
Lauku tūrisms - 2020
Asnāte Ziemele, LLTA «Lauku ceļotājs» prezidente

2020. gada 24.novembrī,  «Lauku ceļotājs» biedru tiešsaistes sapulce
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LLTA “Lauku ceļotājs”biedri

Kopā asociācijai 2020. gada 
novembrī ir 349 biedri
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LLTA “Lauku ceļotājs” jaunie biedri 2020 
(marts-novembris)

1. Viesu māja “Paradīzes”, Balvu nov.

2. Brantu muiža, Smiltenes nov.

3. Bioloģiskā sēta “Aparēni”, Madonas nov.

4. Smiltsērkšķu saimniecība “Amber Farm”, Smiltenes nov.

5. Brīvdienu māja “Skrundas Apartamenti Elandrum”, Saldus nov.

6. Viesu māja “Debesu bļoda”, Ogres nov.

7. Brīvdienu māja “Kraujas”, Mārupes nov.

8. Kempings, viesu māja “Rožkalni”, Ventspils nov.

9. Kempings “Kaspari”, Rēzeknes nov.

10.Kempings “Camping&Yachts”, Rīga

11.Viesu māja “Saliņmuižas namiņš”, Gulbenes nov.

12.Piemājas saimniecība “Grūbes Dzirnavas”, Mazsalacas nov.

13.Mini zoo “Skaistkrasti”, Ikšķiles nov.

14.Brīvdienu māja “Royal Club 13”, Jūrmala

15.Zeit hotel, Līgatnes nov.

16.Viesnīca “Lizari”, Jelgavas nov.

17.Cīrulīšu mājas vīns, Rojas pag.
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Izslēgtie biedri 2020 (marts-novembris)
Nr. Biedrs Iestāšanās gads Atrašanās vieta

1.BM „Avotnieki”, 2002 Dzērbenes pag., Vecpiebalgas nov.

2.BM „Duntes Urdziņas”, 1997 Skultes pag., Limbažu nov.

3.BM „Dziļlejas”, 2002 Talsu nov.

4.LM „Kalbakas”, 2000 Smiltenes nov.

5.BM „Līdakas”, 2002 Engures nov.

6.BM „Vecpāpani”, 2009 Gulbenes nov.

7.VM „Trīssaliņas”, 2013 Smiltenes nov.

8.LLL „Ļesnoje”, 2011 Daugavpils nov.

9.Kempings „Laimes māja” 2013 Talsu nov.

10. Savvaļas dzīvnieku dārzs „Saulītes” 2015 Ķeguma nov.

11.BM „Dievausēni”, 2015 Amatas nov.

12.„Melnā Kolka”, 2015 Rīga

13.VN „Romance”, 2015 Kandavas nov.

14.VM „Elzas māja”, 2016 Kuldīga

15.Blankenfeldes muiža 2016 Jelgavas nov.

16.BM „Trīs istabas”, 2016 Mārupe

17.Kempings „Baiļi” 2016 Beverīnas nov.

18.VN „Lemond” 2016 Ozolnieku nov.

19.Kempings „Kurzemes pērle” 2017 Aizpute

20.Viesnīcas „Saules club Apart-hotel” 2017 Saulkrastu nov.

21.VM „Kāpsargi” 2017 Ventspils nov.

22.Dace Kristiāna Ūdre 2019 Dobeles nov.

23.Atpūtas komplekss “Jūrmeži” 2019 Ventspils nov.

24.SIA “VNĪ” pils – Mežotnes pils 2007 Bauskas nov.

25.BM “Vecliepas” 2016 Ventspils nov.

