistēmu sāk strādāt pēc sistēmas izstrādāšanas pabeigšanas.  

Ekspertu lomu grūti pārvērtēt, jo veiksmīga ekspertu izvēle galvenokārt noteic 

informācijas sistēmas atbilstību reālajam vajadzībām. 

Izstrādājot subjektu un motivācijas aspektus, ir jāņem vērā tā sauktais “kultūras 

lāgs” [63], kas pastāv starp mūsdienu tehnoloģiju līdzekļiem un attiecīgiem sociāliem, 

kultūras un psiholoģiskiem procesiem, kuri ir versti uz to apgūšanu. Informācijas 

tehnoloģiju gadījumā kultūras lāgs ir sevišķi jūtams sakarā ar to, ka informācijas 

tehnoloģijas kvalitatīvi izmaina komunikācijas un lēmumu pieņemšanas procesus. 

Informācijas apmaiņu un lēmumu pieņemšanu veic katrs cilvēks visdažādākās jomās: 

darbā, ģimenē, draugu lokā, sadzīvē. Tāpēc šo funkciju veikšanas tradīcijas ir īpaši 

stabilas. Tās ir noteikti jāievēro saskaroties ar nākamo lietotāju, gan tā intervēšanas 

procesā, gan izstrādājot apmācības programmu. 

Tātad sistēmas subjektu aspekta projektēšanā jāparedz: 

1. darbinieku datorizglītības pakāpes noteikšana; 

2. lietotāju sagatavošanas līmeņa noteikšana efektīvai sistēmas funkcionēšanai un 

attiecīgas apmācības programmas izstrādāšanai; 

3. lietotāju apmācība. 

Motivācijas aspekta projektēšanas uzdevumi. Motivācijas aspektā var izdalīt 

divas sastāvdaļas: 1) vadības personāla motivācijas motīvi un 2) darbinieku motivācijas 

motīvi. 
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Kā zināms, darbības motivēšanai kalpo neapmierinātas vajadzības. No vadības 

puses ir tieksme paaugstināt organizācijas konkurētspēju, no darbinieku puses — 

paaugstināt savu kvalifikāciju, atrisināt savas profesionālās problēmas. Bet tas 

nenozīme, ka ir izveidoti motivācijas motīvi datorizētu informācijas sistēmu 

izmantošanai. Potenciāliem lietotājiem var nebūt prasmju informācijas tehnoloģiju 

iespēju izmantošanā savu problēmu risināšanai un, vēl vairāk, jaunāko informācijas 

tehnoloģiju līdzekļu izmantošanas nepieciešamība vēl nav izveidojusies. Tā ir viena no 

kultūras lāga izpausmēm. 

Motivācijas līmenī galvenais ir izveidot lietotāju vajadzību formēšanu jaunu 

informācijas tehnoloģiju izmantošanai. Šī uzdevuma risināšanai ir nepieciešams veikt 

šādus pasākumus: 

• iepazīt lietotāju ar esošo pozitīvo pieredzi datorsistēmu izmantošanā; 

• atklāt un demonstrēt lietotājam priekšrocības, ko viņš iegūs no jauno 

informācijas tehnoloģiju līdzekļu izmantošanas; 

• lietotāja piesaistīšana pie sistēmas projektēšanas. 

Motivācijas aspekta projektēšanas uzdevumi ir jākonkretizē atkarībā no lietotāja 

attieksmes pret datorizētas informācijas sistēmas izmantošanu. Lietotājs var to pieņemt 

ar iniciatīvu, sekmēt to, pretoties tai vai būt vienaldzīgs pret to. 

Tātad motivācijas aspekta projektēšanas uzdevumi ir:  

1. lietotāja personiskās ieinteresētības veidošana informācijas tehnoloģiju līdzekļu 

izmantošanā un uzmanības akcentēšana uz viņa problēmu risināšanas iespējām 

ar informācijas tehnoloģiju līdzekļiem; 

2. pretestības neitralizēšana datorizētas informācijas sistēmas funkcionēšanai.  

Organizatoriskā aspekta projektēšanas uzdevumi: 

1. sadarbības procedūru organizēšana starp atsevišķiem lietotājiem, to grupām un 

struktūrvienībām darbā procesā; 

2. sadarbības procedūru organizēšana starp datorizētām darba vietām un darba 

vietām, kas vēl nav datorizētas.  

Informācijas aspekta projektēšanas uzdevumi: 

1. Informācijas nodrošinājuma projektēšanas stratēģijas izvēle. Pastāv divas 

stratēģijas: tradicionālo informācijas plūsmu lielākās daļas saglabāšana un 

informācijas plūsmu pārveidošana atbilstoši izvelētiem uzņēmējdarbības 

procesiem. Pirmā gadījumā informācijas tehnoloģijas pielāgojas esošai vadības 
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tehnoloģijai. Organizatoriskās vadības un datu apstrādes koncepcijas izmainās 

tikai tik daudz, cik to prasa jaunas datu apstrādes metodes. Šādas stratēģijas 

izvēle veido organizācijā pozitīvo uztveršanu tālākas informācijas tehnoloģiju 

izmantošanas nepieciešamībai. Otrā gadījumā notiek vadības organizatoriskās 

struktūras racionalizācija un informācijas plūsmu pārveidošana. Tas var notikt 

evolūcijas vai revolūcijas ceļā, kas ir atkarīgs no uzņēmējdarbības procesu 

pārveidošanas veida [28]. 

2. Vadības sistēmas detalizācijas dažāda līmeņa informācijas modeļu izstrādāšana. 

3. Datubāzu sastāva un struktūras noteikšana.  

Tehniskā aspekta projektēšanas uzdevumi: 

1. nepieciešamo tehnisko līdzekļu konfigurācijas noteikšana; 

2. sistēmprogrammatūras konfigurācijas noteikšana.  

Lietišķā aspekta projektēšanas uzdevumi. Lietišķam nodrošinājumam ir 

raksturīgas iespējas, ko darbiniekam dod jauna informācijas sistēma viņa amata 

pienākumu pildīšanai. Lietotājs var strādāt kā bāzes tehnoloģiskajos režīmos (darbs ar 

tekstu, darbs ar tabulām, darbs ar lietišķo grafiku, multimediju līdzekļiem, 

komunikācijas atbalsts), tā arī profesionāli orientētos režīmos, izmantojot funkcionālas 

paketes. Lietotājam jābūt iespējai maksimāli izmantot savas zināšanas un pieredzi, un 

programmu līdzekļiem ir jāatbalsta tas. 

Pēc lietotāju praktiskā darbā izmantojamiem informācijas tehnoloģiju līdzekļiem 

izdala trīs datu apstrādes procesu automatizācijas tipus: 

1. datu apstrādes procesu automatizācija, kas nav saistīti ar datu satura izmaiņām 

(datu vākšana, kontrole, sākotnēja datu apstrāde, glabāšana, izplatīšana); 

2. apstrādes procesu automatizācija, kas ir saistīti ar informācijas interpretāciju, 

starprezultātu analīzi; 

3. datu apstrādes procesu automatizācija, kas ir saistīti ar problēmas situāciju 

analīzi un lēmumu pieņemšanas procesa atbalstu, izmantojot ekonomiski -

matemātiskās metodes un modeļus un ekspertu sistēmas.  

Svarīgs lietišķa aspekta uzdevums ir lietotāju saskarnes koncepcijas izstrādāšana. 

Tātad, lietišķā aspekta projektēšana paredz: 

1. automatizējamo informācijas procesa tipa noteikšanu; 

2. vadības sistēmas funkcionālo modeļu izstrādāšanu dažādos projektēšanas 

posmos ar detalizācijas dažādu pakāpi; 
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3. profesionāli orientētas, funkcionālas programmatūras noteikšanu vai 

nepieciešamības gadījumā to izstrādāšanu; 

4. lietotāju saskarnes koncepcijas izstrādāšanu. 

Iepriekš apskatīto humanitāro un nehumanitāro faktoru atsevišķu aspektu 

projektēšanas uzdevumu kopums ir parādīts 4.2. tabulā. 

4.2. tabula 
Humanitāro un nehumanitāro faktoru atsevišķu aspektu projektēšanas uzdevumi 

Aspekti Projektēšanas uzdevumu saturs 

 

Subjektu aspekts 

1. Lietotāju datorizglītības pakāpes noteikšana (S1).  

2. Lietotāju sagatavošanas līmeņa noteikšana un apmācības 

programmu izvēle vai izstrādāšana (S2). 

3. Lietotāju apmācība (S3). 

 

Motivācijas 

aspekts 

1. Lietotāju personiskās ieinteresētības pamata noskaidrošana 

informācijas tehnoloģiju līdzekļu izmantošanā (M1). 

2. Pretestības neitralizēšanas pasākumi (M2). 

 

Organizatoriskais 

aspekts 

1. Sadarbības procedūru organizēšana starp atsevišķiem lietotājiem, to 

grupām un struktūrvienībām darbības procesā (O1). 

2. Sadarbības procedūru organizēšana starp datorizētām un 

nedatorizētām darba vietām (O2). 

 

Informācijas 

aspekts 

1. Informācijas aspekta projektēšanas stratēģijas izvēle (I1). 

2. Vadības sistēmas dažāda detalizācijas līmeņa informācijas modeļu 

izstrādāšana (I2). 

3. Datubāzes sastāva un struktūras noteikšana (I3). 

Tehniskais 

aspekts 

1. Nepieciešamo tehnisko līdzekļu konfigurācijas noteikšana (T1). 

2. Sistēmisko programmlīdzekļu konfigurācijas noteikšana (T2). 

 

Lietišķais aspekts 

1. Automatizējamā informācijas procesa tipa noteikšana (L1). 

2. Vadības sistēmas funkcionālo modeļu izstrādāšana dažādos 

projektēšanas posmos ar dažādu detalizācijas pakāpi (L2). 

3. Lietotāju saskarnes koncepcijas izstrādāšana (L3). 

4. Profesionāli orientētas, funkcionālas, komercijas programmatūras 

noteikšana vai to izstrādāšana (L4). 
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Humanitāro un nehumanitāro faktoru uzdevumu realizācijas vieta sistēmas dzīves 

cikla procesā ir parādīta 4.3. tabulā. 

4.3. tabula 
Humanitāro un nehumanitāro faktoru atsevišķu aspektu realizācija IS dzīves ciklā 

Plānošana Analīze Projektēšana Ieviešana Lietošana 

Problēmas 

izpēte un 

datorizēta 

risinājuma 

nepieciešamības 

pētīšana 

Informatīvo 

vajadzību 

definēšana un 

sistēmas 

konfigurācijas 

izstrādāšana 

Detalizēta 

projekta 

izstrādāšana 

Resursu izpēte un 

sagatavošana. 

Programmu 

instalācija un 

programmu iegāde. 

Personāla apmācība 

Sistēmas 

ekspluatācija

S1 I1 O1 S2 O1 

M1 I2 O2 S3 M1 

 L1 I3 L4 M2 

 L2 L4 O2  

 L3 T1 M1  

 O1 T2 M2  

 O2    

 

Informācijas sistēmas efektivitātes noteikums paredz ne tikai katra aspekta 

uzdevumu izstrādāšanu, bet arī atsevišķu aspektu savstarpējo atbilstību. Paskaidrosim 

to. Šīs apakšnodaļas sākumā ir pamatots, ka informācijas sistēmu projektēšanā jāņem 

vērā divu faktoru aspekti: humanitāra (subjektu, motivācijas un organizatoriskais 

aspekts) un nehumanitāra (informācijas, tehniskais un lietišķais aspekts). Faktoru grupas 

var raksturot ar to jaudu. Informācijas sistēmu aprakstīsim šādi. 

Informācijas sistēma ir sistēma, kura apkopo visus iepriekš aprakstītos faktoru 

aspektus: 

IS = <SA, MA, OA, IA, TA, LA>, (4.1.) 

kur: SA – subjektu aspekts; 

MA – motivācijas aspekts; 

OA – organizatoriskais aspekts; 

IA – informācijas aspekts; 
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TA – tehniskais aspekts; 

LA – lietišķais aspekts. 

Informācijas sistēmas funkcionēšanas efektivitāte ir atkarīga no humanitārā faktora 

aspektu attīstības, nehumanitārā faktora aspektu attīstības un objekta vadības sistēmas 

attīstības: 

Eis = F (Jh, Jn, Z1,…,Zn), (4.2.) 

kur: Jh – humanitārā faktora attīstības līmeņa raksturojums, 

Jn – nehumanitārā faktora attīstības līmeņa raksturojums, 

Zi, i=1,…, n – objekta vadības sistēmas līmeņa raksturojums. 

Humanitārā faktora attīstības vispārīgs raksturojums var būt pierakstīts: 

Jh = F1 (Xh1, Xh2,…,Xhk), (4.3.) 

kur: Xhi, i=1,…, k – humanitārā faktora atsevišķs raksturojums, kas ir izklāstīts šīs 

nodaļas sākumā. 

Nosauksim Jh par sistēmas humanitāro jaudu. 

Nehumanitārā faktora attīstības vispārīgs raksturojums var būt pierakstīts: 

Jn = F2 (Xn1, Xn2,…,Xnk), (4.4.) 

kur: Xni, i=1,…, k – nehumanitārā faktora atsevišķs raksturojums, kas ir izklāstīts 

šīs nodaļas sākumā. 

Nosauksim Jn par sistēmas nehumanitāro jaudu. 

Fiksējot objekta vadības sistēmas raksturojumu nozīmes, iegūsim informācijas 

sistēmas efektivitāti kā divu mainīgo funkciju: 

Eis = F (Jh, Jn), (4.5.) 

Nehumanitārās jaudas apakšējā robeža var būt noteikta ar iepriekšējām informācijas 

tehnoloģiju attīstības posmā sasniegtām vērtībām, tās augšējā robeža tiek noteikta ar tīri 

tehniskiem un tehnoloģiskiem ierobežojumiem. Humanitārās jaudas augšējā robeža tiek 

noteikta ar sociāliem, psiholoģiskiem, kultūras ierobežojumiem. 

N. Pastuhova [114], teorijas aparātu informācijas tehnoloģiju efektivitātes problēmu 

pētīšanai izmantojot ražošanas funkciju, konstatēja, ka “kultūras lāga” ierobežojumi ir 

daudz nozīmīgāki efektīvai sistēmas funkcionēšanai. 

Izmantojot šo pieeju, var veikt virkni secinājumu. Pirmais — informācijas sistēmas 

humanitārās jaudas samazināšanās zemāk par kādu kritisko vērtību nevar būt 

kompensēta ar jebkura lieluma nehumanitārās jaudas pieaugumu. Otrais — izdevumi 
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informācijas sistēmu nehumanitāro faktoru jaudas pieaugumam ir attaisnojami tādā 

gadījumā, ja to pieaugums var būt apgūts ar humanitāriem faktoriem. Piemēram, 

izdevumi ekonomiski matemātisko metožu izmantošanai dos atdevi tikai tādā gadījumā, 

ja to izmantošanai būs sagatavoti lietotāji un būs iestrādāts attiecīgs motivācijas 

mehānisms. 

Tātad, projektējot informācijas sistēmas, ir jāatrod risinājums humanitāro un 

nehumanitāro faktoru savstarpējai atbilstībai, rēķinoties ar to, ka humanitārās jaudas 

ierobežojumi informācijas sistēmu funkcionēšanai ir daudz kritiskāki. Informācijas 

sistēmas projektam izdalītus resursus ir jāsadala, ņemot vērā, ka izmaksas nehumanitāro 

aspektu attīstīšanai nedos atdevi, ja to attīstība nebūs saskaņota ar humanitāro aspektu 

attīstību. Tas ir nepieciešams nosacījums efektīvai informācijas sistēmas projektēšanai 

un nākamai tās darbībai. 

Šos secinājumus apstiprina informācijas tehnoloģiju lietošanas esošā prakse. 

Veidojot valstī e-sabiedrību, ir redzama plaisa starp datortehnikas nodrošinājumu un 

lietotājiem — parastiem iedzīvotājiem, kas nav sagatavoti darbam ar to. Ne velti pēdējā 

gadā laikā komercstruktūras sāk ziedot naudu provinces iedzīvotāju datorapmācībai. 

 

4.2. Reģionālās tūrisma informācijas sistēmas veidošanas uzdevumi un sistēmas 

modeļa izstrādāšana 

4.2.1. Informācijas sistēmas nozīme, definējums un pamatuzdevumi 

Ar vietējo tūrismu valstī nodarbojas gan lielas tūrisma firmas, gan mazas un vidējas 

firmas. Darbs ar datorizētām informācijas sistēmām ir pieejams galvenokārt lielām 

tūrisma firmām, vairākums mazo un vidējo firmu nevar laicīgi sekot jaunām 

informācijas un telekomunikācijas tehnoloģijām un nevar tajos ieguldīt līdzekļus, cerot 

uz potenciālu peļņu, naudas trūkuma dēļ. 

Tātad ir nepieciešams izstrādāt stratēģiskus instrumentus, kas ļautu mazām un 

vidējām tūrisma firmām paaugstināt savu konkurētspēju un dotu iespēju strādāt jaunajos 

apstākļos. Viens no instrumentiem ir efektīvas reģionālās tūrisma informācijas sistēmas 

izstrādāšana ar plašām pieejas iespējām. 

Literatūrā par tūrisma informācijas sistēmām (TIS) ir sastopami divi dažādi tūrisma 

informācijas sistēmu traktējumi atkarībā no to funkcionālajiem uzdevumiem. Piemēram, 

“Tūrisma informācijas sistēma ir multimediju sistēma, kura satur detalizētu informāciju 

par reģionu: vēsturiskās vietas, izklaide, atpūtas zonas, ārstnieciskās zonas, mitināšanas 
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pakalpojumi, ēdināšana, kultūras notikumi un citi” [124]. Izejot no šā traktējuma, TIS 

izmanto tikai ka informācijas avotu. 

Cits traktējums — “Tūrisma informācijas sistēma ir tūrisma tirgus profesionāļu 

elektroniskās sadarbības tehnoloģija” [123] — paredz, ka TIS ir veidota tikai tūrisma 

profesionāļu komunikācijas vajadzībām. Reālā praksē informācijas sistēmā ir 

nepieciešams atspoguļot gan detalizētu informāciju par reģionu, gan paredzēt to vieglu 

izmantošanu plašam patērētāju lokam. 

Promocijas darba autors piedāvā reģionālu tūrisma informācijas sistēmu definēt [70] 

kā tūrisma informācijas izziņas sistēmu, kas satur detalizētu aktuālu informāciju par 

reģiona tūrisma piedāvājumiem un pakalpojumiem un interaktīvā režīmā sniedz 

maksimumu derīgas informācijas tūrisma tirgus profesionāļiem un tūristiem ar iespēju 

veikt elastīga individuālā ceļojuma izvēli. 

Balstoties uz šo RTIS definējumu, turpmāk darbā formulēti tūrisma informācijas 

sistēmas uzdevumi, izstrādāta RTIS realizācija organizatoriskajā līmenī, sistēmas 

arhitektūras modelis, datubāzes struktūra un sastāvs un piedāvāta sistēmas izstrādāšanas 

metodika. 

Reģionālās TIS uzdevumi tiek izstrādāti, ņemot vērā gan tūristu, gan tūrisma firmu 

prasību apmierināšanu. Pamatuzdevumi ir šādi: 

• dot detalizētu un aktuālu informāciju par interesējošu tēmu; 

• ļaut veikt individuālā ceļojuma izvēli; 

• dot iespēju nelielām tūrisma firmām ne pārāk dārgi, bet efektīvi virzīt tirgū 

savus piedāvājumus;  

• papildināt tradicionālās tirgdarbības sistēmas un informācijas izplatīšanas 

kanālus; 

• kalpot par pamatu tūrisma pakalpojumu pārdošanai elektroniskā formā. 

