
Īsā un kodolīgā tūrisma speciālista analīze P.O.R.N.O. & Co dziesmai Viņi nosita Mērkaķi. 
  
Vieta. 
Āfrika. Situācija norisinās Āfrikas kontinentā, kas ir otrais lielākais kontinents pasaulē. Tam 
rietumos ir Atlantijas okeāns, austrumos - Indijas okeāns, ziemeļos - Vidusjūra. Savienots ar 
Eirāziju Ēģiptē pie Suecas. Kopš Suecas kanāla izrakšanas fiziski atdalīts no tās. Taču, lai 
veiktu detālāku analīzi, nepieciešams precizēt konkrētāku vietu. 
Pastāv vairākas iespējas, kur šis konkrētais Mērkaķis, kuru nosita citi mērkaķi, ir mitinājies. 
Pirmkārt, tas varētu būt viens no Āfrikas rezervātiem: 

 Krīgera Nacionālais parks 
 Tsitsikama rezervāts 
 Pretorijas nacionālais zooparks 
 Sodwana Bay Nacionālais parks 
 Labās Cerības raga rezervāts 
 Kirstenbosch botāniskais dārzs 
 Pilansbergas nacionālais parks 
 Kvazulu – Natālas provinces nacionālie parki 

Otrkārt, tuksneši, resp. Sahāras tuksnesis tas noteikti nebūs. 
Treškārt, tas iespējams ir bijis slavenais Kolobus jeb sarkanais mērkaķis, kas mitinās nekur 
citur, kā tikai Zanzibārā. 
Nākamie kritēriji, kas jāņem vērā, nosakot situācijas vietu – vai atļauts celt baznīcu (tas 
vairāk attiecas uz rezervātiem), vai tuvumā dzīvo līdakas – konkrēti viena apņemtā līdaka 
(upes vai ezeri. Kā zināms, Āfrikā atrodas garākā upe – Nīla un iespējams lielākais pasaules 
ezers – Viktorijas ezers), vai tuvumā dzīvo džungļu ziloņi. 
 
Vērtības. 
Gudrība. Baznīca. Mīlestība. Trīs simboli, kas dziesmā atklājas, spēj kalpot kā piesaistoša 
vērtība tūrisma plūsmai uz konkrēto apskates objektu – vietu, kur nogalināts mērkaķis. 
 
Produkts. 
Produkts, kas tiek piedāvāts klientiem – ēka, konkrēti baznīca, ko uzcēlis visgudrākais 
dzīvnieks Āfrikas kontinentā un pat iespējams lielākā mērogā (taču tas nav pierādīts), un viņa 
nāves dēļ iespējams arī nekad netiks pierādīts. 
Ļoti iespējams, ka pats gudrais mērkaķis, kuru nosita citi mērkaķi, ir arī apbedīts sevis paša 
uzceltajā baznīcā, kas paver iespēju nišas tūrismam, respektīvi – Sakrālajam tūrismam. 
Sakrālais tūrisms ir tūrisma veids, kurā ceļotāju galvenais nolūks ir svētvietu, baznīcu un citu 
kulta vietu apmeklējums. Tas daļēji sasaucas ar kultūras tūrismu, jo šīs vietas bieži vien tiek 
apmeklētas ne tikai reliģisko motīvu dēļ, bet arī lai iepazītu tās kā kultūras mantojumu. 
Sakrālais tūrisms ir vērsts uz plašas tūristu auditorijas iepazīšanos ar esošām baznīcām un 
kulta celtnēm, vietām, kā arī baznīcu vēsturi. Sakrālais tūrisms ir ievērības cienīgs novirziens 
plašajā tūrisma izklaides jomā. 
Protams, izvirzot jaunu tūrisma apskates objektu, vienmēr nepieciešams izvērtēt visus plusus 
un mīnusus, respektīvi, veikt SVID analīzi, apzināties savas stiprās un vājās puses, kā arī 
iespējas un draudus. Lai arī sakrālajam tūrismam konkurence nav tik spēcīga, nekad nedrīkst 
aizmirst šos draudus. 
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