26.lauku māja “Donas” 2015 Smiltenes nov.
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Lauku tūrisma 
uzņēmējdarbības aptauja - 2020

o Respondentu skaits: 262

o Anketēšanas periods: 07.10.-30.10.2020.

o Anketas rezultāti iegūti elektroniski

Paldies par atbildēm un viedokli! ☺



celotajs.lv

262 respondenti
Naktsmītnes – 159

Lauku labumu saimniecības – 52

Ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji – 45

Aktīvā tūrisma pakalpojumu sniedzēji – 24

Tūrisma informācijas centrs – 19

Muzeji, izstāžu zāles, kolekcijas – 17

Tūrisma jomu pārstāvoša NVO - 1

Uzņēmuma / 
organizācijas 

tips; 0

Naktsmītnes; 
159

Lauku labumu 
saimniecības; 

52

Ēdināšanas 
pakalpojumu 
sniedzēji; 45

Aktīvā tūrisma 
pakalpojumu 
sniedzēji; 24

Gidi, grupu 
vadītāji, 

pasākumu 
organizatori; 

14

Tūrisma 
informācijas 

centrs; 19

Tūrismu jomu 
pārstāvoša 

NVO; 1

Muzejs, izstāžu 
centrs, u.c.; 17

Uzņēmuma / organizācijas tips
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Lauku teritorija
61%

Mazpilsēta, ciemats
23%

Pilsēta
11%

Rīgā vai Pierīgā (~20 km 
ap Rīgu)

5%

Lauku teritorija Mazpilsēta, ciemats Pilsēta Rīgā vai Pierīgā (~20 km ap Rīgu)

Uzņēmumu atrašanās vieta
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-50% -25% -10% -5% Nemainīgs 5% 10% 25% 50%
Uzsāku

darbību šajā
gadā

2018 2.7% 0.0% 4.5% 2.2% 25.0% 20.4% 13.6% 11.3% 13.6% 6.7%

2019 8% 4% 10% 10% 17% 0% 15% 10% 17% 10%

2020 24.0% 14.5% 4.1% 4.1% 12.6% 7.6% 13.0% 11.4% 5.3% 3.4%
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Klientu skaita izmaiņas 2018.-2020. gados

2020. g. 

• Liels klientu kritums - 42,5% uzņēmējiem kritums salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

• Nemainīgs – 12.6% uzņēmēju.

• Ir bijis klientu skaita kāpums 37,3% uzņēmējiem, bet vismazākais salīdzinot ar 

iepriekšējiem gadiem.

• Vismazāk uzņēmumu uzsāka darbību salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem.
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-50% -25% -10% -5% Nemainīgs 5% 10% 25% 50%
Uzsāku darbību

šajā gadā

2018 2% 2% 4.50% 2.50% 25% 20.50% 14% 11% 13.50% 7%

2019 8% 4% 10% 10% 17% 0% 15% 10% 17% 10%

2020 23% 15.50% 6.20% 3.10% 12% 7.50% 14.40% 13.20% 3.50% 1%
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2020. g. 

• Liels klientu kritums - 48,2% uzņēmējiem kritums salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

• Nemainīgs – 12% uzņēmēju.

• Ir bijis klientu skaita kāpums 38,6% uzņēmējiem, bet vismazākais salīdzinot ar 

iepriekšējiem gadiem.

• Vismazāk uzņēmumu uzsāka darbību salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem.

Klientu skaita izmaiņas 2018.-2020.gados
Naktsmītnes
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-50% -25% -10% -5% Nemainīgs 5% 10% 25% 50%
Uzsāku

darbību šajā
gadā

Naktsmītnes 23% 15.50% 6.20% 3.10% 12% 7.50% 14.40% 13.20% 3.50% 1%

Lauku labumu saimiecības 22% 8% 0% 0% 22% 10% 6% 16% 6% 10%

Ēdināšanas pakalpojumui sniedzēji 29% 15.50% 11% 0 11% 4.50% 20% 7% 2% 0%

Aktīvā t. pak.sniedz. 33% 8% 4% 0% 4% 8% 21% 13% 4% 0%

Gids, grupu vad. 36% 7.00% 0% 0% 36% 0% 0% 7% 14% 0%

Naktsmītnes Lauku labumu saimiecības Ēdināšanas pakalpojumui sniedzēji Aktīvā t. pak.sniedz. Gids, grupu vad.