RTIS tiek veidota uz atklātas informācijas tehnoloģijas pamata [118] ar šādām 

īpašībām: 

• sadalīta datortehnika, kas dod iespēju optimāli apvienot centralizētu un 

decentralizētu informācijas apstrādi. Katrs vadības procesa dalībnieks identificē 

sevi kā patstāvīgu darbavietu un vienlaicīgi ir daļa no kopējās sistēmas; 

• “draudzīgais” programmu nodrošinājums, kas dod iespēju piedalīties 

informācijas apmaiņas procesā visiem RTIS lietotājiem neatkarīgi no 

kvalifikācijas līmeņa; 
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• moderno informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana (attīstītas 

komunikācijas, multimediju līdzekļi, bezvadu tehnoloģijas utt.). 

Nosauktās informācijas tehnoloģijas ļauj realizēt tiešu sadarbību starp tūrisma 

produktu un pakalpojumu piegādātājiem un patērētājiem — tūristiem un tūrisma 

speciālistiem un tādējādi efektīvi organizēt loģistikas darbību.  

 

4.2.2. Informācijas sistēmas realizācija organizatoriskajā līmenī 

Tūrisma informācijas sistēmas uzdevumu realizācijai ir piedāvāts [70] reģionālās 

TIS organizatoriskais modelis, kura sastāvā ietilpst reģionālā tūrisma dalībnieku 

asociācija (RTS) un reģionālais tūrisma informācijas centrs (RTIC) (sk. 4.4. att.). 

Tūrisma dalībnieku asociācijā darbojas reģiona tūrisma pakalpojumu piegādātāji un 

tūrisma profesionālie patērētāji. Asociācijas izveidošana dod iespēju integrēt vietējos 

tūrisma pakalpojumu sniedzējus un tūrisma firmas ar mērķi — nodrošināt tūrisma 

maksimālo ekonomisko ietekmi reģionā. 

 

 

4.4. att. Reģionālās tūrisma dalībnieku asociācijas struktūra 

 
RTIS veiksmīgai organizēšanai ir jāveido iniciatīvu grupu no asociācijas dalībnieku 

un informācijas tehnoloģiju speciālistu pārstāvjiem, kuri veiks sagatavošanas darbus. Šī 

uzdevuma risināšanai ir jāveic šādi darbi: 

1. Tūrisma objektu analīze. Veicot analīzi, ir jāatbild uz šādiem jautājumiem par 

tūrisma objektu globālajām iespējām: 

• kādas ir reģiona tūrisma objektu stipras un vājas puses, 

• kāds ir reģiona tūrisma mērķis. 



92 

2. Tirgus analīze. Šā soļa mērķis ir noskaidrot reģionālā tūrisma stratēģijas 

izveidošanas pamatvirzienus, ieskaitot reģiona iespējas un konkurētspēju. 

Jautājumi, kuri jāatrisina šajā posmā: 

• kādi ir kopīgie tūrisma virzieni reģionā, 

• kā sekmīgi veikt reģiona tirgus izpēti, 

• kādi ir reģiona tirgus segmenti (ģeogrāfiskie un sociodemogrāfiskie), 

• kādas tūristu grupas var piesaistīt, kādas ir to intereses un mērķi, 

• kas ir partneri un konkurenti, kādas ir viņu intereses un mērķi. 

3. Reģiona tūrisma sistēmas iespējamo dalībnieku noskaidrošana, kontaktu 

dibināšana un asociācijas veidošana. Tūrisma asociācijas dalībniekiem 

apspriešanai ir jāpiedāvā TIS koncepcija. Šajā solī ir jārisina šādi galvenie 

jautājumi: 

• vai dalībnieki atbalsta RTIS un tās tīkla versijas izveidošanu; 

• kādus labumus var iegūt asociācijas dalībnieki; 

• kas vēlas iestāties asociācijā; 

• vēlēšanās investēt RTIS izstrādāšanā. 

4. Reģionālās tūrisma informācijas sistēmas stratēģijas pamatprincipu noteikšana, 

kurā jāatspoguļo: 

• mērķis: interneta tīkla iespēju izmantošana gan kā plašas tirgus pētīšanas un 

pakalpojumu stratēģijas daļa, gan tūrisma elektroniskā aģenta funkciju 

veikšanai; 

• produkti un serviss: dalībnieku produkta konfigurācija, jaunu produktu 

izveide, tai skaitā informācijas sistēmas izveide; 

• kooperācija: horizontālā kooperācija (reģiona resursu koncentrēšana) un 

vertikālā kooperācija (trešo pušu un papildu pakalpojumu un servisa ražotāju 

informācijas iekļaušana); 

• organizatoriskā integrācija: dalībnieku lomas un atbildības noteikšana, 

integrējot interneta tehnoloģijas šo organizāciju darbā;  

• standartizācija: reklāmas un tirgdarbības materiāla vākšanas un izstrādāšanas 

procesa veidošana. Dalībnieku sadarbībai ar informācijas centru var būt 

piedāvātas vairākas tehnoloģijas atkarībā no dalībnieku datortehnikas 

apgādes līmeņa un pieslēgšanas veida interneta tīklam: materiālus nosūta 

tradicionālā veidā; pārsūta pa elektroniskajiem sakaru kanāliem; ieraksta 
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savu informāciju datubāzē, orientējoties uz informācijas centra 

norādījumiem.  

5. Stratēģiskā saskaņa. RTIS stratēģijas koncepcijas (uz tirgu orientēta, uz 

finansēm orientēta vai sociāli orientēta) izvēlē un pamatošana. RTIS ir jāizvēlas 

vienu no tām kā pamatkoncepciju, papildinot ar citām, jo tūrisma nozarei ir 

jāpilda plašas funkcijas. 

6. Apmācību un konsultāciju funkciju organizēšana sakarā ar to, ka mazo tūrisma 

firmu un individuālo saimniecību, kuras vēlas pieņemt ceļotājus, darbinieki reti 

pietiekošā mērā pārzina standarta datoru instrumentus un specifiskās 

tehnoloģijas. Multimediju prezentāciju izstrādāšana un veikšana arī prasa 

speciālu treniņu organizēšanu ar informācijas centra speciālistu palīdzību. 

7. RTIS demonstrācijas versijas izstrādāšana. Demonstrācijas versija ir 

nepieciešama, pirmkārt, lai pārliecinātu potenciālos dalībniekus piedalīties 

projektā, otrkārt, lai pilnveidotu sistēmu saskaņā ar dalībnieku vēlmēm. 

RTIS organizatoriskais modelis, kas bāzējas uz reģionālo kooperāciju, kalpos par 

pamatu tūrisma produktu virzīšanas un realizācijas nodrošināšanai. 

 

4.2.3. Reģionālās tūrisma informācijas centra funkcijas un uzdevumi 

Reģionālais tūrisma informācijas centrs ir reģionālās tūrisma asociācijas otrais 

organizatoriskās struktūras elements. Visus informācijas centra lietotājus var iedalīt 

divās kategorijās: piegādātāji un patērētāji. Informācijas piegādātāji ir organizācijas, 

uzņēmumi, valsts un pašvaldību institūcijas, kas sniedz informāciju par pakalpojumiem, 

ko var piedāvāt patērētājiem. Piegādātājiem var tikt piedāvāta iespēja ievadīt un rediģēt 

savu informāciju kopējā datubāzē vai izmantot informācijas centra menedžera 

pakalpojumus. Otra lietotāju kategorija — informācijas patērētāji — iekļauj sevī 

galvenokārt tūristus un tūrisma profesionāļus — tūrisma aģentus, tūrisma operatorus un 

citus, kas savā darbībā izmanto sistēmas informāciju.  

Šajā sadarbībā informācijas centrs veic nozīmīgu organizatorisku un metodisku 

lomu. Reģionālā tūrisma informācijas centra galvenās funkcijas: 

• izstrādāt kopējo tūrisma integrētās sistēmas veidošanas stratēģiju; 

• pildīt saskarnes kanāla lomu un sadarbības standartizācijas funkciju starp 

reģionālās tūrisma sistēmas asociācijas dalībniekiem; 

• pildīt dalībnieku lietišķās dokumentācijas arhīva funkcijas; 
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• veikt programmatūras iegādi vai izstrādāšanu, datubāzes organizāciju un 

uzturēšanu, telekomunikāciju līdzekļu uzturēšanu; 

• veikt metodoloģisku palīdzību un organizēt dalībnieku apmācību. 

Reģionālās sadarbības shēmas realizācijai informācijas centram ir jārisina virkne 

uzdevumu: nodrošināt visus tūrisma asociācijas dalībniekus ar efektīvas interneta 

reklāmas līdzekļiem, dot iespēju operatīvi saņemt tirgus izpētes informāciju, izmantot 

RTIS kā “elektronisku aģentu”, kas pārņems daļu no tūrisma aģentu funkcijām vai 

atvieglos to izpildi. Un sistēmas lietotāji (tūristi un tūrisma aģenti), vēršoties pie tūrisma 

informācijas sistēmas, varētu ātri iegūt pilnu un precīzu informāciju par ceļojumu, tās 

specifiku, izvietošanas iespēju, izmaksām.  

Reģionālā sistēmā var izmantot dažādas dalībnieku saskarnei pieejamas 

tehnoloģijas: dalībnieki var paši ievadīt un rediģēt savu informāciju, izmantojot 

attālinātu pieeju datubāzēm tiešsaistes režīmā; sūtīt informāciju uz informācijas centru 

pa elektronisko pastu vai papīra formā. Tehnoloģiju dažādība dod iespēju vidējām un 

mazām tūrisma firmām izvēlēties sev ekonomiski piemērotāko tehnoloģiju, tādējādi 

iziet tūrisma tirgū ar nelielām izmaksām, bet plašām darbības iespējām. Kolektīvi 

izmantojot informācijas un telekomunikāciju tehnoloģijas, sinergijas efekta dēļ var 

sasniegt izmaksu samazināšanu un iespēju nelielām firmām tikt pie datorizētām 

sistēmām.  

Dalībnieku profesionālai saskarsmei, jaunāko ziņu apmaiņai un konsultācijām, 

informācijas centrs sniedz konsultatīvus pakalpojumus, piemēram, organizē 

videokonferences, virtuālo diskusiju klubu, ziņojumu dēli ar paziņojumiem par jauniem 

maršrutiem un citiem jaunumiem, kas skar tūrisma jomu, kā arī par jaunām interneta 

tehnoloģiju iespējām. 

Reģionālā tūrisma informācijas centrā izveido integrētu tūrisma sistēmu [70] (sk. 

4.5. att.). Sistēmas modelis sastāv no: 

• tūrisma informācijas sistēmas kā sistēmas kodola; 

• rezervēšanas sistēmas; 

• norēķinu sistēmas; 

• informācijas centra iekšējās vadības informācijas sistēmas. 
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4.5. att. Tūrisma integrētās sistēmas struktūra 

 

Tūrisma integrētas sistēmas veidošana pamatojas uz loģistikas pieeju, jo tieši šī 

pieeja ļauj skatīt tūrisma produkta dzīves ciklu kā vienotu veselu, kā integrētu sistēmu.  

 

4.2.4. Informācijas sistēmas arhitektūras modelis 

Reģionālā tūrisma informācijas centrā izveidotās integrētās tūrisma informācijas 

sistēmas kodolu veido reģionālā tūrisma informācijas sistēma. Reģionālās tūrisma 

informācijas sistēmas arhitektūras modelis [70] sastāv no četriem loģiskiem blokiem 

(sk. 4.6. att.): 

1. vienota datubāze, 

2. aplikāciju serveris, 

3. tīmekļa serveris ar tīmekļa adapteriem un maršrutētāju, 

4. lietotāju saskarne. 

 

4.6. att. Reģionālās tūrisma informācijas sistēmas modelis 

 
Vienota datubāze satur lielu datu kopu, kas spējīga sniegt daudzveidīgu aktuālu 

informāciju par jebkuru tūrisma objektu. Informācijas aktualizācija notiek ar 

Informācijas centra atbildīgā menedžera atbalstu vai starpniecību. Datubāzei ir 
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jāizmanto rūpniecisko datubāzes vadības sistēmu (piemēram, ORACLE, SYBASE), kur 

risināta datu glabāšanas aizsardzība. Ārējās sistēmas (piemēram, apmaksas sistēmas, 

rezervēšanas sistēmas) var pieslēgties pie datubāzes pa tiešiem kanāliem. 

Aplikāciju serveris nodrošina specializētu augsta līmeņa servisu lietotāju saskarnei, 

kā arī citiem serveriem. Ir divi aplikāciju serveru veidi: serveris, kas apstrādā lietotāju 

pieprasījumus, un serveris, kas apstrādā sistēmas administratora pieprasījumus. 

Lietotāju pieprasījumu apstrādei izmanto vairākus pielikuma serverus. Piemēram, 

informācijas serveris nodrošina pieeju pie informācijas objektiem. Kalendārais serveris 

veido kalendārus pēc lietotāja pieprasījuma. Kartogrāfiskais serveris veido pieprasītās 

kartes pēc lietotāja uzdotajiem parametriem, piemēram, karti ar vēsturiskiem objektiem. 

Ceļojuma konsultēšanas serveris palīdz izvēlēties ceļojumu konkrētā reģionā. Lietotājs 

griežas pie šīs programmas ar vispārīga veida pieprasījumu, kas apraksta vēlamo 

ceļojumu. Ceļojuma konsultants saista šo pieprasījumu ar datubāzē esošiem tūrisma 

piedāvājumiem.  

Var izveidot arī citus serverus, piemēram, videoserveri, palīdzības serveri. 

Videoserveris satur videoklipus un vajadzības gadījumā pārsūta tos pa tīklu. Palīdzības 

serveris nodrošina palīdzību, ja rodas neskaidrības lietotāja saskarnes izmantošanā.  

Sistēmai ir nepieciešami trīs tīmekļa adapteri: lietotājiem, informācijas sistēmas 

menedžerim un sistēmas administratoram. Pieprasījumu maršrutētājs apstrādā no 

tīmekļa adapteriem saņemto informāciju un pāradresē to uz attiecīgajiem pielikuma 

serveriem. 

Lietotāju saskarne ir līdzeklis, ar kura palīdzību lietotājs (tūrisma speciālists, 

informācijas centra speciālists, sistēmas administrators) piekļūst informācijas sistēmām. 

Saskarni izveido, vada un administrē ar standarta tīmekļa pārlūkprogrammu palīdzību. 

Lietotāju saskarni veido dažādi tehniskie līdzekļi (dators, televizors, mobilais tālrunis 

utt.), kas saistās ar tīkliem tieši vai ar komunikācijas līdzekļu starpniecību. Kad objekts 

tiek sameklēts, saskarne ļauj lietotājam atvērt, ielādēt un izdrukāt izziņu, iekļaujot 

audio- vai videomateriālus, kā arī pieprasīt piedāvājumu no ceļojuma konsultanta. 

Informācijas centra speciālista saskarne iekļauj daudzveidīgus ekrānus datubāzes 

ievadei un uzturēšanai. Speciālists saņem no reģionālās asociācijas dalībniekiem 

informāciju par jauniem produktiem un pakalpojumiem vai dinamiski maināmo 

informāciju un ievada izmaiņas sistēmā. Lai nodrošinātu tirgdarbības pētījumus ar 

analītisko informāciju, sistēmā ir iekļauts statistiskās informācijas modulis, kas apstrādā 

informāciju par klientu apmeklējumiem, pieprasījumiem un pasūtījumiem. 
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Apskatītā RTIS arhitektūra un informācijas sastāvs dod iespēju realizēt visus 

sistēmai izvirzītos uzdevumus: 

• dod ceļotājiem detalizētu un aktuālu informāciju par interesējošo tēmu. 

Datubāzei pieder galvenā loma šī uzdevuma risināšanā, jo tā satur gan vispārīga 

rakstura informāciju, gan detalizētu aktuālo informāciju par reģiona tūrisma 

piedāvājumiem; 

• dot iespēju veikt individuālā ceļojuma izvēli, izmantojot daudzkritēriju analīzes 

metodes; 

• dod iespēju nelielām tūrisma firmām ne pārāk dārgi, bet efektīvi virzīt tirgū 

savus piedāvājumus, kolektīvi izmantojot RTIS un telekomunikāciju līdzekļus, 

un tās iespējas veikt kvalitatīvas prezentācijas; 

• dod iespēju papildināt tradicionālas tirgdarbības pētīšanas sistēmas un 

informācijas izplatīšanas kanālus. Visas pasaules tūristiem būs iespēja piekļūt 

pie TIS, izmantojot interneta tīklu; 

• dod iespēju operatīvi izplatīt informāciju, kurai ir īslaicīga vērtība vai kura ātri 

mainās, piemēram, informācija par sabiedrisko dzīvi, kultūras vai sporta 

pasākumiem, brīvo vietu skaitu utt.; 

• dod iespēju tūrisma informācijas sistēmai pievienot rezervēšanas un norēķinu 

sistēmas, jo TIS ir veidota ka atklāta informācijas sistēma, kas var kalpot arī par 

pamatu elektroniskai komercijai.  

 

4.3. Reģionālās tūrisma informācijas sistēmas izmantošana elastīga individuālā 

ceļojuma veidošanas procesā 

4.3.1. Informācijas sistēmas izstrādāšanas metodika 

Tūrisma informācijas sistēmas izstrādāšanas metodika tiek veikta saskaņā ar 

sistēmas dzīves cikla metodoloģiju, balstoties uz Latvijas valsts un starptautiskiem 

standartiem informātikas jomā un promocijas darbā izstrādātajiem metodoloģiskiem 

principiem. 

RTIS dzīves cikla pirmajā fāzē — plānošanas fāzē — veikta problēmas atpazīšana, 

mērķu izvirzīšana, ierobežojumu identificēšana un sākotnējo projekta priekšlikumu 

izstrādāšana. RTIS mērķis ir tūrisma tirgus profesionāļiem un tūristiem interaktīvajā 

režīmā sniegt maksimumu derīgās informācijas un veikt individuālā ceļojuma izvēli, 

lietojot daudzkritēriju analīzes metodi. Šajā fāzē tiek izstrādāti sākotnējie projekta 
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priekšlikumi, tai skaitā reģionālās tūrisma dalībnieku asociācijas un reģionālā tūrisma 

informācijas centra veidošanas organizatoriskā rakstura priekšlikumi (sk. 

4.2. apakšnodaļā). 

RTIS dzīves cikla otrajā fāzē — analīzes fāzē — veikta tūrisma informācijas 

sistēmas prasību specifikāciju un koncepcijas izstrādāšana. Tūrisma informācijas 

sistēmas efektīvai tālākai darbībai ir nepieciešams koncepcijas līmenī paredzēt sistēmas 

pozitīvā tēla veidošanu un nepārtrauktu tās atbalstu. Lai atbilstu šīm prasībām, sistēmai 

jābūt: 

• informatīvi piesātinātai. Jāsatur maksimāli plaša informācija par tūrisma 

produktiem un pakalpojumiem, lai informācijas lietotāji iegūtu visu 

nepieciešamo informāciju. Turklāt ir nepieciešama datu aktualizācija, pastāvīga 

atjaunošana; 

• funkcionālai. Lai panāktu nepieciešamo funkcionalitāti informatīvi piesātinātajā 

sistēmā, nepieciešami efektīvi meklēšanas un navigācijas līdzekļi, kas palīdzēs 

lietotājiem viegli orientēties sistēmā; 

• mākslinieciski noformētai. Materiālu mākslinieciskais noformējums tūrisma 

informācijas sistēmai ir tik pat svarīgs, kā informatīvais saturs. Novitāte, 

daudzveidīgums, oriģinalitāte, pasākumu laicīga paziņošana kopā ar labu 

māksliniecisko noformējumu ir nepieciešamie noteikumi, lai apmierinātu 

informatīvās un estētiskās lietotāju prasības; 

• drošai un konfidenciālai. Tas attiecas uz pašu informācijas sistēmu un, it sevišķi, 

uz finanšu transakcijām; 

• interaktīvai. Tās sastāvdaļas: dialogu režīms ar maksimālu dialoga 

personalizāciju, apmeklējuma statistikas vākšana, anketas, aptaujas, balsošanas 

sistēmas, konferences, viesu grāmatas, tērzēšana un citi elementi, kas dod 

iespēju apmeklētajiem saskarties citam ar citu un ar sistēmas veidotājiem, izteikt 

savas domas un vēlmes, un veido atgriezeniskas saites ar apmeklētājiem.  

RTIS dzīves cikla trešajā fāzē tiek veikti informātikas standartos paredzētie 

projektēšanas darbi. Šajā fāzē noteicošais darbs ir datubāzes struktūras un sastāva 

noteikšana, ieskaitot individuālā ceļojuma daudzkritēriju izvēles uzdevuma informatīvās 

prasības (4.7. att.). 
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4.7. att. Reģionālās tūrisma informācijas sistēmas datubāzes struktūra 

 

Shēmā ir pieņemti šādi apzīmējumi: 

A1 … An – objektu grupas; 

A11 … Anm – konkrēti objekti; 

B1 … Bn – pasākumi; 

C1 … Cn – transporta veidi; 

C11 … Cnm – transporta organizācijas un pakalpojumi; 

D1 … Dn – naktsmītnes; 

E1 … En – sadzīves pakalpojumu sniedzēji; 

E11 … Enm – sadzīves pakalpojumi; 

F1 … Fn – tipveida ceļojumi. 

RTIS datubāze satur tekstuālu, grafisku un multimediju informāciju par tūrisma 

objektiem, dažādiem pasākumiem, transporta un izmitināšanas iespējām, sadzīves 

pakalpojumiem un piedāvātajiem tipveida ceļojumiem [66]. Reģionālās tūrisma 

informācijas sistēmas informācijas sastāvs dots 4.8. att. 

Reģiona raksturojums satur informāciju, kas raksturo ģeogrāfisko vietu, klimatu, 

vēsturi, kultūru, demogrāfiju, saimniecisko attīstību. 
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4.8. att. Reģionālās tūrisma informācijas sistēmas informācijas sastāvs 

 
Apmeklējuma objekti ir iedalīti septiņās grupās: 

• dabas objekti (rezervāti, dārzi, parki, kalni, klintis, kāpas, alas, ieži, dižakmeņi, 

dižkoki, ezeri, dīķi, avoti, upes, kanāli, ūdenskritumi, rumbas, salas u. c.); 

• arhitektūras un arheoloģiskie pieminekļi (pilis, pilsdrupas, pieminekļi, ar 

ievērojamu cilvēku dzīvi saistītas vietas, piemiņas vietas, baznīcas u. c.); 

• teātri, kinoteātri, koncertzāles u. c.; 

• muzeji un izstāžu zāles (muzeji, izstāžu zāles, gleznu galerijas, mākslas saloni, 

amatnieku darbnīcas, kultūras centri u. c.); 

• atveseļošanās (veselības) iestādes (sanatorijas, veselības centri u. c.); 

• mācību un izglītības iestādes (universitātes, augstskolas, koledžas, bibliotēkas 

u. c.); 

• sports un atpūta (sporta pilis, stadioni, baseini, tenisa klubi, makšķerēšanas 

vietas, zirgu izjādes vietas, pirtis, saunas, spēļu zāles u. c.) 

Katram objektam ir uzrādīts nosaukums, dots īss apraksts, adrese, 

kontaktinformācija (tālruņa, faksa numurs, e-pasta adrese u. c.), kartes fragments ar 

uzrādītu objekta atrašanās vietu, cenrādis un piedāvāto pakalpojumu ekspertvērtējums. 
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Pasākumu sadaļā tiek iekļauta informācija par sporta un atpūtas pasākumiem, 

festivāliem, koncertiem, teātru un kinoteātru repertuāriem, izstādēm utt. 

Katram pasākumam ir uzrādīts pasākuma nosaukums, datums un laiks, īss apraksts, 

rīkošanas vieta ar kartes fragmentu, biļešu cenrādis. 

Transporta sadaļa satur informāciju, kas saistīta gan ar transporta veidiem: 

autotransports (autobusi, automašīnas), ūdens transports (kuģi, prāmji, jahtas), dzelzceļu 

transports (starptautiskie, vietējie vilcieni) un gaisa transports (lidmašīnas, helikopteri), 

gan ar pakalpojumiem (transporta sabiedrības, kustību saraksti, pakalpojumu klases 

vērtējums, cenas, rezervēšanas vai nomas iespējas, degvielas uzpildes stacijas, 

autoremontu dienesti utt.). 

Naktsmītnes sadaļa satur informāciju par mītnes veidiem (viesnīca, viesu nams, 

motelis, kempings vai atpūtas bāze, jauniešu mītne, lauku vai ciema māja, brīvdienu 

māja vai dzīvoklis, pils vai muiža, telšu vieta u. c.). Katrai mītnei ir uzrādīts nosaukums, 

īss apraksts, mītnes tips un kategorija, adrese, kartes fragments, kontaktinformācija, 

cenas, norēķinu veidi, rezervēšanas iespējas u. c. 

Sadzīves pakalpojumi: finanšu darījumi (bankas, valūtas maiņas punkti, 

apdrošināšanas sabiedrības u. c.), sakari (pasta nodaļas un citas sakaru organizācijas), 

veselības aizsardzība (slimnīcas, poliklīnikas, privātārstu prakses, aptiekas u. c.), 

vēstniecības un konsulāti, reliģiskās iestādes un organizācijas, ēdināšana (restorāni, 

kafejnīcas, u. c.), veikali, serviss (uzziņas un diennakts pakalpojumi, frizētavas, 

fotodarbnīcas, sadzīves remontdarbnīcas u. c.). Par visiem sadzīves pakalpojumiem to 

sniedzēji paziņo izsmeļošu informāciju ar adresēm, atrašanās shēmām, darba laiku, 

sazināšanās iespējām, cenām, norēķinu veidiem. 

Tipveida ceļojumu sadaļa satur sagatavotus ceļojumus, kas sagrupēti pēc ceļojuma 

mērķiem. Piemēram, atpūta, ekskursija, darījumbrauciens, ārstēšanās, ekotūrisms, 

svētceļnieku brauciens, makšķernieku un mednieku brauciens, sporta izbraukums, 

kultūras pasākumu apmeklēšana u. c. Tipveida piedāvājums palīdzēs tūristiem ērti un 

ātri izvēlēties ceļojumu. Turklāt tūrists, izmantojot informācijas sistēmas piedāvājumu 

sarakstu, var sastādīt sev piemērotu ceļojumu un pakalpojumu klāstu vai papildināt jau 

piedāvātu ceļojumu, t. sk., izmantojot šajā promocijas darbā izstrādāto individuālā 

ceļojuma izvēles mehānismu. 

Sistēmas ieviešanas fāzē veic organizatorisku atbalstu, aparatūras tehniskā 

kompleksa iegādi, programmatūras uzstādīšanu, interneta pakalpojumu sniedzēja izvēli 

un pieslēgšanu interneta tīklam, sistēmas drošības pasākumu izveidi, lietotāju apmācību, 



102 

kā arī piedalās dažādās reklāmkarogu apmaiņu sistēmās, publicē informāciju uz 

maksimālā daudzuma meklēšanas serveriem, kuriem ir sakari ar tūrismu. 

Lietošanas fāzē tiek veikti informātikas standartos paredzētie darbi. Šo procesu 

asistē IT speciālisti, kuri veic sistēmas auditēšanu, noskaidro lietotāju apmierinātību ar 

sistēmu, izmantojot sistēmas apmeklēšanas statistikas datus, un veic lietotāju darbības 

analīzi. Uz šīs statistikas pamata noskaidro servera un konkrēto lapaspušu stiprās un 

vājās puses, un vajadzības gadījumā veic aktualizējošo pārprojektēšanu, lai maksimāli 

efektīvi izmantotu servera prezentācijas potenciālu. 

 

4.3.2. Elastīga individuālā ceļojuma paketes veidošana elektroniskās komercijas 

ietvaros 

Iespēja tūristiem individuāli kombinēt dažādus ceļojuma komponentus vienotā 

paketē, ko sauc par elastīgiem individuāliem ceļojumiem (FIT — Flexible Itinerary 

Tour), var būt pilnā mērā realizēta elektroniskās komercijas ietvaros. 

Literatūrā ir sastopami dažādi elektroniskās komercijas (e-komercijas) traktējumi, 

no “tā ir darījumu veikšana, izmantojot informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju 

līdzekļus” [7] līdz “e-komercija ietver sevī ne tikai darījumu operācijas, kas ir tieši 

saistītas ar preču un pakalpojumu pirkšanu un pārdošanu peļņas tiešai iegūšanai, bet arī 

peļņas iegūšanas atbalstu, kā, piemēram, preču un pakalpojumu pieprasījuma radīšanu, 

pēcpārdošanas klientu apkalpošanas atbalstu, sadarbības atvieglošanu starp darījumu 

partneriem” [109]. 

Var piekrist, ka e-komercija ietver sevī visas darījumu attiecības interneta tīklā, 

ieskaitot tirgdarbību, finanšu norēķinus, dalībnieku meklēšanu, lietotāju un partneru 

attiecību atbalstu. Tādējādi veidojas jauna tipa darījumu attiecības un jauns daudz 

plašāks darījumu partneru, piegādātāju un klientu sadarbības veids, kas ļaus paaugstināt 

konkurētspēju. 

Tūrisma industrijā ir veiksmīgi elektroniskas komercijas piemēri [20]. Tā, 

aviosabiedrības vairākus gadus pārdod biļetes uz reisiem, un tūrisma uzņēmumi pārdod 

ceļojumus caur interneta tīklu. 

Vēsturiski interneta tīkla iespēju izmantošana tūrismā tirdzniecības nolūkos sākās ar 

vienkāršas mājaslapas veidošanu, kas pildīja tikai informācijas un reklāmas funkcijas. 

Ceļojuma iegādei ir jāgriežas tūrisma firmā. Pašlaik šo iespēju plaši izmanto. Tālāk pēc 

sarežģītības pakāpes var izdalīt interneta veikalu organizēšanu. Pastāv dažādi darba 

organizēšanas varianti: 
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• atsevišķas tūrisma aģentūras atver interneta veikalu ar iespēju, izmantojot tīkla 

starpniecību, veikt rezervēšanu un pasūtījumu saņemšanu; 

• viens uzņēmums veic vairāku tūrisma aģentūru piedāvājumu ievadi vienotā 

datubāzē, bet pasūtījumu rezervēšanu atļauts veikt tikai aģentūras organizatores 

aģentiem; 

• parakstot atbilstošu līgumu ar aģentūru — organizatoru, rezervēšana ir atļauta 

visām tūrisma aģentūrām, kas piedalās datubāzes veidošanā. Aģentūra 

organizatore iegūst peļņu no katras izvietotās tūrisma paketes vai saņem 

procentus no katra veiktā darījuma, vai pārpārdod informāciju no datubāzes, 

publicējot tūrisma avīzes, operatīvās informācijas biļetenus, “pēdējā brīža” 

piedāvājumus [94]. 

Promocijas darbā ir veikts pētījums par vienu no elektroniskās komercijas (e-

komercijas) pamatelementiem, un, proti, par tūrisma informācijas sistēmas 

izmantošanas iespējām e-komercijā [70]. 

Elektroniskās komercijas pamatā ir trīs komponenti: dalībnieki, telekomunikācijas 

līdzekļi un komercijas procesi [86]. Tūrisma industrijā e-komercijas ciklu sastāda pieci 

procesi: pieeja informācijai, pasūtījums, apmaksa, pasūtījuma izpilde, pēcpārdošanas 

apkalpošana un atbalsts. 4.9.attēlā ir parādīta e-komercijas procesu sasaiste ar tūrisma 

integrēto sistēmu. 

 

 

4.9. att. Tūrisma elektroniskās komercijas cikla struktūra 
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E-komercija dod uzņēmējdarbībai kā īslaicīgus, tā arī ilglaicīgus labumus. Tā ļauj 

atvērt jaunus tirgus un atrast jaunus pasūtītājus. Pasūtījumu un rēķinu noformēšanas 

pārnešana uz tīkla sistēmām samazina papīra darba apjomu, kas ir saistīts ar darījumu 

operācijām ar partneriem. Lielāka uzmanība tiek veltīta pasūtītāju vēlmju 

apmierināšanai, prasību pētīšanai, atgriezeniskās saites nodrošināšanai, individuālo 

risinājumu piedāvājumiem. 

Finanšu transakciju atbalsts var notikt analoģiski parastajai tirdzniecībai. Tūrismā 

var piedāvāt šādu shēmu: 

1. Tūrists, izmantojot informācijas centra rezervēšanas sistēmu, noformē 

pasūtījumu un izvēlas apmaksas veidu. 

2. Informācijas centra norēķinu sistēma saņem pasūtījumu un maksājuma 

informāciju. Pasūtījumu nodod tieši pakalpojuma piegādātājam vai izplatītājam, 

maksājumu informāciju — bankai vai norēķinu centram. 

3. Banka saņem un apstrādā maksājumu informāciju, kuru pēc tam nodod norēķinu 

sistēmai. 

4. Pārdevējs saņem informāciju par pasūtījumu un apmaksu, sūta tūristam 

rezervēšanas apstiprinājumu un reģistrācijas numuru vai nepieciešamo 

dokumentu klāstu.  

Elastīga individuālā ceļojuma izvēles produkta apkalpošana rezervēšanas sistēmai 

izvirza noteiktas prasības. Rezervēšanai ir nepieciešams katra atsevišķā ceļojuma 

elementa atbalsts. Šajā gadījumā katrs rezervējamais elements atspoguļo vienu 

pakalpojumu (piemēram, mitināšana, transports). Rezervēšanas sistēmā izveido 

individuālās rezervēšanas grozu, kas dod iespēju izveidot vienotu rēķinu un dokumentu 

komplektu. Sakarā ar to, ka tūrists pats izvēlas atsevišķus ceļojuma elementus, 

rezervēšanas sistēmā ir nepieciešams paredzēt iespējamo kļūdu un elementu 

nesavienojamības (piemēram, laika ziņā) analīzi un novēršanu. Šim nolūkam 

rezervēšanas process jāveic pakāpeniski: sākumā notiek katra elementa apstiprināšana, 

pēc tam visa pakalpojuma kompleksa savienojamības apstiprināšana.  

Rezervēšanas sistēmā ir jāveido automātisks cenu aprēķins, kas būtu saprotams 

tūristam. Šim nolūkam kalpo aprēķinu algoritmā ieslēgtie dažādu kritēriju kombinējumi, 

piemēram, mitināšanas ilgums, tūristu grupas lielums, individuālās klienta īpatnības utt., 

izveidojot šiem gadījumiem draudzīgu saskarni.  

Individuāli komplektējot dažādus ceļojuma elementus vienotā paketē, tūristi pāriet 

uz tiešo tūrisma pakalpojumu pirkšanu. Gadījumā, jā kāds no vēlamiem ceļojuma 
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elementiem tūrisma informācijas sistēmā vēl nav izvietots un nav pieejams caur tūrisma 

operatoru, pircējs var izmantot citu pirkšanas metodi, griežoties pie pakalpojumu 

sniedzēja iekšējas sistēmas (pa e-pastu, tālruni un citiem sakaru līdzekļiem). Tādējādi 

tūristam rodas iespēja veidot elastīgu individuālā ceļojuma paketi. Šāda tūrisma 

produkta formēšanas struktūra — moduļu struktūra — būs patērētājiem daudz 

elastīgāka un pievilcīgāka. Šai pieejai ir nepieciešama svarīga noteikuma izpildīšana — 

plašas informācijas pieejamība patērētājiem.  

Pārēja uz tiešo tūrisma pakalpojumu pirkšanu veido virkni priekšrocību, ko var 

izmantot gan tūristi, gan piegādātāji, gan tūrisma aģenti un operatori. 

Zemāk ir apskatītas priekšrocības, ko iegūst no e-komercijas tūrisma preču un 

pakalpojumu piegādātāji un to izplatītāji (tūrisma operatori un aģenti): 

• noieta tirgus globalizācija. Tirdzniecībai caur interneta tīklu nav ģeogrāfisko un 

nacionālo robežu; 

• diennakts darba režīms; 

• reklāmas izdevumu samazināšana, vidēji reklāma caur tīmekli ir četrkārt lētāka 

par pasta pakalpojumiem; 

• pašizmaksas izdevumu samazināšana. Ir aprēķināts, ka darījumu noslēgšana 

elektroniskā ceļā samazina izdevumus apmēram par veselu kārtu; 

• apkalpošanas personalizācija. Pareizi organizētais pārdošanas process ļauj 

maksimāli ņemt vērā katra pircēja individuālus pieprasījumus, kas pircējiem ir 

ļoti vilinošs un interneta tīklā to var viegli panākt; 

• konkurētspējas palielināšana. Interaktīvais atbalsts, on-line uzziņu pakalpojumi, 

kontaktu nodibināšanas pakalpojumi - tas viss izdala pozitīvajā pusē tos, kas 

tirgo caur internetu; 

• konkurence ar lielām firmām ir vienlīdzīga. Klientu galvenās intereses ir 

saistītas ar pakalpojumu un preču plašāku klāstu, to kvalitāti, darījumu drošību. 

Ja mazu firmu piedāvājums būs labāks pār lielas firmas piedāvājumu, klients 

izvēlēsies to; 

• uzņēmējdarbības vadība no jebkura pasaules mala. Operācijas var vadīt no 

jebkura datora, kas ir pieslēgts interneta tīklam, var momentāli iegūt aktuālas 

ziņas par pārdošanas statistiku un dinamiku. Visu tirdzniecības operāciju 

automātiska reģistrēšana izslēdz preču un naudu bezkontroles kustību; 



106 

• tirgvedības iespēju paplašināšana. Pilna statistika par visiem e-veikala 

apmeklētājiem, kas nopirka preces vai atteicās no pirkuma, dod spēcīgus 

līdzekļus jaunu preču un pakalpojumu plānu izstrādāšanai un tās realizēšanai. 

Priekšrocības, ko iegūst no e-komercijas tūristi: 

• apmeklēšanas vienkāršums. Apmeklēt tādus veikalus daudz vieglāk, nekā 

apzvanīt, apstaigāt vai apbraukāt ar automobili tūrisma firmas; 

• pieeja jebkurā laikā;. 

• preču un pakalpojumu plašs spektrs; 

• globāla izvēle; 

• apkalpošanas augsta kvalitāte. Tūristiem nav jāgaida rindā, kamēr tūrisma firmas 

aģents atbrīvosies; 

• individuāla apkalpošana. Tūristiem ir iespēja izskatīt vairākus ceļojuma 

variantus, ko tradicionālajā apkalpošanas veidā nav vienkārši izdarīt; 

• tieša piegāde pa zemām cenām, jo darījumi ir veikti bez starpniekiem; 

• pieeja no jebkura pasaules mala. 

Piegādātājiem tieša pakalpojumu pārdošana ļaus samazināt operāciju izdevumus. 

Tūristam dos iespēju veikt pašiem tūrisma pakalpojumu pirkšanu, izslēdzot no šī 

procesa tūrisma aģentu, kā arī dos neatkarību no tūrisma operatora un aģenta izvēlēm. 

Viņam rodas iespēja salīdzināt piedāvātos pakalpojumus cenas un kvalitātes ziņā. 

Lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma ar draudzīgu saskarni, kas nodrošina pieeju pie 

pārdošanas sistēmas, iekļaujot apmaksu, dokumentācijas sniegšanu un iespēju 

iegādāties pakalpojumus no liela piegādātāju skaita, ir izdevīga alternatīva 

tradicionālajai sistēmai.  

 

4.3.3. Tūrisma tirgus dalībnieku lomu maiņa un rekomendācijas tūrisma speciālistiem 

Pašlaik tiek diskutēts jautājums par tūrisma tirgus dalībnieku vietu un lomu 

ceļojuma paketes veidošanā jaunajos apstākļos, kad pats tūrists individuāli kombinē 

dažādus ceļojuma elementus. Šīs problēmas risināšanai promocijas darba autors 

izstrādājis [70] rekomendācijas tūrisma aģentiem un operatoriem. Speciālistu funkcijas 

jaunajos apstākļos ir attēlotas 4.4. tabulā. 
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4.4. tabula 
Tūrisma aģentu un operatoru funkcijas 

Tūrisma aģenti Tūrisma operatori 

⇒ saglabā tirgus kontroli; 

⇒ pildīs elektroniskās tūrisma 

aģentūras funkcijas; 

⇒ veiks kvalitatīvāku klientu 

apkalpošanu. 

⇒ pamatfunkcijas saglabājas, pateicoties labāku 

cenu piedāvājumam, rezervēšanas 

nodrošinājumam, garantijām konfliktu situācijās 

⇒ paplašināsies tirgdarbības funkciju pildīšanas 

iespējas, faktiski vairāk pildīs tirgdarbības 

sabiedrības lomu 

 
Tūrisma speciālistu (aģentu un operatoru) loma tūrisma produktu tirgū mainās. 

Jaunas tehnoloģijas ļaus reorganizēt viņu darbu [102]. Tūrisma aģentam būs 

nepieciešams izmantot jaunas apkalpošanas metodes, lai aģents un interneta tīkls 

neizslēgtu, bet papildinātu viens otru. Interneta tīkla loma ir padarīt aģenta darbu vēl 

efektīvāku. Tūrisma aģentūras nepazudīs, mainīsies aģentūru pildāmās funkcijas. 

Pirmkārt, tūrisma aģentūras, kas faktiski pilda starpnieku lomu starp piegādātājiem un 

klientiem, saglābā šo pozīciju, jo tūrisma uzņēmējdarbība ir saistīta ar cilvēku 

apkalpošanu, un tā ir radīta tieši cilvēku vēlmju apmierināšanai, bet cilvēkiem 

psiholoģiski [64] gribas tiešā dialoga ceļā apspriest savu atpūtu ar pieredzējušu un 

uzticamu padomdevēju. Sarežģītā un dārgā ceļojuma gadījumā tāda konsultācija ir pat 

vēlama.  

Otrkārt, pārkvalificējoties par profesionālu datortīklu ģidu, aģents, labi pārzinot 

tūrisma informācijas sistēmas, tai skaitā RTIS, var ne tikai atvieglot savu darbu, bet 

palīdzēt tūristiem atrast pieprasītu braucienu vai palīdzēt sastādīt individuālu ceļojumu, 

izmantojot darbā piedāvātu ceļojuma izvēles mehānismu. Ne visi tūristi, it sevišķi 

tūristi–uzņēmēji gribēs stundām ilgi sēdēt pie datora, meklējot piemērotu viesnīcu vai 

lidojumu saskaņas variantu. Sarežģītos gadījumos, piemēram, individuālā ceļojuma 

veidošanā, ir nepieciešami paskaidrojumi, ir nepieciešams konsultants, kas tiešā vai 

tiešsaistes ceļā sniedz konsultācijas. Palīdzēt tūristiem atrast nepieciešamo informāciju 

interneta tīklā kļūs par galveno aģentūru uzdevumu. Tādējādi tūrisma aģentūrās veiks 

elektroniskās aģentūras funkcijas. Šajā gadījumā ceļojumu aģenti saglabā tirgus 

kontroli, jo nodrošina: 
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• tūrisma paketes piedāvājumu, pielāgotu individuālajām prasībām, saglabājot 

aģentūras atbildību; 

• individuālo tūristu apkalpošanu, kas vēlas vienā vietā saņemt daudzveidīgus 

produktus un pakalpojumus. 

Tūrisma aģentu darba iespējas būs plašākas, jo, izmantojot vienotu reģionālu 

tūrisma informācijas datubāzi, aģenti varēs:  

• ātri orientēties katalogos, cenu lapās un viesnīcu aprakstos; 

• kontaktējoties ar klientiem, skaidri un pilnīgi paskaidrot ceļojumu noteikumus 

un izvietošanas specifiku dažādās viesnīcās; 

• ātri dot klientam informāciju par ekskursijām un citām aktivitātēm; 

• ātri un droši atbildēt uz jautājumu — cik maksās ceļojums noteiktā datumā, kādā 

viesnīcā utt.; 

• iegūto laiku veltīt jaunu tūrisma produktu apgūšanai; 

• ātri un efektīvi analizēt dažādu operatoru tūrisma pakešu sastāvu un noteikumus 

un ātrāk sameklēt vēlamo variantu saviem klientiem;  

• vairāk nodarboties ar tirgdarbības problēmu risināšanu. 

Tūrisma operatori arī paliek par svarīgu šīs koncepcijas sastāvdaļu, kaut to loma 

tūrisma tirgū mainīsies. Neskatoties uz to, ka atsevišķus tūrisma pakalpojumus tūristi 

iegādāsies tieši no piegādātājiem, tūrisma operatoru pamatfunkcijas saglabāsies arī šajā 

procesā. Proti: 

• dažādu pakalpojumu kombinējums vienotā tūrisma paketē; 

• labāku cenu piedāvājums. Tūrisma operators, izmantojot savus ilglaicīgos 

kontaktus ar piegādātājiem un lielus pasūtījumu apjomus, var izvēlēties labākas 

cenas; 

• rezervēšanas nodrošinājums. Tūrisma operators, izmantojot savu pieredzi darbā 

ar informācijas sistēmām, var izmantot dažādus informācijas avotus, ieskaitot 

piegādātāju iekšējas informācijas sistēmas; 

• ceļojuma apmaksas nodrošinājums un nepieciešamo dokumentu noformēšana; 

• zināmu garantiju nodrošināšana konfliktsituācijās ar pakalpojumu sniedzējiem. 

Ņemot vērā pēdējā laika tendenci uz individuāli kombinētiem ceļojuma elementiem 

elastīga individuālā ceļojuma ietvaros, tūrisma operatoriem būs nepieciešams piedāvāt 

arī tās elementus vai vairāku mērķu paketes. Tūrisma operatoriem šajā darbā lielu 

palīdzību dos reģionālās tūrisma informācijas sistēmas. Izmantojot no RTIS statistisko 
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informāciju par apmeklējumiem, tūristu interesēm, operatori var pētīt kam tūristi dod 

priekšroku, pēc kādas shēmas tie darbojas, apmeklējot tūrisma portālus un izmantojot 

informāciju par katru iegādāto pakalpojumu (no rezervēšanas un norēķinu sistēmām), 

operatori var veikt vispusīgu pircēju aktivitāšu analīzi. Tūrisma operatoriem būs iespēja 

veikt dziļākus tirgus pētījumus. Faktiski šajā gadījumā tūrisma operatori pildīs 

tirgdarbības uzņēmuma lomu. 

 

4.4. Secinājumi 

1. Piedāvātā jaunā pieeja informācijas sistēmu dekompozīcijai, izejot no informācijas 

tehnoloģiju realizācijas faktoriem, dod iespēju integrēti un savstarpēji saistīti skatīt 

informācijas, komunikācijas un uzvedības aspektus, projektējot informācijas 

sistēmas. 

2. Veiktā informācijas sistēmu projektēšanas metožu klasifikāciju apkopošana ar 

kompleksu pieeju klasificējamo pazīmju kopai vienkāršo projektēšanas metodes 

izvēli un ļauj to veikt pamatoti. 

3. Projektēšanas teorijas un metodoloģijas jautājumu pētījumu rezultāti un šī darba 

autora izstrādātie principi ļāva izstrādāt projektēšanas metodiku un praktiskus 

noteikumus elastīga individuālā ceļojuma izvēles informācijas nodrošinājumam — 

reģionālai tūrisma informācijas sistēmai visā tās dzīves ciklā. 

4. Lai nodrošinātu tūrisma produktu virzības un noieta pasākumus, kas prasa 

ievērojamus finanšu resursus un kas reģioniem, kuri uzsāk attīstīt tūrismu, ir pārāk 

lieli, ir paredzēta reģionāla kooperācija, kurā reģionālais tūrisma informācijas centrs 

pilda organizatoriskās un metodiskās funkcijas. 

5. Izstrādātas rekomendācijas tūrisma speciālistiem elastīga individuālā ceļojuma 

izvēles apstākļos. Tūrisma aģentūrām būs jāveic galvenokārt elektroniskās tūrisma 

aģentūras funkcijas, un tūrisma operatori šajā gadījumā vairāk pildīs mārketinga 

sabiedrību lomu. 
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5. Daudzkritēriju analīzes metožu praktiskā izmantošana elastīga 

individuālā ceļojuma izvēlei 

5.1. Praktiskā uzdevuma risināšana 

5.1.1. Uzdevuma nostādne 

Veicot uzdevumu, ir jāatrisina problēma — izdarīt sarežģītu individuālu izvēli 

unikālā situācijā. Statistikas dati liecina, ka pēdējā laikā vispieprasītākie atpūtas veidi ir 

makšķerēšana, zirgu izjāde un lauku pirts apmeklēšana. Pastāv arī “ekonomijas” 

tendence — pieprasījums pēc kvalitatīva produkta par zemākām cenām. 

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, individuālā ceļojuma izvēlei apskatīsim 

šādu praktisku uzdevumu: 

• atpūtas vieta — Vidzemes reģions, 

• naktsmītne — lauku vai ciemata māja, 

• atpūtas veidi: 

� makšķerēšana, 

� zirgu izjāde, 

� sauna vai lauku pirts, 

• pakalpojumu (naktsmītnes un atpūtas veidu) kvalitāte — pēc iespējas labākā, 

• pakalpojumu cena — pēc iespējas zemākā. 

Uzdevuma alternatīvu novērtēšanas kritēriji ir “naktsmītne”, “atpūtas veidi” un 

“cena”, apakškritēriji ir dažādi atpūtas veidi (“makšķerēšana”, “zirgu izjāde”, “sauna vai 

lauku pirts”). 

Kā pamatots 2.3.3. apakšnodaļā, uzdevuma risināšanai izmantosim jauktu stratēģiju: 

sākuma izslēgšanas stratēģiju, lai atstātu nelielu alternatīvu skaitu, un pēc tam aditīvās 

stratēģijas. Elastīga individuālā ceļojuma izvēles procesa modelis parādīts 5.1. attēlā. 

Ceļojuma izvēles procesam ir trīs posmi: 

1. Mērķa noteikšana, prasību formulējums ceļojumam un standartceļojuma 

meklēšana. 

2. Ja standartceļojums nav atrasts, tūrists veic izvēles kritēriju noteikšanu un atlasa 

sākotnēju ceļojumu sarakstu. 

3. Ja ceļojumu sākotnējs saraksts ir garš, tad ar daudzkritēriju analīzes metodes 

izmantošanu veic labākā ceļojuma izvēli no pēdējā saraksta. 
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5.1. att. Elastīga individuālā ceļojuma izvēles procesa modelis 

 
Uzdevuma risināšanas informācijas avots ir RTIS datubāze. Promocijas darbā 

izstrādātā RTIS datubāze satur plašu informāciju par reģionu, par lielu apmeklējuma 

objektu skaitu, transportēšanas līdzekļiem, naktsmītnes objektiem utt., kurus var 

izmantot individuālā ceļojuma veidošanā kā izvēles kritērijus, kā arī lielu ceļojumu 

elementu skaitu, kurus var izmantot individuālā ceļojuma veidošanā kā alternatīvas. 

Atlases ceļā no datubāzes tiek veikta sākotnējā ceļojumu saraksta formēšana. 

Atlases rezultātā tūristam tiek piedāvāti 15 varianti (sk. 5.1. tab.). 

5.1. tabula 
Atlasītie ceļojumi 

Nr. Nosaukums  Nr. Nosaukums 
1. Zaķi  9. Avoti 
2. Mūrnieki  10. Celmi 
3. Denderi  11. Mačkalni 
4. Upeskrasti  12. Smilteni 
5. Saulgozes  13. Straupes 
6. Krāces  14. Jaunvosi 
7. Kalauzu dzirnavas  15. Kučuru dzirnavas 
8. Duntes urdziņas    
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Nākamais posms — ar daudzkritēriju analīzes metodes izmantošanu no iegūtā 

saraksta jāveic labākā ceļojuma izvēle, jo cilvēkam veikt labāko variantu atlasi no gara 

saraksta ir grūti, tas prasa daudz laika, turklāt psihologi apgalvo, ka cilvēkam grūti veikt 

racionālu izvēli, kad objektu skaits pārsniedz 7±2 [78]. 

Uzdevuma risināšanai ir jāsagatavo alternatīvu novērtēšana, tātad naktsmītņu un 

atpūtas veidu kvalitātes novērtēšana. Uzdevuma izpildē no RTIS datubāzes tiek ņemti 

naktsmītņu un atpūtas veidu vērtējumi, kas atbilst tūrisma nozarē pieņemtajiem 

standartiem, proti — no vienas (zemākā kvalitāte) līdz četrām (augstākā kvalitāte) 

zvaigznēm. Izmantojot šos kvalitātes vērtējumus, atlasīto ceļojumu saraksts tiek 

papildināts ar kritērijiem, alternatīvām un attiecīgiem vērtējumiem, tādējādi veidojot 

sākotnēju ceļojumu sarakstu (sk. 5.2. tab.). 

5.2. tabula 
Sākotnējais ceļojumu saraksts 

Atpūtas veids  
Kods 

 
Nosaukums 

 
Naktsmītne Zirgu 

izjāde 
Makšķe- 
rēšana 

Sauna vai 
lauku pirts 

Cena par 
1diennakti 

(Ls) 
A1 Zaķi **** *** **** **** 160,00 

A2 Mūrnieki ** **** **** *** 90,00 

A3 Denderi *** *** *** *** 140,00 

A4 Upeskrasti **** **** * ** 120,00 

A5 Saulgozes * **** **** ** 80,00 

A6 Krāces **** ** ** * 110,00 

A7 Kalauzu dzirnavas *** * **** **** 120,00 

A8 Duntes urdziņas ** **** *** * 100,00 

A9 Avoti **** ** * *** 95,00 

A10 Celmi *** * *** ** 125,00 

A11 Mačkalni * *** ** ** 105,00 

A12 Smilteni ** ** **** **** 130,00 

A13 Straupes *** * * *** 95,00 

A14 Jaunvosi ** *** *** * 110,00 

A15 Kučuru dzirnavas * *** ** *** 80,00 

 
No iegūtā sākotnējā saraksta individuālā ceļojuma izvēles praktiskā uzdevuma 

risināšanu veiksim ar trijām daudzkritēriju analīzes metodēm: analītiskās hierarhijas 

metodi (AHP), ELECTRE I metodi un vienkāršās aditīvās svēršanas metodi (SAW). 

Metožu izklāstā izmantosim šādu terminoloģiju: lēmējpersona — cilvēks, kas veic 

risināšanas varianta izvēli (mūsu gadījumā — tūrists), eksperts — profesionāls tūrisma 

nozares speciālists. 
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5.1.2. Uzdevuma risināšana ar analītiskās hierarhijas metodi 

Lēmumu pieņemšanas procesā ar analītiskās hierarhijas metodi izpilda piecus 

posmus [76]: 

1. Problēmas iepriekšējā analīze. Šajā posmā noteic: 

• galveno mērķi. Praktiskā piemērā — atpūtas ceļojuma izvēle; 

• apskates līmeņus, sistēmas elementus un struktūras, saišu tipus. Praktiskā 

piemērā — reģions, naktsmītnes, sporta un atpūtas veidi, hierarhiskās saites; 

• apakšsistēmas pamatresursus un apakšsistēmas funkcionēšanas kvalitātes 

kritērijus. Praktiskā piemērā — apakšsistēma ir reģionā piedāvātas 

naktsmītnes ar iespējamiem atpūtas un sporta veidiem, resursi — RTIS 

datubāzes dati, kvalitātes kritēriji — tūrisma ekspertu noteiktie kritēriji; 

• ierobežojumus. Ja eksperti var veikt alternatīvu novērtēšanu, tad uzdevumam 

ir risinājums. Praktiskā piemērā šī prasība ir izpildīta. 

2. Uzdevuma nostādne: 

• uzdevuma formulējums — atpūtas ceļojuma meklēšana; 

• uzdevuma tipa noteikšana — lēmumu pieņemšanas uzdevums; 

• kritēriju noteikšana — “naktsmītnes”, “atpūtas veidi” (“makšķerēšana”, 

“zirgu izjāde” “sauna vai lauku pirts”) un “cenas”; 

• alternatīvu variantu kopas definēšana, lai no tās veiktu vislabākā varianta 

izvēli; 

• uzdevuma risināšanas metodes izvēle — analītiskās hierarhijas metode, 

izmantojot pāru salīdzināšanas metodi un alternatīvu salīdzināšanu pret 

standartiem. 

3. Sākotnējo datu vākšana un alternatīvu mērīšanas metožu noteikšana. Praktiskā 

piemērā veikta tūrisma ekspertu alternatīvu novērtēšana attiecībā pret 

standartiem. 

4. Lēmumu pieņemšanas uzdevuma risināšana — programmatūras izmantošana, 

kas atbalsta analītiskās hierarhijas metodi. 

5. Iegūto rezultātu analīze un interpretācija. 

Ceļojuma izvēles uzdevuma risināšanas algoritms ar AHP metodi ir parādīts 

blokshēmā (sk. 5.2. att.). 
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5.2. att. Uzdevuma risināšanas algoritms ar AHP metodi 
 

Uzdevuma risināšanai ar AHP metodi sākotnēji ir jāveic uzdevuma dekompozīcija 

un to attēlošana hierarhijas formā. To ir viegli izdarīt, jo RTIS datubāzes ieraksti pēc 

būtības ir hierarhiski. Tā kā reģiona izvēle jau ir veikta sākotnējās atlases posmā, 

uzdevuma prasībām atbilst trīs līmeņu hierarhija ar trim pirmā līmeņa kritērijiem, trim 

otrā līmeņa kritērijiem un 15 alternatīvām (sk. 5.3. att.). 

 

 

5.3. att. Uzdevuma dekompozīcija hierarhijas veidā 
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Hierarhijas galotnē atrodas problēmas fokuss (jeb uzdevuma mērķis) — 

“Ceļojums”. Zemāk atrodas trīs kritēriji, kas precizē mērķi — “naktsmītne”, “atpūtas 

veidi” un “cena”. Nākamajā līmenī atrodas kritēriji, kas precizē kritēriju “atpūtas veids” 

— “zirgu izjāde”, “makšķerēšana” un “sauna vai lauku pirts”. Hierarhijas zemākajā 

līmenī izvietotas alternatīvas — sākotnējās meklēšanas ceļā atlasītie ceļojumi. 

Pirms aprēķinu veikšanas ir jāsagatavo alternatīvu novērtēšanas tabula, uz kuras 

balstoties tiks veidoti spriedumi. Eksperts vai tūrisma speciālists noteic katram 

kvalitātes novērtēšanas standartam (no zvaigžņu sistēmas) relatīvās priekšrokas pakāpi, 

kas rāda standarta nozīmi ekspertam. Tālāk notiek katra standarta skaitliskā lieluma 

noteikšana, veicot to pāru salīdzināšanas ceļā pēc deviņu punktu skalas. Apstrādes 

matrica, kurā ierakstīti pāru salīdzināšanas rezultāti, parādīta 5.3. tabulā. Atgriezeniskās 

vērtības matricā aizpildās automātiski. 

5.3. tabula 
Ekspertu vērtējumi 

 **** *** ** * Pašvektoru 

komponenšu vērtējumi 

Normalizētie prioritāšu 

vektora vērtējumi 

**** 1,000 3,000 5,000 9,000 3,409 0,565 

*** 0,333 1,000 3,000 7,000 1,627 0,270 

** 0,200 0,333 1,000 5,000 0,760 0,126 

* 0,111 0,143 0,200 1,000 0,237 0,039 
 

Pašvektori ir aprēķināti kā ģeometriskais vidējais (katras rindas elementus reizinām 

un izvelkam n-tās pakāpes sakni, kur n — elementu skaits). Iegūtais skaitļu stabiņš tiek 

normalizēts, dalot katru skaitli ar visu skaitļu summu. No matricas ir redzams, ka 

eksperts devis vāju priekšrocību augstam standartam (****) salīdzinājumā ar pārējiem 

(***, **, *). Vienlaicīgi augsta standarta (****) priekšrocība salīdzinājumā ar zemo (*) 

novērtēta kā ļoti liela (matricā vērtējums 9). 

Aprēķiniem ar AHP metodi ir jāizrēķina virkne lielumu: prioritāšu vektors, λmax 

vērtība — galvenā matricas īpašvērtība, saskaņotības indekss (CI) un saskaņotības 

attiecība (CR). Saskaņotības indekss aprēķināts pēc formulas (3.5.), savukārt 

saskaņotības attiecība aprēķināta pēc formulas (3.7.). 

Aprēķinu rezultāti: λmax pašnozīmes vislielākais lielums ir 4,161 ar saskaņotības 

indeksu 0,05. Ceturtās pakāpes matricai gadījuma lielums ir 0,90 (sk. 3.4. tab.). 
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Saskaņotības attiecības CR lielums ir 0,059, kas ir mazāks par 0,10, tāpēc ir 

apmierinošs. 

Analoģiski pēc apskatītiem algoritmiem veic aprēķinus visām pāru salīdzināšanas 

matricām. 

Nākamais solis ir novērtēt kritēriju savstarpējo ietekmi uz ceļojuma izvēli. Lēmumu 

pieņemšanas atbalsta sistēmas lietotājs — tūrists — dod atbildes uz jautājumiem, kuri 

parādās uz ekrāna, izmantojot attiecību relatīvā svarīguma deviņu punktu skalu. Lai 

atvieglotu lietotājam darbu ar šo skalu, uz attiecību relatīvā svarīguma deviņu baļļu 

skalas pamata (sk. 1. pielikumā) ir izstrādāts attiecību svarīgumu klasifikators (sk. 

5.4. tab.), kurā kompaktā veidā ir dots katra punkta nozīmes atšifrējums. 

5.4. tabula 
Attiecību svarīgumu klasifikators 

Svars Nosaukums  Svars Nosaukums 
1 vienāds svarīgums  6 gandrīz būtisks pārākums 
2 ļoti viegls pārākums  7 būtisks pārākums 
3 viegls pārākums  8 stiprs pārākums 
4 gandrīz ievērojams pārākums  9 ļoti stiprs pārākums 
5 ievērojams pārākums    

 
Tātad, uz ekrānā lietotājs redzēs attiecību svarīguma klasifikatoru un jautājumus, uz 

kuriem ir jāatbild. Salīdzinot kritērijus pa pāriem, ir jāatbild uz diviem jautājumiem, 

kuri formējas automātiski, programmatūrā paredzot jautājumu veidošanas no 

standartfrāzēm, piemēram, “kas Jums ir svarīgāks <pirmā kritērija nosaukums> vai 

<otrā kritērija nosaukums>” un “cik lielā mērā?”. Redzamajā piemērā, salīdzinot 

kritērijus “naktsmītne” un “atpūtas veidi”, tūrists izvēlējās kritēriju “atpūtas veidi” kā 

svarīgāku par kritēriju “naktsmītne” un novērtēja, ka kritērijam “atpūtas veidi” ir 

gandrīz būtisks pārākums (svars — 6), salīdzinot ar kritēriju “naktsmītne”. Tūrista 

vērtējumus ieraksta matricā (sk. 5.5. tab.) un veic aprēķinus. 

5.5. tabula 
Kritēriju “naktsmītne”, “atpūtas veidi” un “cena” pāru salīdzinājums 

  
Naktsmītne 

 
Atpūta 

 
Cena 

Pašvektoru 
komponenšu 

vērtējumi 

Normalizētie 
prioritāšu vektora 

vērtējumi 
Naktsmītne 1,000 0,167 0,200 0,322 0,081 
Atpūta 6,000 1,000 2,000 2,289 0,577 
Cena 5,000 0,500 1,000 1,357 0,342 
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Aprēķinu rezultāti: λmax pašnozīmes vislielākais lielums ir 3,029 ar saskaņotības 

indeksu 0,015. Trešās pakāpes matricai gadījuma lielums ir līdzīgs ar 0,58 (sk. 

3.4. tab.). Saskaņotības attiecības CR lielums ir 0,025, kas ir mazāks par 0,10, tāpēc ir 

apmierinošs. 

Analoģiski tūrists veic visu otrā līmeņa kritēriju (t. i., apakškritēriju) pāru 

salīdzināšanu (sk. 5.6. tab.). 

5.6. tabula 
Apakškritēriju “makšķerēšana”, “zirgu izjāde” un “sauna vai lauku pirts” pāru salīdzinājums 

  

Makšķerēšana 

Zirgu 

izjāde 

Sauna vai 

lauku 

pirts 

Pašvektoru 

komponenšu 

vērtējumi 

Normalizētie 

prioritāšu vektora 

vērtējumi 

Makšķerēšana 1,000 4,000 7,000 3,037 0,696 

Zirgu izjāde 0,250 1,000 4,000 1,000 0,229 

Sauna vai 

lauku pirts 

0,143 0,250 1,000 0,329 0,075 

 
Aprēķinu rezultāti: λmax pašnozīmes vislielākais lielums ir 3,076 ar saskaņotības 

indeksu 0,038. Trešās pakāpes matricai gadījuma lielums ir līdzīgs ar 0,580 (sk. 

3.4. tab.). Saskaņotības attiecības CR lielums ir 0,066, kas ir mazāks par 0,10, tāpēc ir 

apmierinošs. 

Pēc tam, izmantojot iepriekš sagatavotu alternatīvu novērtēšanu, tiek veikta 

alternatīvu pāru salīdzināšana attiecībā pret katru kritēriju. Praktiskā piemērā 

programmatūra aprēķina piecas matricas (sk. 8. – 12. pielikumā): 

1. alternatīvu salīdzināšana attiecībā pret kritēriju “naktsmītne”; 

2. alternatīvu salīdzināšana attiecībā pret kritēriju “cena”. 

3. alternatīvu salīdzināšana attiecībā pret apakškritēriju “makšķerēšana”; 

4. alternatīvu salīdzināšana attiecībā pret apakškritēriju “zirgu izjāde”; 

5. alternatīvu salīdzināšana attiecībā pret apakškritēriju “sauna vai lauku pirts”; 

Tālāk ir veikts starprezultātu apkopojums (sintēze), lai iegūtu gala rezultātu — 

vispārējās prioritātes (sk. 5.8. tab.). Vispārējo prioritāšu aprēķinā tiek reizināts katrs 

vektoru stabiņš ar attiecīgā kritērija prioritāti (sk. 5.7. tab.) un iegūtie rezultāti 

sasummēti katrā rindā. 
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5.7. tabula 
Kritēriju novērtēšanas kopsavilkums 

Kritēriji Prioritāšu vispārināts vektors 

Naktsmītne 0,081 

Makšķerēšana 0,401 

Zirgu izjāde 0,132 

Sauna vai lauku pirts 0,044 

Cena 0,342 

 

5.8. tabula 
Uzdevuma risinājums ar AHP metodi 

Kritēriji 
Naktsmītne Makšķe- 

rēšana 
Zirgu 
izjāde 

Sauna 
vai pirts 

Cena 

Prioritātes vektora skaitliskā vērtība 

 
 

Alternatīvas 

0,081 0,401 0,132 0,044 0,342 

 
 

Vispārējās 
prioritātes 

A1 Zaķi 0,145 0,063 0,131 0,159 0,009 0,064 

A2 Mūrnieki 0,030 0,142 0,131 0,073 0,108 0,117 

A3 Denderi 0,067 0,063 0,058 0,073 0,015 0,047 

A4 Upeskrasti 0,145 0,142 0,009 0,032 0,030 0,082 

A5 Saulgozes 0,010 0,142 0,131 0,032 0,160 0,131 

A6 Krāces 0,145 0,029 0,028 0,010 0,046 0,043 

A7 Kalauzu dz. 0,067 0,010 0,131 0,159 0,030 0,044 

A8 Duntes urdz. 0,030 0,142 0,058 0,010 0,070 0,092 

A9 Avoti 0,145 0,029 0,009 0,073 0,108 0,064 

A10 Celmi 0,067 0,010 0,058 0,032 0,021 0,025 

A11 Mačkalni 0,010 0,063 0,028 0,032 0,070 0,055 

A12 Smilteni 0,030 0,029 0,131 0,159 0,021 0,045 

A13 Straupes 0,067 0,010 0,009 0,073 0,108 0,051 

A14 Jaunvosi 0,030 0,063 0,058 0,010 0,046 0,052 

A15 Kučuru dz. 0,010 0,063 0,028 0,073 0,160 0,088 

 

Uzdevuma risināšanas rezultāti lietotāju ērtai uztverei ir attēloti 5.9. tabulā atbilstoši 

procentuālai sakritībai ar pieprasījumu dilstošā secībā ceļojumu saraksta veidā un 

grafiskajā formā (sk. 5.4. att.). Par 100% ir pieņemts labākais ceļojums. 
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5.9. tabula 

 Uzdevuma risinājuma ar AHP metodi rezultāts 

Kods Alternatīvas Rezultāts Vērtība % 
A5 Saulgozes 0,131 100,00% 

A2 Mūrnieki 0,117 89,04% 

A8 Duntes urdziņas 0,092 69,84% 

A15 Kučuru dzirnavas 0,088 66,75% 

A4 Upeskrasti 0,082 62,42% 

A9 Avoti 0,064 49,15% 

A1 Zaķi 0,064 49,10% 

A11 Mačkalni 0,055 42,02% 

A14 Jaunvosi 0,052 39,38% 

A13 Straupes 0,051 38,52% 

A3 Denderi 0,047 35,60% 

A12 Smilteni 0,045 34,51% 

A7 Kalauzu dzirnavas 0,044 33,52% 

A6 Krāces 0,043 32,83% 

A10 Celmi 0,025 19,43% 
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5.4. att.  Uzdevuma risinājuma ar AHP metodi rezultāts grafiskajā formā 

 

Galīgā izvēle un lēmuma pieņemšana ir jāveic pašam lietotājam — tūristam. 
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5.1.3. Uzdevuma risināšana ar ELECTRE I metodi 

Uzdevuma risināšanai ar ELECTRE I metodi ir nepieciešami novērtēti kritēriji. Šī 

metode neietver kritēriju svarīguma novērtēšanas metodes. Praktiskā uzdevuma 

risināšanai tiek izmantoti kritēriju svari, kuri jau ir noteikti, risinot uzdevumu ar AHP 

metodes palīdzību. 5.10. tabulā ir parādīti novērtēti kritēriji. 

5.10. tabula 
Kritēriju novērtējums metodei ELECTRE I 

Kods Kritērijs Svars Min. vai maks. 
K1 naktsmītne 0,081 maks. 
K2 makšķerēšana 0,401 maks. 
K3 zirgu izjāde 0,132 maks. 
K4 sauna vai lauku pirts 0,044 maks. 
K5 cena 0,342 min. 

 

Pēc tam ir jāizveido alternatīvu novērtējumu matrica (sk. 5.11. tab.), kas balstās uz 

5.2. tabulas alternatīvu novērtējumiem un 5.10. tabulā piedāvātajiem kritēriju kvalitātes 

vērtējumiem. 

5.11. tabula 
Alternatīvu novērtējumu sākotnējā matrica 

 K1 K2 K3 K4 K5 

A1 0,145 0,063 0,131 0,159 0,009 
A2 0,030 0,142 0,131 0,073 0,108 
A3 0,067 0,063 0,058 0,073 0,015 
A4 0,145 0,142 0,009 0,032 0,030 
A5 0,010 0,142 0,131 0,032 0,160 
A6 0,145 0,029 0,028 0,010 0,046 
A7 0,067 0,010 0,131 0,159 0,030 
A8 0,030 0,142 0,058 0,010 0,070 
A9 0,145 0,029 0,009 0,073 0,108 
A10 0,067 0,010 0,058 0,032 0,021 
A11 0,010 0,063 0,028 0,032 0,070 
A12 0,030 0,029 0,131 0,159 0,021 
A13 0,067 0,010 0,009 0,073 0,108 
A14 0,030 0,063 0,058 0,010 0,046 
A15 0,010 0,063 0,028 0,073 0,160 

 

Ceļojuma izvēles uzdevuma risināšanas algoritms ar ELECTRE I metodi ir attēlots 

blokshēmā 5.5. attēlā. 
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5.5. att. Uzdevuma risināšanas algoritms ar ELECTRE I metodi 
 

Risinot uzdevumu ar ELECTRE I metodi, pirmais solis ir normalizētās lēmumu 

matricas iegūšana pēc (3.8.) formulas, tālāk pēc (3.9.) formulas tiek sastādīta svaru 

normalizētā lēmumu matrica. Nākamais solis ir saskaņas (pēc 3.10. formulas) un 

nesaskaņas (pēc 3.12. formulas) kopas atrašana un saskaņas un nesaskaņas matricas 

izveidošana. Tālāk tiek formētās dominējošās saskaņas (pēc 3.15. formulas) un 

nesaskaņas (pēc 3.16. formulas) matricas. Saskaņas koeficients ir aprēķināts pēc (3.13.) 

formulas: c* = 0,5000, bet nesaskaņas koeficients — pēc (3.14.) formulas: d* = 0,6701. 

Pēdējais solis ir apkopojošās dominantes matricas (sk. 5.12. tab.) aprēķināšana pēc 

(3.18.) formulas. 

Uzdevuma risināšana ar ELECTRE I metodi ir parādītā 13. – 18. pielikumā. 

5.12. tabula 
Uzdevuma risinājums ar ELECTRE Imetodi 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 

A1 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A2 0 - 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
A3 0 0 - 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
A4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A5 0 0 1 0 - 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 
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5.12. tabulas turpinājums 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 

A6 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
A7 0 0 0 1 0 0 - 1 0 0 1 0 0 1 0 
A8 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 
A9 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 
A10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 1 0 0 1 0 
A11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 
A12 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 - 0 1 0 
A13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 
A14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 
A15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 - 

 
Alternatīvu attiecības ir attēlotas grafa veidā (sk. 5.6. att.), kur no pirmās 

alternatīvas ir novilkta bulta tad, ja šī alternatīva ir labāka par otru, t. i., apstiprinājušies 

divi noteikumi: 

1. pirmā alternatīva ir labāka par otru (tātad ir sasniegts saskaņas līmenis); 

2. otrā alternatīva ir sliktāka par pirmo (tātad ir sasniegts nesaskaņas līmenis). 

 

5.6. att. Alternatīvu attiecību shēma, c*=0,5000, d*=0,6701 
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Šajā risinājumā saskaņas līmenis ir 0,50 un nesaskaņas līmenis ir 0,67. 

Kā ir redzams 5.6. attēlā, labākās alternatīvas, risinot uzdevumu ar ELECTRE I 

metodi, ir A1, A2, A5, A15. Galvenais šī algoritma mērķis nav dot gatavu risinājumu, bet 

gan sniegt ieteikuma informāciju. Galīgais lēmums vienmēr jāpieņem tūristam, jo tā 

rīcībā vienmēr ir vairāki faktori, kurus nav iespējams dot sākotnējo kritēriju veidā, jo to 

ir daudz vai arī tie ir mazsvarīgi, vai arī bieži nemaz nav definējami. 

Labākā risinājuma noteikšanai mazāk vērtīgo alternatīvu atdalīšanai lieto formālas 

metodes. 5.6. attēlā var redzēt, ka saišu daudzums ir diezgan liels un attiecīgi 

pieņemamie risinājumi ir vairāki, un būtu mērķtiecīgi palielināt prasības pret alternatīvu 

salīdzināšanu. Nākamajā 5.7. attēlā ir parādītas alternatīvu savstarpējās saites, ja 

saskaņas līmenis ir pacelts līdz 0,60 un nesaskaņas līmenis ir nolaists līdz 0,50. Tie ir 

diezgan stingri ierobežojumi, tādējādi saišu skaits ir samazinājies, un rezultātā 

lēmējpersonai ir vieglāk veikt labākās alternatīvas izvēli. 

 

5.7. att. Alternatīvu attiecību shēma, c*=0,6000, d*=0,5000 

 

5.1.4. Uzdevuma risināšana ar vienkāršās aditīvās svēršanas metodi 

Risinot uzdevumu ar vienkāršās aditīvās svēršanas metodi (SAW), pirmais solis ir 

noteikt un novērtēt kritērijus. Šī metode nedod kritēriju vērtēšanas mehānismu, tāpēc 

izmantosim AHP metodē aprēķinātos kritēriju svarus. 
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Ceļojuma izvēles uzdevuma risināšanas algoritms ar SAW metodi ir attēlots 

blokshēmā 5.8. attēlā. 

Uzdevumā ceļojumu raksturo šādi kritēriji: 

k1 — naktsmītne 

k2 — makšķerēšana 

k3 — zirgu izjāde 

k4 — sauna vai lauku pirts 

k5 — cena 

Visi kritēriji, izņemot kritēriju k5, ir maksimizējami, bet k5 — minimizējams. 

 

 

5.8. att. Uzdevuma risināšanas algoritms ar SAW metodi 

 
Risinājumu matrica izskatīsies šādi (sk. 5.13. tab.): 

5.13. tabula 
Uzdevuma risinājuma matrica ar SAW metodi 

 k1 k2 k3 k4 k5   
 0,145 0,063 0,131 0,159 0,009  A1 
 0,030 0,142 0,131 0,073 0,108  A2 
 0,067 0,063 0,058 0,073 0,015  A3 
 0,145 0,142 0,009 0,032 0,030  A4 

 
 
 
 
 

D= 
 0,010 0,142 0,131 0,032 0,160  A5 
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5.13. tabulas turpinājums 

 k1 k2 k3 k4 k5   
 0,145 0,029 0,028 0,010 0,046  A6 
 0,067 0,010 0,131 0,159 0,030  A7 
 0,030 0,142 0,058 0,010 0,070  A8 
 0,145 0,029 0,009 0,073 0,108  A9 
 0,067 0,010 0,058 0,032 0,021  A10 
 0,010 0,063 0,028 0,032 0,070  A11 
 0,030 0,029 0,131 0,159 0,021  A12 
 0,067 0,010 0,009 0,073 0,108  A13 
 0,030 0,063 0,058 0,010 0,046  A14 
 0,010 0,063 0,028 0,073 0,160  A15 

 
Vektors L, kas raksturo katra kritērija vērtību raksturu (noteikts pēc 3.19. formulas), ir: 

L = (0, 0, 0, 0, 1). 

No svariem, kurus lēmējpersona ir piešķīrusi kritērijiem, tiek formēts svaru vektors 

w, ņemot vērā formulu (3.21.): 

w = (0,081; 0,401; 0,132; 0,044; 0,342) 

Normējot matricu D pēc formulas (3.23.), iegūstam normētu risinājuma matricu D` 

(sk. 5.14. tab.). 

5.14. tabula 
Normētā risinājumu matrica 

 k1 k2 k3 k4 k5   
 1,000 0,444 1,000 1,000 0,056  A1 
 0,210 1,000 1,000 0,462 0,673  A2 
 0,462 0,444 0,444 0,462 0,092  A3 
 1,000 1,000 0,072 0,202 0,191  A4 
 0,068 1,000 1,000 0,202 1,000  A5 
 1,000 0,202 0,210 0,064 0,288  A6 
 0,462 0,068 1,000 1,000 0,191  A7 
 0,210 1,000 0,444 0,064 0,439  A8 
 1,000 0,202 0,072 0,462 0,673  A9 
 0,462 0,068 0,444 0,202 0,129  A10 
 0,068 0,444 0,210 0,202 0,439  A11 
 0,210 0,202 1,000 1,000 0,129  A12 
 0,462 0,068 0,072 0,462 0,673  A13 
 0,210 0,444 0,444 0,064 0,288  A14 

D`= 

 0,068 0,444 0,210 0,462 1,000  A15 
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Novērtējam alternatīvas pēc formulas (3.24.) un meklējam labāko alternatīvu (sk. 

5.15. tab.). Piemēram, alternatīvai A1 risinājums izskatīsies šādi: 

A1 = 1,000*0,081 + 0,444*0,401 + 1,000*0,132 + 1,000*0,044 + 0,056*0,342 = 0,454 

5.15. tabula 
Alternatīvu novērtējumi 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 

0,454 0,801 0,326 0,566 0,890 0,291 0,306 0,630 0,422 0,177 0,370 0,318 0,325 0,355 0,574 
 

Tātad, labāka alternatīva A* ir A5 =0,890. 

Aprēķinu rezultāti var būt attēloti gan tabulas (sk. 5.16. tab.), gan grafiskajā (sk. 

5.9. att.) formā. 

5.16. tabula 
 Uzdevuma risinājuma ar SAW metodi rezultāts 

Kods Alternatīvas Rezultāts Vērtība % 
A5 Saulgozes 0,8896 100,00% 
A2 Mūrnieki 0,8007 90,01% 
A8 Duntes urdziņas 0,6298 70,79% 
A15 Kučuru dzirnavas 0,5735 64,46% 
A4 Upeskrasti 0,5659 63,61% 
A1 Zaķi 0,4542 51,05% 
A9 Avoti 0,4219 47,43% 
A11 Mačkalni 0,3702 41,61% 
A14 Jaunvosi 0,3551 39,91% 
A3 Denderi 0,3260 36,65% 
A13 Straupes 0,3248 36,50% 
A12 Smilteni 0,3178 35,72% 
A7 Kalauzu dzirnavas 0,3057 34,36% 
A6 Krāces 0,2909 32,70% 
A10 Celmi 0,1765 19,85% 
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5.9. att.  Uzdevuma risinājuma ar SAW metodi rezultāts grafiskajā formā 

 

5.1.5. Risinājumu salīdzinoša analīze 

Praktiskā uzdevuma risināšanai apakšnodaļā veiktā daudzkritēriju analīzes metožu 

izmantošana ļauj izdarīt šādus secinājumus: 

1. Īstenotie uzdevuma risinājumi pierāda, ka individuālā ceļojuma izvēles 

uzdevuma risināšanai var izmantot gan analītiskās hierarhijas metodi (AHP), 

gan ELECTRE I metodi, gan vienkāršās aditīvās svēršanas metodi (SAW), 

kurām raksturīga tāda pozitīva īpašība, ka tās neprasa no lietotāja daudz pūļu, 

sagatavojot un pārstrādājot eksperta informāciju. 

3. Analizējot izmantotās metodes un iegūtos aprēķinu rezultātus, ir jākonstatē, ka 

analītiskās hierarhijas metodei ir lietošanas priekšrocības, jo atšķirībā no 

pārējām šī metode satur kritēriju vērtēšanas mehānismu. 

4. AHP metodei raksturīga risināšanas vienkāršība un tā dod labu atbilstību 

lietotāja intuitīvajam priekšstatam. Tātad to var veiksmīgi izmantot gan tūrisma 

speciālisti, gan paši tūristi (neprofesionāļi matemātikā), pieņemot lēmumu 

individuālā ceļojuma izvēlē. 

5. Veiktais pētījums apliecina, ka reģionālā tūrisma informācijas sistēmu, kuras 

datubāzē ir alternatīvu vērtējumi, var izmantot individuālā ceļojuma izvēlei ar 

daudzkritēriju analīzes metodēm. 
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6. Pēc psihologu atziņām, klienta piesaiste katra lēmumu pieņemšanā samazina 

pircēja neapmierinātības faktoru pēc pirkšanas. Mūsu gadījumā tūrists jutīs 

lielāku atbildību un gandarījumu par pieņemto lēmumu. 

 

5.2. Uzdevuma risinājuma jutīguma pētīšana 

5.2.1. Risinājuma jutīguma eksperementālā pētīšana 

Jutīguma analīze tiek veikta, lai parādītu, cik labi ir izvēlētas alternatīvas attiecībā 

pret katra kritērija izmaiņām un cik alternatīvas ir jutīgas pret katra kritērija svaru 

izmaiņām [18, 19]. Tikai samērā nejutīgos risinājumus var piedāvāt lēmējpersonai un 

rekomendēt realizācijai. Pretējā gadījumā ir jāatgriežas pie uzdevuma modelēšanas 

posma. 

Jutīguma analīze pēc būtības ir šādu posmu izpilde [95]: 

1. modeļu ģimenes formēšana, ar atšķirīgiem parametriem, kas atrodas sākuma 

modeļa parametru noteikšanas precizitātes intervālu robežās; 

2. modeļu skaitļa s noteikšana no šīs ģimenes; 

3. s-kārtēja uzdevuma risināšana ar izmainītiem parametriem; 

4. iegūto rezultātu analīze. 

Jutīguma analīze veikta risinājumam, kas iegūts ar AHP metodi, lietojot “Expert 

Choice” programmlīdzekli [12, 21]. Pētījuma veikšanai izveidots alternatīvu modelis 

(sk. 5.10. att.), kas attēlo alternatīvu sākotnējo vērtējumu gan attiecībā pret visu kritēriju 

kopu, gan attiecībā pret katru kritēriju. 

Diagramma ar vertikālu stabiņu palīdzību rāda katra kritērija relatīvo svarīgumu. 

Katras alternatīvas relatīvā prioritāte attiecībā pret katru kritēriju attēlota, krustojot 

alternatīvas līkni ar katra kritērija attēlojošo vertikālo līniju. Kopējā alternatīvu relatīvā 

prioritāte ir rādīta shēmas labajā pusē. 

No diagrammas ir redzams, ka alternatīva A5 ir labākā attiecībā pret visiem 

kritērijiem, bet attiecībā pret atsevišķiem kritērijiem tā ir labākā tikai attiecībā pret 

kritēriju “cena”. Savukārt attiecībā pret kritēriju “atpūtas veidi” A5 ir otrajā vietā un 

attiecībā pret kritēriju “naktsmītne” — dala ceturto vietu ar A8. 
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5.10. att. Uzdevuma risinājuma jutīguma izpildes diagramma 
 
Ir lietderīgi izanalizēt intervālu starp labāko (A5) un otro labāko (A2) alternatīvu, 

vērtējot alternatīvas gan attiecībā pret visu kritēriju kopu, gan attiecībā pret katru 

kritēriju. Var redzēt, ka plaisa attiecībā pret visu kritēriju kopu ir 2,6%, attiecībā pret 

kritēriju “cena” alternatīva A5 ir labāka nekā A2 par 13%, bet attiecībā pret kritēriju 

“atpūtas veidi” A5 ir sliktāka nekā A2 par 1,6%, un attiecībā pret kritēriju “naktsmītne” 

A5 ir ievērojami sliktāka nekā A2, t. i., par 12,6%. 

Tātad, šo diagrammu ir lietderīgi izmantot, lai attēlotu ne tikai alternatīvu vērtēšanu 

pret visu kritēriju kopu, bet arī alternatīvu vērtēšanu pret katru no kritērijiem. 

“Expert Choice” programmlīdzeklis automātiski veic s-kārtējo uzdevuma risināšanu 

ar izmainītiem parametriem, risinājuma jutīgums ir viegli apskatāms gradientu jutīgumu 

diagrammās. Mainot katra kritērija svaru, tiek definētas jutīguma robežas uzdevuma 

risinājumam. Kritēriju svari tiek mainīti, palielinot un samazinot tos līdz momentam, 

kad labākā alternatīva zaudē savu prioritāti. Rezultāti ir attēloti attiecīgās gradientu 

diagrammās. Eksperimentālie pētījumi veikti pirmā (“naktsmītne”, “atpūtas veids”, 

“cena”) un otrā (“makšķerēšana”, “zirgu izjāde”, “sauna vai lauku pirts”) līmeņa 

kritērijiem. Pirmā eksperimentālā praktiskā uzdevuma jutīguma analīzes pētīšana tiek 

veikta attiecībā pret kritēriju “naktsmītne”. 

Diagrammā (sk. 5.11. att.) kritērija “naktsmītne” izrēķinātā vispārējā prioritāte ir 

attēlotā kā sarkana līnija, ja vērtība ir 8,1%. No diagrammas izriet, ka mainoties kritērija 

“naktsmītne” svaram, mainās arī alternatīvu vērtības. Var redzēt, ka, pakāpeniski 

mazinot kritērija “naktsmītne” svaru līdz 0%, labākā alternatīva A5 paliek labāka, bet, 
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palielinot kritērija svaru līdz 21,8% (sk. 5.12. att.), A5 vairs nav labākā alternatīva, 

atdodot pirmo vietu alternatīvai A4. 

 

5.11. att. 1. eksperiments — jutīguma analīze attiecībā pret kritēriju “naktsmītne” 
 

 
5.12. att. 1. eksperiments — jutīguma analīze attiecībā pret kritēriju “naktsmītne” 

(turpinājums) 



131 

Otrais eksperiments tiek veikts ar kritēriju “atpūtas veidi”. 

Apskatot risinājuma jutīgumu attiecībā pret kritēriju “atpūtas veidi” (sk. 5.13. att.), 

var redzēt, ka kritērija izrēķinātā vispārējā prioritāte sastāda 57,7%. Mazinot kritērija 

svaru, alternatīva A5 paliek labākā un dala pirmo vietu tikai gadījumā, kad vispārējā 

prioritāte būs vienāda ar 0%. Savukārt, palielinot kritērija svaru (sk. 5.14. att.), 

alternatīva A2 kļūst labāka par A5 gadījumā, kad kritērija vispārējā prioritāte pārsniedz 

rezultātu 84,5%. 

 

 

5.13. att. 2. eksperiments — jutīguma analīze attiecībā pret kritēriju “atpūtas veidi” 
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5.14. att. 2. eksperiments — jutīguma analīze attiecībā pret kritēriju “atpūtas veidi” 

(turpinājums) 

 
Trešais eksperiments tiek veikts ar kritēriju “cena”. 

Apskatot risinājuma jutīgumu attiecībā pret kritēriju “cena” (sk. 5.15. att.), var 

redzēt, ka kritērija izrēķinātā vispārējā prioritāte sastāda 34,2%. Mazinot kritērija svaru, 

alternatīva A5 paliek labākā tikai līdz tam, kad vispārējā prioritāte nekļūst mazāka par 

17,8%, bet, palielinot kritērija svaru (sk. 5.16. att.), alternatīva A5 paliek labākā un dala 

pirmo vietu tikai gadījumā, kad vispārējā prioritāte ir vienāda ar 100%. 
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5.15. att. 3. eksperiments — jutīguma analīze attiecībā pret kritēriju “cena” 
 

 
5.16. att. 3. eksperiments — jutīguma analīze attiecībā pret kritēriju “cena” 

(turpinājums) 
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Uzdevumā nozīmīgākais ir kritērijs “atpūtas veidi”, un tas ir vienīgais kritērijs, kam 

ir zemākā līmeņa kritēriji, tāpēc tika veikta jutīguma analīze otra līmeņa kritērijiem 

(apakškritērijiem). Alternatīvu modelis apakškritērijiem “makšķerēšana”, “zirgu izjāde” 

un “sauna vai lauku pirts” ir parādīts 5.17. attēlā. 

 

 

5.17. att. Alternetīvu modelis otrā līmeņa kritērijiem 

 

Diagrammā ir redzams, ka alternatīva A2 (zilā līkne) ir labākā ne tikai attiecībā pret 

visu apakškritēriju kopu, bet arī attiecībā pret katru apakškrietēriju. Alternatīvu modelis 

apakškritērijiem tika pētīts analoģiski pirmā līmeņa kritērijiem, vērtējot alternatīvas gan 

attiecībā pret visu kritēriju kopu, gan attiecībā pret katru kritēriju. Tas ir attēlots 

attiecīgās gradientu diagrammās. 

Ceturtais eksperiments tiek veikts ar apakškritēriju “makšķerēšana”. 

Apskatot risinājuma jutīgumu attiecībā pret apakškritēriju “makšķerēšana” (sk. 

5.18. att.), var redzēt, ka kritērija izrēķinātā vispārējā prioritāte sastāda 69,6%. 

Pakāpeniski mazinot kritērija “naktsmītne” svaru līdz 0%, labākā alternatīva A2 paliek 

labāka. Savukārt, palielinot kritērija svaru (sk. 5.19. att.), alternatīva A2 paliek labākā un 

dala pirmo vietu tikai gadījumā, kad vispārējā prioritāte ir vienāda ar 100%. 
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5.18. att. 4. eksperiments — jutīguma analīze attiecībā pret apakškritēriju 
“makšķerēšana” 

 

 

5.19. att. 4. eksperiments — jutīguma analīze attiecībā pret apakškritēriju 
“makšķerēšana” (turpinājums) 
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Piektais eksperiments tiek veikts ar apakškritēriju “zirgu izjāde”. 

Apskatot risinājuma jutīgumu attiecībā pret apakškritēriju “zirgu izjāde” (sk. 

5.20. att.), var redzēt, ka kritērija izrēķinātā vispārējā prioritāte sastāda 22,9%. 

Pakāpeniski mazinot kritērija “zirgu izjāde” svaru līdz 0%, A2 paliek labākā alternatīva. 

Savukārt, palielinot kritērija svaru (sk. 5.21. att.), alternatīva A2 paliek labākā un dala 

pirmo vietu tikai gadījumā, kad vispārējā prioritāte ir vienāda ar 100%. 

 

 

5.20. att. 5.eksperiments - jutīguma analīze pret apakškritērija “zirgu izjāde” 
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5.21. att. 5.eksperiments - jutīguma analīze pret apakškritērija “zirgu izjāde” 

(turpinājums) 

 

Sestais eksperiments tiek veikts ar apakškritēriju “sauna vai lauku pirts”. 

Apskatot risinājuma jutīgumu attiecībā pret apakškritērija “sauna vai lauku pirts” 

(sk. 5.22. att.), var redzēt, ka kritērija izrēķinātā vispārējā prioritāte sastāda 7,5%. 

Mazinot kritērija svaru, alternatīva A2 paliek labākā un dala pirmo vietu tikai gadījumā, 

kad vispārējā prioritāte ir vienāda ar 0%. Savukārt, palielinot kritērija svaru (sk. 

5.23. att.), alternatīva A2 paliek labākā un dala pirmo vietu tikai gadījumā, kad vispārējā 

prioritāte būs vienāda ar 100%. 
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5.22. att. 6. eksperiments — jutīguma analīze attiecībā pret apakškritēriju “sauna vai 
lauku pirts” 

 

 

5.23. att. 6. eksperiments — jutīguma analīze attiecībā pret apakškritēriju “sauna vai 
lauku pirts” (turpinājums) 
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Piedāvātā praktiskā uzdevuma risinājumā labākā alternatīva A5 ir par 11% pārāka 

par otro labāko alternatīvu A2. Tas pilnīgi noteikti rada alternatīvas A5 pārākumu. Bet 

gadījumā, ja starpība starp alternatīvu vērtējumiem būs ievērojami mazākā, 

lēmējpersonai būs grūti pieņemt lēmumu. Piemēram, iegūtā risinājumā starpība starp 

alternatīvu A15 un A8 sastāda 0,1%. Šajā gadījumā ir lietderīgi veikt tā saukto head-to-

head analīzi, tas ir divu alternatīvu salīdzinošu analīzi attiecībā pret visiem kritērijiem. 

Apskatīsim alternatīvu A15 un A8 salīdzinošās analīzes diagrammu (sk. 5.24. att.) 

 

 

5.24. att. Divu tuvu alternatīvu salīdzinošā analīze 

 

No diagrammas var redzēt, ka alternatīva A15 ir labāka par A8 attiecībā pret kritēriju 

“cena”, bet sliktākā attiecībā pret kritērijiem “naktsmītne” un “atpūtas veidi”. Kā 

redzams, kopējais alternatīvas A15 pārākums sastāda 0,1%. Dinamiski mainot kritēriju 

svarus, redzēsim, ka alternatīvas A15 un A8 kļūst vienādas šādos gadījumos: 

• palielinot kritērija “cena” svaru no 33,8% līdz 34,2%; 

• samazinot kritērija “naktsmītne” svaru no 8,9% līdz 8,1%; 

• samazinot kritērija “atpūtas veidi” svaru no 58,3% līdz 57,7%. 

Šajā un līdzīgos gadījumos ir lietderīgi ieteikt lēmējpersonai rūpīgi izanalizēt 

piedāvāto risinājumu un atkārtoti veikt struktūrnosacījumu verifikāciju [95]. 



140 

5.2.2. Jutīguma pētīšanas rezultātu analīze 

Analizējot veikto risinājuma jutīguma eksperimentālo pētīšanu, var secināt, ka: 

• pēc kritērija “naktsmītne” labākā alternatīva nezaudē savas priekšrocības, 

palielinot kritērija svaru no 8,1% līdz 21,8% un samazinot līdz 0%; 

• pēc kritērija “atpūtas veidi” labākā alternatīva nezaudē savas priekšrocības, 

palielinot kritērija svaru no 57,7% līdz 84,5% un samazinot līdz 0%; 

• pēc kritērija “cena” labākā alternatīva nezaudē savas priekšrocības, samazinot 

kritērija svaru no 34,2% līdz 17,8% un palielinot kritērija svaru līdz 100%; 

• pēc apakškritērija “makšķerēšana” labākā alternatīva nezaudē savas 

priekšrocības, samazinot kritērija svaru no 69,6 % līdz 0 % un palielinot kritērija 

svaru līdz 100 %; 

• pēc apakškritērija “zirgu izjāde” labākā alternatīva nezaudē savas priekšrocības, 

samazinot kritērija svaru no 22,9 % līdz 0 % un palielinot kritērija svaru līdz 

100 %; 

• pēc apakškritērija “sauna vai lauku pirts” labākā alternatīva nezaudē savas 

priekšrocības, samazinot kritērija svaru no 7,5 % līdz 0 % un palielinot kritērija 

svaru līdz 100 %; 

• kopumā uzdevuma risinājums ir samērā nejutīgs pret kritēriju svaru izmaiņām; 

• piedāvāto uzdevuma risinājumu var sniegt lēmējpersonai un rekomendēt to 

realizācijai. 

Veikto eksperimentu rezultāti dod iespēju piedāvāt uzdevuma risinājuma jutīguma 

pētīšanas metodiku: 

1. izveidot alternatīvu modeli, veikt sākotnēju alternatīvu novērtēšanu pēc katra 

kritērija atsevišķi un pēc visiem kritērijiem kopā; 

2. veikt atsevišķu alternatīvu novērtēšanu pēc katra kritērija, mainot kritēriju 

svarus. Tādējādi tiks noteiktas risinājuma jutīguma robežas; 

3. gadījumā, kad tiks aprēķinātas alternatīvas ar tuviem svariem, papildus tiek 

veikta divu tuvu alternatīvu salīdzinošā analīze pēc visiem kritērijiem. Tādējādi 

tiks precizēta atšķirība starp divām alternatīvām. 

Piedāvātā uzdevuma risinājuma jutīguma pētīšanas metodika paplašina 

lēmējpersonas iespējas labākā ceļojuma izvēlē. 
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5.3. Secinājumi 

1. Analizējot daudzkritēriju analīzes metodes un iegūtos aprēķinu rezultātus, redzams, 

ka AHP metode uzdevuma risināšanai ir vislabākā, jo tai ir kritēriju vērtēšanas 

mehānisms, bet pārējām metodēm ir nepieciešami iepriekš novērtētie kritēriji. 

2. AHP metodei raksturīga risināšanas vienkāršība un tā dod labu atbilstību lietotāja 

intuitīvajam priekšstatam. Tātad to var veiksmīgi izmantot gan tūrisma speciālisti, 

gan paši tūristi, pieņemot lēmumu individuālā ceļojuma izvēlē. 

3. Veiktā praktiskā uzdevuma risinājuma jutīguma eksperimentālā pētīšana pierāda, ka 

iegūtais risinājums ir samērā nejutīgs pret kritēriju svaru izmaiņām un to var 

piedāvāt realizācijai. 

4. Uz veikto risinājuma jutīguma eksperimentālo pētījumu analīzes pamata tiek 

izstrādāta risinājuma jutīguma pētīšanas metodika, kas ļauj pilnīgāk un mērķtiecīgāk 

interpretēt iegūtā risinājuma rezultātus. 
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6. Darba rezultāti 

Promocijas darbā ir izpētītas teorētiskās un metodoloģiskās nostādnes tūrisma 

informācijas sistēmas veidošanai ar individuālā ceļojuma izvēles mehānismu, kas 

balstīts uz daudzkritēriju analīzes metožu izmantošanu. Darba rezultāti ir šādi:  

1. Mūsdienu tūrisma uzņēmējdarbības pilnveidošanas galvenie virzieni ir 

konkurētspējas palielināšana, izmantojot informācijas tehnoloģiju sasniegumus, un 

tūrisma informācijas sistēmu funkcionalitātes paplašināšana, kas atbilstoši tūrisma 

tirgus pieprasījuma jaunajām tendencēm ļauj piedāvāt klientiem plašāku 

pakalpojumu klāstu un tādējādi veicināt tūrisma uzņēmējdarbības konkurētspēju. 

Individuālā ceļojuma izvēles tendence ar ceļojuma paketes veidošanas elastīgu 

formu pašlaik izvirzījusies par aktuālu tūrisma attīstības problēmu. 

Pētot informācijas tehnoloģiju lomu tūrisma uzņēmējdarbībā, ir pierādīts, ka tūrisma 

attīstības pašreizējā posmā informācijas tehnoloģijas ir jāvērtē kā tūrisma 

eksistences sastāvdaļa un konkurētspējas palielināšanas faktors. Informācijas 

tehnoloģijas maina tūrisma organizāciju darbības noteikumus, kurus autors ir 

iedalījis sešas grupās, un kopā ar jaunas vadības teorijas — uzņēmējdarbības 

procesu pārveidošanas teorijas pamatnostādņu izmantošanu, dod darbības 

efektivitātes paaugstināšanu. Klientorientētu tehnoloģiju ieviešana ar mērķi 

apmierināt katra klienta noteiktās prasības ir viens no būtiskākajiem konkurētspējas 

palielināšanas virzieniem, jo mūsdienu uzņēmējdarbības pilnveidošanu vada 

konkurence, centieni maksimāli apmierināt klienta prasības. Ņemot vērā 

informācijas tehnoloģiju stratēģiskos un taktiskos mērķus tūrismā, darba autors 

konkurētspējas palielināšanai izdala vairākus informācijas tehnoloģiju ietekmes 

virzienus. Veikto pētījumu rezultātā autors ir izveidojis konkurētspējas veidošanas 

piramīdu. 

2. Mūsdienu informācijas tehnoloģiju attīstības līmenis dod iespēju pāriet no stingri 

paketēta piedāvājuma uz elastīgu, kad pats tūrists var piedalīties sava ceļojuma 

paketes izstrādāšanā, var izvēlēties labāko ceļojumu, izmantojot lēmumu 

pieņemšanas metodes. Elastīga individuālā ceļojuma izvēles uzdevuma 

starpdisciplinārais raksturs izvirza virkni prasījumu izvēles procesam, kurus darba 

autors iedalījis divās grupās: prasības, kas ir saistītas ar individuālā ceļojuma izvēles 

matemātiskajām metodēm, un prasības, kas ir saistītas ar izvēles procesa 

informācijas nodrošinājumu. Prasības izvēles matemātiskajām metodēm ir saistītas 
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ar informācijas daudzkritēriju raksturu un nepieciešamību veikt izvēli no vairākām 

alternatīvām, izmantojot novērtējamus kritērijus. Galvenā prasība ceļojuma izvēlē 

izmantojamām metodēm ir panākt izvēlētās metodes un uzdevuma īpatnību 

savstarpēju atbilstību. Ceļojuma izvēles procesam jābūt vienkāršam un saprotamam 

cilvēkam, jāatbilst cilvēka spējām apstrādāt informāciju. Prasības izvēles procesa 

informācijas nodrošinājumam ir saistītas ar tūrisma informācijas sistēmas datubāzes 

struktūru un sastāvu. 

3. Darbā ir pierādīta daudzkritēriju analīzes metožu izmantošanas nepieciešamība 

elastīga individuālā ceļojuma izvēlei. Balstoties uz daudzkritēriju analīzes metožu 

klasifikāciju, ir izvēlētas trīs metodes: analītiskās hierarhijas metode, ELECTRE I 

un vienkāršās aditīvās svēršanas metode. Metodes dod iespēju ievērot tūrisma 

informācijas daudzkritēriju raksturu un veikt risinājuma izvēli no vairākām 

alternatīvām pēc vairākiem kritērijiem. Noskaidrotas izvēlēto metožu 

metodoloģiskas atšķirības, kas ir saistītas galvenokārt ar kritēriju vērtēšanas 

mehānismu un lēmējpersonas priekšrocību formēšanas procesu. 

Darbā ir veikta elastīga individuālā ceļojuma izvēles uzdevuma nostādne, izstrādāti 

uzdevuma modelis un uzdevuma risinājuma algoritmi visām trim metodēm. 

Pamatots, ka ceļojuma izvēles process vispārīgā gadījumā sastāv no trim posmiem. 

Pirmajā posmā notiek prasību formulējums ceļojumam un standartceļojuma 

meklēšana. Ja standartceļojums nav atrasts, nākamajā posmā veic izvēles kritēriju 

noteikšanu un formē sākotnējo ceļojumu sarakstu. Ja ceļojumu sākotnējais saraksts 

ir garš, pēdējā posmā ar daudzkritēriju analīzes metodes izmantošanu veic labākā 

ceļojuma izvēli no pēdējā saraksta. 

4. Darbā veikta teorētiskā un eksperimentālā daudzkritēriju analīzes metožu 

izmantošanas izpēte individuālā ceļojuma izvēles uzdevuma risināšanai, parādot, ka 

analītiskās hierarhijas metode salīdzinoši ar citām izpētītajām metodēm vispilnīgāk 

atbilst uzdevuma mērķim un izmantojamo risināšanas metožu prasībām. To 

apstiprināja arī risinājuma jutīguma analīze. AHP metode izceļas ar vienkāršību, ir 

vairāk saprotama lietotājam un dod labu atbilstību lietotāja intuitīvajam 

priekšstatam. 

Veiktie uzdevuma risinājuma jutīguma eksperimentālie pētījumi un to analīze ļāvusi 

autoram izstrādāt risinājuma jutīguma pētīšanas metodiku. Piedāvātā metodika dod 

iespēju analizēt izvēles kritēriju individuālo un kopējo ietekmi uz rezultātu un 

parādīt, cik labi alternatīvas tiek izvēlētas attiecībā pret katru kritēriju un cik jutīgas 
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ir alternatīvas pret katra kritērija svara izmaiņām, un rezultātā noteikt nejutīgu 

risinājumu. 

5. Esošo tūrisma informācijas sistēmu kritiska analīze ar mērķi izmantot tās kā 

informācijas nodrošinājumu elastīga individuālā ceļojuma izvēlei parādīja sistēmu 

nepilnības. Galvenie trūkumi ir saistīti ar vienotas izstrādāšanas metodikas (ar 

vienotām prasībām gan informācijas satura, gan tās izvietošanas ziņā) trūkumu, kas 

apgrūtina pieeju informācijai un tās izmantošanu. Veikto pētījumu analīze un 

nepieciešamība realizēt aktuālu tūrisma attīstības tendenci — elastīga individuālā 

ceļojuma izvēli — pamato reģionālās tūrisma informācijas sistēmas ar elastīga 

individuālā ceļojuma izvēles mehānismu projektēšanas metodikas izstrādāšanas 

nepieciešamību. 

6. Reģionālās tūrisma informācijas sistēmas projektēšanas metodikas izstrādāšanai ir 

veikti informācijas sistēmu projektēšanas teorētisko aspektu pētījumi, kas ļāvuši 

pamatot nepieciešamību papildināt vispārpazīstamus projektēšanas principus. 

Autors piedāvā veikt sistēmas dekompozīciju, balstoties uz informācijas tehnoloģiju 

realizācijas faktoriem: humanitāro un nehumanitāro. Izstrādāta faktoru klasifikācija 

un atbilstošu aspektu projektēšanas uzdevumi. Jauna informācijas sistēmu 

dekompozīcijas principa izmantošana ļauj integrēti skatīt informācijas, 

komunikācijas un uzvedības aspektus vienotā procesā, kas ir aktuāls izstrādājamām 

publiskās pieejas informācijas sistēmām, tai skaitā pašvaldību informācijas 

sistēmām, tūrisma informācijas sistēmām un citām. Darbā ir piedāvāta informācijas 

sistēmu projektēšanas metožu kompleksa klasifikācija, kas vienkāršo projektēšanas 

metodes izvēli un ļauj to veikt pamatoti. 

7. Elastīga individuālā ceļojuma izvēles uzdevuma informācijas nodrošinājumam — 

reģionālai tūrisma informācijas sistēmai — ir izstrādāts definējums, formulēti 

sistēmas uzdevumi, izstrādāta sistēmas arhitektūra, datubāzes sastāvs, sistēmas 

projektēšanas metodika, kā arī praktiskie noteikumi sistēmas veidošanai visā tās 

dzīves ciklā. Autors piedāvā reģionālo tūrisma informācijas sistēmu skatīt kā 

tūrisma informācijas izziņas sistēmu, kas satur detalizētu aktuālu informāciju par 

reģiona tūrisma piedāvājumiem un pakalpojumiem un interaktīvā režīmā sniedz 

maksimumu derīgas informācijas tūrisma tirgus profesionāļiem un tūristiem ar 

iespēju veikt elastīga individuālā ceļojuma izvēli. 

Piedāvātā pieeja individuālā ceļojuma paketes veidošanai no atsevišķiem moduļiem 

paredz ceļojuma atsevišķas sastāvdaļas iegadāties no dažādiem avotiem: daļu tieši 
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no piegādātājiem, daļu — no tūrisma informācijas sistēmām un daļu — ar tūrisma 

aģentu palīdzību, kas rāda sistēmas lietotājiem tūristiem un tūrisma speciālistiem 

iespēju formēt elastīgu individuālā ceļojuma paketi. Izstrādātās rekomendācijas 

tūrisma speciālistiem jaunos tūrisma produkta veidošanas apstākļos paplašina 

tūrisma aģentu un tūrisma operatoru iespējas ceļojumu pakešu veidošanā un tādējādi 

atbalsta konkurētspējas palielināšanu. 

Reģionālās tūrisma informācijas sistēmas projektēšanas metodika ar jaunu pieeju 

tūrisma produkta veidošanai, izmantojot ceļojuma izvēles mehānismu, kas balstīts uz 

daudzkritēriju analīzes metožu izmantošanu, un ceļojuma veidošanas moduļu struktūru, 

ļauj izmainīt tūrisma raksturu no stingri paketētā un standartizētā uz elastīgu, veidotu 

pēc individuāla pasūtījuma. 

Veiktie pētījumi ļauj autoram izvirzīt šādus priekšlikumus: 

1. Tūrisma tālākai attīstībai, tā sociālo un ekonomisko funkciju pilnīgākai realizācijai, 

veidojot tūrismu par ienesīgu nozari, ir nepieciešama visas tūrisma nozares 

infrastruktūras attīstība, labvēlīgs likumdevēju atbalsts, visu tūrisma nozares 

dalībnieku sadarbība kā tūrisma produktu ražošanā, tā arī to virzīšanā līdz 

patērētājiem. Viens no šīs problēmas risinājumiem ir tūrisma integrētās informācijas 

sistēmas ieviešana tūrisma uzņēmējdarbībā, un kā pirmais solis šajā ceļā — 

reģionālās tūrisma informācijas sistēmas izveidošana. 

2. Tālāko pētījumu aktuālais virziens informācijas tehnoloģiju izmantošanā tūrisma 

uzņēmējdarbībā ir vienotas Baltijas valstu — Latvijas, Lietuvas un Igaunijas — 

datubāzes izveidošana, kas dotu iespēju izveidot plašāku piedāvājumu klāstu tūristu 

izvēlei un rezultātā — informācijas tehnoloģiju iespēju efektīvāku izmantošanu. 

Šādi kompleksi ceļojumi pa Baltijas valstīm arvien vairāk interesē gan ārzemju, gan 

vietējos tūristus. 
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1. pielikums 

Attiecību relatīvā svarīguma skala 
Attiecību relatīvā 

svarīguma 
intensitāte 

Nozīmības definējums Paskaidrojumi 

1 vienāds svarīgums divu darbības veidu vienāds 
ieguldījums mērķī 

3 mērens pārākums viena 
pret otru 

pieredze un spriedumi dod vieglu 
pārākumu vienam darbības veidam 
salīdzinājumā ar otru 

5 būtisks vai stiprs 
pārākums 

pieredze un spriedumi dod stipru 
pārākumu vienam darbības veidam 
salīdzinājumā ar otru 

7 ievērojams pārākums vienam darbības veidam dod tik stipru 
pārākumu, ka tas kļūst praktiski 
ievērojams 

9 ļoti stiprs pārākums viena darbības veida acīmredzams 
pārākums apstiprinājies visstiprāk 

2,4,6,8 divu blakus spriedumu 
starprisinājumi 

izmanto kompromisu gadījumā 

minēto skaitļu 
atgriezeniskie 
lielumi 

salīdzinot vienu darbības veidu ar otru, ir iegūts viens no augstāk 
nosauktajiem skaitļiem, (piemēram, 3), salīdzinot otru darbības 
veidu ar pirmo, iegūsim atgriezenisku lielumu (toties, 1/3) 
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2. pielikums 

Informācijas sistēmas dzīves cikla plānošanas fāzes modelis 
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3. pielikums 

Informācijas sistēmas dzīves cikla analīzes fāzes modelis 
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4. pielikums 

Informācijas sistēmas dzīves cikla proektēšanas fāzes modelis 
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5. pielikums 

Informācijas sistēmas dzīves cikla ieviešanas fāzes modelis 
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6. pielikums 

Informācijas sistēmas dzīves cikla lietošanas fāzes modelis 
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7. pielikums 

Informācijas sistēmas dzīves cikla modeļi 
 

 
Kaskādes modelis 

 

 
Posmu modelis 

 

 
Spirāles modelis 
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8. pielikums 

 
Alternatīvu salīdzināšana pret kritēriju “naktsmītne” 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 Pašvektoru 
komponenšu 

vērtējumi 

Normalizētie 
prioritāšu 
vektora 

vērtējumi 
A1 1,000 5,000 3,000 1,000 9,000 1,000 3,000 5,000 1,000 3,000 9,000 5,000 3,000 5,000 9,000 3,195 0,145 
A2 0,200 1,000 0,333 0,200 5,000 0,200 0,333 1,000 0,200 0,333 5,000 1,000 0,333 1,000 5,000 0,670 0,030 
A3 0,333 3,000 1,000 0,333 7,000 0,333 1,000 3,000 0,333 1,000 7,000 3,000 1,000 3,000 7,000 1,476 0,067 
A4 1,000 5,000 3,000 1,000 9,000 1,000 3,000 5,000 1,000 3,000 9,000 5,000 3,000 5,000 9,000 3,195 0,145 
A5 0,111 0,200 0,143 0,111 1,000 0,111 0,143 0,200 0,111 0,143 1,000 0,200 0,143 0,200 1,000 0,216 0,010 
A6 1,000 5,000 3,000 1,000 9,000 1,000 3,000 5,000 1,000 3,000 9,000 5,000 3,000 5,000 9,000 3,195 0,145 
A7 0,333 3,000 1,000 0,333 7,000 0,333 1,000 3,000 0,333 1,000 7,000 3,000 1,000 3,000 7,000 1,476 0,067 
A8 0,200 1,000 0,333 0,200 5,000 0,200 0,333 1,000 0,200 0,333 5,000 1,000 0,333 1,000 5,000 0,670 0,030 
A9 1,000 5,000 3,000 1,000 9,000 1,000 3,000 5,000 1,000 3,000 9,000 5,000 3,000 5,000 9,000 3,195 0,145 
A10 0,333 3,000 1,000 0,333 7,000 0,333 1,000 3,000 0,333 1,000 7,000 3,000 1,000 3,000 7,000 1,476 0,067 
A11 0,111 0,200 0,143 0,111 1,000 0,111 0,143 0,200 0,111 0,143 1,000 0,200 0,143 0,200 1,000 0,216 0,010 
A12 0,200 1,000 0,333 0,200 5,000 0,200 0,333 1,000 0,200 0,333 5,000 1,000 0,333 1,000 5,000 0,670 0,030 
A13 0,333 3,000 1,000 0,333 7,000 0,333 1,000 3,000 0,333 1,000 7,000 3,000 1,000 3,000 7,000 1,476 0,067 
A14 0,200 1,000 0,333 0,200 5,000 0,200 0,333 1,000 0,200 0,333 5,000 1,000 0,333 1,000 5,000 0,670 0,030 
A15 0,111 0,200 0,143 0,111 1,000 0,111 0,143 0,200 0,111 0,143 1,000 0,200 0,143 0,200 1,000 0,216 0,010 

 

Aprēķinu rezultāti: λmax pašnozīmes vislielākais lielums ir 15,533 ar saskaņotības indeksu 0,038. Piecpadsmitās pakāpes matricai gadījuma 

lielums ir līdzīgs ar 1,590. Saskaņotības attiecības CR lielums ir 0,024, kas ir mazāks par 0,10, tāpēc ir apmierinošs. 
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9. pielikums 

 
Alternatīvu salīdzināšana pret kritēriju “cena” 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 Pašvektoru 
komponenšu 
vērtējumi 

Normalizētie 
prioritāšu 
vektora 
vērtējumi 

A1 1,000 0,125 0,333 0,200 0,111 0,167 0,200 0,143 0,125 0,250 0,143 0,250 0,125 0,167 0,111 0,186 0,009 
A2 8,000 1,000 6,000 4,000 0,500 3,000 4,000 2,000 1,000 5,000 2,000 5,000 1,000 3,000 0,500 2,234 0,108 
A3 3,000 0,167 1,000 0,333 0,143 0,250 0,333 0,200 0,167 0,500 0,200 0,500 0,167 0,250 0,143 0,306 0,015 
A4 5,000 0,250 3,000 1,000 0,200 0,500 1,000 0,333 0,250 2,000 0,333 2,000 0,250 0,500 0,200 0,633 0,030 
A5 9,000 2,000 7,000 5,000 1,000 4,000 5,000 3,000 2,000 6,000 3,000 6,000 2,000 4,000 1,000 3,319 0,160 
A6 6,000 0,333 4,000 2,000 0,250 1,000 2,000 0,500 0,333 3,000 0,500 3,000 0,333 1,000 0,250 0,955 0,046 
A7 5,000 0,250 3,000 1,000 0,200 0,500 1,000 0,333 0,250 2,000 0,333 2,000 0,250 0,500 0,200 0,633 0,030 
A8 7,000 0,500 5,000 3,000 0,333 2,000 3,000 1,000 0,500 4,000 1,000 4,000 0,500 2,000 0,333 1,456 0,070 
A9 8,000 1,000 6,000 4,000 0,500 3,000 4,000 2,000 1,000 5,000 2,000 5,000 1,000 3,000 0,500 2,234 0,108 
A10 4,000 0,200 2,000 0,500 0,167 0,333 0,500 0,250 0,200 1,000 0,250 1,000 0,200 0,333 0,167 0,429 0,021 
A11 7,000 0,500 5,000 3,000 0,333 2,000 3,000 1,000 0,500 4,000 1,000 4,000 0,500 2,000 0,333 1,456 0,070 
A12 4,000 0,200 2,000 0,500 0,167 0,333 0,500 0,250 0,200 1,000 0,250 1,000 0,200 0,333 0,167 0,429 0,021 
A13 8,000 1,000 6,000 4,000 0,500 3,000 4,000 2,000 1,000 5,000 2,000 5,000 1,000 3,000 0,500 2,234 0,108 
A14 6,000 0,333 4,000 2,000 0,250 1,000 2,000 0,500 0,333 3,000 0,500 3,000 0,333 1,000 0,250 0,955 0,046 
A15 9,000 2,000 7,000 5,000 1,000 4,000 5,000 3,000 2,000 6,000 3,000 6,000 2,000 4,000 1,000 3,319 0,160 

 
Aprēķinu rezultāti: λmax pašnozīmes vislielākais lielums ir 15,453 ar saskaņotības indeksu 0,032. Piecpadsmitās pakāpes matricai gadījuma 

lielums ir līdzīgs ar 1,590. Saskaņotības attiecības CR lielums ir 0,020, kas ir mazāks par 0,10, tāpēc ir apmierinošs. 
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10. pielikums 

 
Alternatīvu salīdzināšana pret apakškritēriju “makšķerēšana” 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 Pašvektoru 
komponenšu 
vērtējumi 

Normalizētie 
prioritāšu 
vektora 
vērtējumi 

A1 1,000 0,333 1,000 0,333 0,333 3,000 7,000 0,333 3,000 7,000 1,000 3,000 7,000 1,000 1,000 1,372 0,063 
A2 3,000 1,000 3,000 1,000 1,000 5,000 9,000 1,000 5,000 9,000 3,000 5,000 9,000 3,000 3,000 3,088 0,142 
A3 1,000 0,333 1,000 0,333 0,333 3,000 7,000 0,333 3,000 7,000 1,000 3,000 7,000 1,000 1,000 1,372 0,063 
A4 3,000 1,000 3,000 1,000 1,000 5,000 9,000 1,000 5,000 9,000 3,000 5,000 9,000 3,000 3,000 3,088 0,142 
A5 3,000 1,000 3,000 1,000 1,000 5,000 9,000 1,000 5,000 9,000 3,000 5,000 9,000 3,000 3,000 3,088 0,142 
A6 0,333 0,200 0,333 0,200 0,200 1,000 5,000 0,200 1,000 5,000 0,333 1,000 5,000 0,333 0,333 0,623 0,029 
A7 0,143 0,111 0,143 0,111 0,111 0,200 1,000 0,111 0,200 1,000 0,143 0,200 1,000 0,143 0,143 0,211 0,010 
A8 3,000 1,000 3,000 1,000 1,000 5,000 9,000 1,000 5,000 9,000 3,000 5,000 9,000 3,000 3,000 3,088 0,142 
A9 0,333 0,200 0,333 0,200 0,200 1,000 5,000 0,200 1,000 5,000 0,333 1,000 5,000 0,333 0,333 0,623 0,029 
A10 0,143 0,111 0,143 0,111 0,111 0,200 1,000 0,111 0,200 1,000 0,143 0,200 1,000 0,143 0,143 0,211 0,010 
A11 1,000 0,333 1,000 0,333 0,333 3,000 7,000 0,333 3,000 7,000 1,000 3,000 7,000 1,000 1,000 1,372 0,063 
A12 0,333 0,200 0,333 0,200 0,200 1,000 5,000 0,200 1,000 5,000 0,333 1,000 5,000 0,333 0,333 0,623 0,029 
A13 0,143 0,111 0,143 0,111 0,111 0,200 1,000 0,111 0,200 1,000 0,143 0,200 1,000 0,143 0,143 0,211 0,010 
A14 1,000 0,333 1,000 0,333 0,333 3,000 7,000 0,333 3,000 7,000 1,000 3,000 7,000 1,000 1,000 1,372 0,063 
A15 1,000 0,333 1,000 0,333 0,333 3,000 7,000 0,333 3,000 7,000 1,000 3,000 7,000 1,000 1,000 1,372 0,063 

 
Aprēķinu rezultāti: λmax pašnozīmes vislielākais lielums ir 15,491 ar saskaņotības indeksu 0,035. Piecpadsmitās pakāpes matricai gadījuma 

lielums ir līdzīgs ar 1,590. Saskaņotības attiecības CR lielums ir 0,022, kas ir mazāks par 0,10, tāpēc ir apmierinošs. 
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11. pielikums 

 
Alternatīvu salīdzināšana pret apakškritēriju “zirgu izjāde” 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 Pašvektoru 
komponenšu 
vērtējumi 

Normalizētie 
prioritāšu 
vektora 
vērtējumi 

A1 1,000 1,000 3,000 9,000 1,000 5,000 1,000 3,000 9,000 3,000 5,000 1,000 9,000 3,000 5,000 2,870 0,131 
A2 1,000 1,000 3,000 9,000 1,000 5,000 1,000 3,000 9,000 3,000 5,000 1,000 9,000 3,000 5,000 2,870 0,131 
A3 0,333 0,333 1,000 7,000 0,333 3,000 0,333 1,000 7,000 1,000 3,000 0,333 7,000 1,000 3,000 1,275 0,058 
A4 0,111 0,111 0,143 1,000 0,111 0,200 0,111 0,143 1,000 0,143 0,200 0,111 1,000 0,143 0,200 0,207 0,009 
A5 1,000 1,000 3,000 9,000 1,000 5,000 1,000 3,000 9,000 3,000 5,000 1,000 9,000 3,000 5,000 2,870 0,131 
A6 0,200 0,200 0,333 5,000 0,200 1,000 0,200 0,333 5,000 0,333 1,000 0,200 5,000 0,333 1,000 0,602 0,028 
A7 1,000 1,000 3,000 9,000 1,000 5,000 1,000 3,000 9,000 3,000 5,000 1,000 9,000 3,000 5,000 2,870 0,131 
A8 0,333 0,333 1,000 7,000 0,333 3,000 0,333 1,000 7,000 1,000 3,000 0,333 7,000 1,000 3,000 1,275 0,058 
A9 0,111 0,111 0,143 1,000 0,111 0,200 0,111 0,143 1,000 0,143 0,200 0,111 1,000 0,143 0,200 0,207 0,009 
A10 0,333 0,333 1,000 7,000 0,333 3,000 0,333 1,000 7,000 1,000 3,000 0,333 7,000 1,000 3,000 1,275 0,058 
A11 0,200 0,200 0,333 5,000 0,200 1,000 0,200 0,333 5,000 0,333 1,000 0,200 5,000 0,333 1,000 0,602 0,028 
A12 1,000 1,000 3,000 9,000 1,000 5,000 1,000 3,000 9,000 3,000 5,000 1,000 9,000 3,000 5,000 2,870 0,131 
A13 0,111 0,111 0,143 1,000 0,111 0,200 0,111 0,143 1,000 0,143 0,200 0,111 1,000 0,143 0,200 0,207 0,009 
A14 0,333 0,333 1,000 7,000 0,333 3,000 0,333 1,000 7,000 1,000 3,000 0,333 7,000 1,000 3,000 1,275 0,058 
A15 0,200 0,200 0,333 5,000 0,200 1,000 0,200 0,333 5,000 0,333 1,000 0,200 5,000 0,333 1,000 0,602 0,028 

 
Aprēķinu rezultāti: λmax pašnozīmes vislielākais lielums ir 15,467 ar saskaņotības indeksu 0,033. Piecpadsmitās pakāpes matricai gadījuma 

lielums ir līdzīgs ar 1,590. Saskaņotības attiecības CR lielums ir 0,021, kas ir mazāks par 0,10, tāpēc ir apmierinošs. 
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12. pielikums 

 
Alternatīvu salīdzināšana pret apakškritēriju “sauna vai lauku pirts” 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 Pašvektoru 
komponenšu 
vērtējumi 

Normalizētie 
prioritāšu 
vektora 
vērtējumi 

A1 1,000 3,000 3,000 5,000 5,000 9,000 1,000 9,000 3,000 5,000 5,000 1,000 3,000 9,000 3,000 3,438 0,159 
A2 0,333 1,000 1,000 3,000 3,000 7,000 0,333 7,000 1,000 3,000 3,000 0,333 1,000 7,000 1,000 1,588 0,073 
A3 0,333 1,000 1,000 3,000 3,000 7,000 0,333 7,000 1,000 3,000 3,000 0,333 1,000 7,000 1,000 1,588 0,073 
A4 0,200 0,333 0,333 1,000 1,000 5,000 0,200 5,000 0,333 1,000 1,000 0,200 0,333 5,000 0,333 0,693 0,032 
A5 0,200 0,333 0,333 1,000 1,000 5,000 0,200 5,000 0,333 1,000 1,000 0,200 0,333 5,000 0,333 0,693 0,032 
A6 0,111 0,143 0,143 0,200 0,200 1,000 0,111 1,000 0,143 0,200 0,200 0,111 0,143 1,000 0,143 0,219 0,010 
A7 1,000 3,000 3,000 5,000 5,000 9,000 1,000 9,000 3,000 5,000 5,000 1,000 3,000 9,000 3,000 3,438 0,159 
A8 0,111 0,143 0,143 0,200 0,200 1,000 0,111 1,000 0,143 0,200 0,200 0,111 0,143 1,000 0,143 0,219 0,010 
A9 0,333 1,000 1,000 3,000 3,000 7,000 0,333 7,000 1,000 3,000 3,000 0,333 1,000 7,000 1,000 1,588 0,073 
A10 0,200 0,333 0,333 1,000 1,000 5,000 0,200 5,000 0,333 1,000 1,000 0,200 0,333 5,000 0,333 0,693 0,032 
A11 0,200 0,333 0,333 1,000 1,000 5,000 0,200 5,000 0,333 1,000 1,000 0,200 0,333 5,000 0,333 0,693 0,032 
A12 1,000 3,000 3,000 5,000 5,000 9,000 1,000 9,000 3,000 5,000 5,000 1,000 3,000 9,000 3,000 3,438 0,159 
A13 0,333 1,000 1,000 3,000 3,000 7,000 0,333 7,000 1,000 3,000 3,000 0,333 1,000 7,000 1,000 1,588 0,073 
A14 0,111 0,143 0,143 0,200 0,200 1,000 0,111 1,000 0,143 0,200 0,200 0,111 0,143 1,000 0,143 0,219 0,010 
A15 0,333 1,000 1,000 3,000 3,000 7,000 0,333 7,000 1,000 3,000 3,000 0,333 1,000 7,000 1,000 1,588 0,073 

 
Aprēķinu rezultāti: λmax pašnozīmes vislielākais lielums ir 15,534 ar saskaņotības indeksu 0,038. Piecpadsmitās pakāpes matricai gadījuma 

lielums ir līdzīgs ar 1,590. Saskaņotības attiecības CR lielums ir 0,024, kas ir mazāks par 0,10, tāpēc ir apmierinošs. 
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13. pielikums 

 
Normalizēta lēmumu matrica 

 K1 K2 K3 K4 K5 
A1 0,4453 0,1962 0,4104 0,4855 0,0280 
A2 0,0934 0,4418 0,4104 0,2243 0,3354 
A3 0,2057 0,1962 0,1823 0,2243 0,0460 
A4 0,4453 0,4418 0,0297 0,0979 0,0950 
A5 0,0301 0,4418 0,4104 0,0979 0,4983 
A6 0,4453 0,0891 0,0861 0,0310 0,1433 
A7 0,2057 0,0302 0,4104 0,4855 0,0950 
A8 0,0934 0,4418 0,1823 0,0310 0,2186 
A9 0,4453 0,0891 0,0297 0,2243 0,3354 
A10 0,2057 0,0302 0,1823 0,0979 0,0644 
A11 0,0301 0,1962 0,0861 0,0979 0,2186 
A12 0,0934 0,0891 0,4104 0,4855 0,0644 
A13 0,2057 0,0302 0,0297 0,2243 0,3354 
A14 0,0934 0,1962 0,1823 0,0310 0,1433 
A15 0,0301 0,1962 0,0861 0,2243 0,4983 
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14. pielikums 

 
Svaru normalizēta lēmumu matrica 

 K1 K2 K3 K4 K5 
A1 0,0361 0,0787 0,0542 0,0211 0,0096 
A2 0,0076 0,1773 0,0542 0,0098 0,1147 
A3 0,0167 0,0787 0,0241 0,0098 0,0157 
A4 0,0361 0,1773 0,0039 0,0043 0,0325 
A5 0,0024 0,1773 0,0542 0,0043 0,1704 
A6 0,0361 0,0358 0,0114 0,0013 0,0490 
A7 0,0167 0,0121 0,0542 0,0211 0,0325 
A8 0,0076 0,1773 0,0241 0,0013 0,0748 
A9 0,0361 0,0358 0,0039 0,0098 0,1147 
A10 0,0167 0,0121 0,0241 0,0043 0,0220 
A11 0,0024 0,0787 0,0114 0,0043 0,0748 
A12 0,0076 0,0358 0,0542 0,0211 0,0220 
A13 0,0167 0,0121 0,0039 0,0098 0,1147 
A14 0,0076 0,0787 0,0241 0,0013 0,0490 
A15 0,0024 0,0787 0,0114 0,0098 0,1704 
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15. pielikums 

 
Saskaņas matrica 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 
A1 - 0,5987 1,0000 0,5987 0,5987 1,0000 1,0000 0,5987 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
A2 0,4013 - 0,5769 0,5769 1,0000 0,5769 0,5334 0,6580 0,5769 0,5769 0,6580 0,6145 0,5769 0,6580 1,0000 
A3 0,0000 0,4231 - 0,5177 0,4666 0,9189 0,8243 0,5987 0,9189 1,0000 1,0000 0,8243 1,0000 1,0000 1,0000 
A4 0,4013 0,4231 0,4823 - 0,8679 0,8679 0,4823 0,8679 0,9565 0,5259 0,8679 0,4823 0,9565 0,8679 0,8243 
A5 0,4013 0,0000 0,5334 0,1321 - 0,5769 0,5334 0,5769 0,5334 0,5769 0,6580 0,5334 0,5334 0,5769 0,6145 
A6 0,0000 0,4231 0,0811 0,1321 0,4231 - 0,4823 0,4666 0,9565 0,4823 0,5552 0,4823 0,9565 0,1246 0,5552 
A7 0,0000 0,4666 0,1757 0,5177 0,4666 0,5177 - 0,5987 0,5177 0,6580 0,5987 0,2568 1,0000 0,5987 0,5987 
A8 0,4013 0,3420 0,4013 0,1321 0,4231 0,5334 0,4013 - 0,8754 0,5334 0,6145 0,4823 0,8754 0,6580 0,9565 
A9 0,0000 0,4231 0,0811 0,0435 0,4666 0,0435 0,4823 0,1246 - 0,5259 0,1246 0,4823 0,6580 0,1246 0,4666 
A10 0,0000 0,4231 0,0000 0,4741 0,4231 0,5177 0,3420 0,4666 0,4741 - 0,5987 0,0811 0,9565 0,5987 0,5552 
A11 0,0000 0,3420 0,0000 0,1321 0,3420 0,4448 0,4013 0,3855 0,8754 0,4013 - 0,4013 0,8754 0,4448 0,9565 
A12 0,0000 0,3855 0,1757 0,5177 0,4666 0,5177 0,7432 0,5177 0,5177 0,9189 0,5987 - 0,9189 0,5987 0,5987 
A13 0,0000 0,4231 0,0000 0,0435 0,4666 0,0435 0,0000 0,1246 0,3420 0,0435 0,1246 0,0811 - 0,1246 0,4666 
A14 0,0000 0,3420 0,0000 0,1321 0,4231 0,8754 0,4013 0,3420 0,8754 0,4013 0,5552 0,4013 0,8754 - 0,9565 
A15 0,0000 0,0000 0,0000 0,1757 0,3855 0,4448 0,4013 0,0435 0,5334 0,4448 0,0435 0,4013 0,5334 0,0435 - 
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16. pielikums 

 
Nesaskaņas matrica 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 
A1 - 0,9372 0,0000 0,5811 0,4849 0,0000 0,0000 0,4974 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
A2 1,0000 - 1,0000 1,0000 0,0000 0,4642 0,4979 1,0000 0,2016 0,5611 0,4056 0,6549 0,0551 0,6667 0,0000 
A3 1,0000 0,9955 - 1,0000 0,6371 0,4521 0,4524 1,0000 0,1963 0,0000 0,0000 0,7013 0,0000 0,0000 0,0000 
A4 0,5106 0,6118 0,2047 - 0,3648 0,0527 0,3046 0,4771 0,0388 0,1221 0,0757 0,3555 0,0333 0,2047 0,0541 
A5 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 - 0,8576 0,8350 1,0000 0,3934 0,8982 0,9706 1,0000 0,3371 1,0000 0,0558 
A6 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 - 1,0000 1,0000 0,1280 1,0000 1,0000 1,0000 0,1280 1,0000 0,3541 
A7 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,5518 - 1,0000 0,2876 0,3466 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 0,4831 
A8 0,6614 0,7542 0,5989 1,0000 0,3151 0,2016 0,2559 - 0,2016 0,3191 0,0296 0,3725 0,0551 0,2611 0,0854 
A9 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 - 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 0,7720 
A10 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,8763 1,0000 1,0000 0,2552 - 1,0000 1,0000 0,0593 1,0000 0,4491 
A11 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,7834 0,6432 1,0000 0,7834 0,7911 - 1,0000 0,2137 1,0000 0,0575 
A12 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9539 0,6659 0,3850 1,0000 0,3079 0,3021 0,8154 - 0,0982 1,0000 0,2897 
A13 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 - 1,0000 1,0000 
A14 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,8119 0,6639 0,4524 1,0000 0,4344 0,4050 0,1132 0,7013 0,1367 - 0,0693 
A15 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,8356 1,0000 - 
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17. pielikums 

 
Binārās saskaņas matrica 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 
A1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
A2 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
A3 0 0 - 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
A4 0 0 0 - 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
A5 0 0 1 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
A6 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 1 0 1 0 1 
A7 0 0 0 1 0 1 - 1 1 1 1 0 1 1 1 
A8 0 0 0 0 0 1 0 - 1 1 1 0 1 1 1 
A9 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 1 0 0 
A10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 1 0 1 1 1 
A11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 1 0 1 
A12 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 
A13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 
A14 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 - 1 
A15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 - 

 
Saskaņas līmenis c*=0,5000 
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18. pielikums 

 
Binārās nesaskaņas matrica 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 
A1 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A2 1 - 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
A3 1 1 - 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
A4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A5 1 1 1 1 - 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 
A6 1 1 1 1 1 - 1 1 0 1 1 1 0 1 0 
A7 1 1 1 1 1 0 - 1 0 0 1 1 0 1 0 
A8 0 1 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 
A9 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 0 1 1 
A10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 - 1 1 0 1 0 
A11 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 - 1 0 1 0 
A12 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 - 0 1 0 
A13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 
A14 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 - 0 
A15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

 
Nesaskaņas līmenis d*=0,6701 
 

 