Kopumā klientu skaita ziņā salīdzinot ar iepriekšējo gadu bijis kritums. Liels kritums ir 

bijis gidiem, grupu vadītājiem un pasākumu organizatoriem (43% no uzņēmējiem 25-

50% kritums), aktīvā tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un ēdināšanas pakalpojumu 

sniedzējiem  – gandrīz pusei no uzņēmumiem ir bijis klientu skaita kritums.

Vismazākais kritums bijis lauku labumu saimniecībās.

Klientu skaita izmaiņas 2020.gadā pret 2019.gadu
Salīdzot dažāda tipa uzņēmējus



celotajs.lv

12%

11%

5%

4%

16%

5%

15%

16%

13%

3%

37%

10%

6%

5%

21%

5%

5%

5%

2%

3%

- 5 0 %

- 2 5 %

- 1 0 %

- 5 %

N E M A I N Ī G S

5 %

1 0 %

2 5 %

5 0 %

U Z S Ā K U  D A R B Ī B U  Š A J Ā  G A D Ā

Klientu skaita izmaiņas No Latvijas viesiem

Klientu skaita izmaiņas No ārvalstu viesiem

Klientu skaita izmaiņas salīdzinot ar 2019. gadu
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Bija
73%

Nebija
27%

Vai jums šogad bija ārvalstu viesi?
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Ārvalstu klienti - valstis
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Ģimenes Pāri vai
nelielas

kompānijas
(2-4

personas)

Individuālie
tūristi

Draugu
kompānijas

Aktīvie
tūristi
(velo,
laivas,

pārgājieni)

Pasākumu -
svētku,
kāzu,

semināru,
sporta
spēļu

klienti, u.c

Skolnieku
grupas un

bērnu
nometnes

Citas

76.80%

61.20%

47.50% 44.50%

17.90%
15.20%

9.10% 8.70%

Galvenās mērķa grupas šajā sezonā
Visos uzņēmumos kopā
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41.60%
39.70%

16.30%

1.20% 1.20%
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1 dienu (1 dienas ekskursija) 1-2 dienas (1 nakts) ~2-4 dienas ~1 nedēļu Vairāk par 1 nedēļu

Visi kopā Naktsmītnes

Salīdzinot viesu uzturēšanās ilgumu ar 2019. g., tas būtiski nav 

mainījies un saglabājušās tādas pašas tendences kā iepriekš –

pārsvarā viesi lauku tūrisma uzņēmumos, t.sk., naktsmītnēs vidēji 

uzturās 1-2 dienas nakšņojot 1 nakti. 

Vidējais viesu uzturēšanās ilgums pie jums?
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57%

27.70% 29.60%

55.40%

18.10%

28.80%

7.70% 6.90%
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75%
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Visi kopā Naktsmītnes

Kādas atpūtas iespējas un pakalpojumus tūristi izvēlas pie 
Jums?
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Pozitīva
21%

Negatīva
56%

Neitrāla
23%

+ Pozitīva:

+ Cilvēki paliks Latvijā.

+ Pilsētnieki labāk iepazīs Latvijas lauku 

labumus.

+ Izvēloties atpūtas vietas, cilvēki dod 

priekšroku mazapdzīvotām teritorijām

+ Cilvēki mainīs ceļošanas paradumus, 

meklēs vietas laukos, pie dabas, bez 

lielām cilvēku masām, kur atpūsties ar 

ģimeni vai tuvākajiem draugiem.

+ Uz laukiem dodas klienti, kuri iepriekš 

izvēlējās braucienus uz ārzemēm.

+ Nebūs publisku izklaides pasākumu un 

cilvēki paši organizēs individuālu atpūtu.

- Negatīva:

- Nav un nebūs ārvalstu tūristu.

- Cilvēki baidīsies ceļot.

- Augs pakalpojumu cenas.

- Daudzi uzņēmumi bankrotēs.

- Cilvēkiem mazināsies maksātspēja un cietīs visa ekonomika.

- Cilvēki Latvijā nevēlas tērēt tik pat daudz naudas atpūtai cik 

ārzemēs.

- Cilvēkiem radīsies apātija, apniks vietējais piedāvājums.

Kāda, jūsuprāt, ir COVID-19 ilgtermiņa ietekme uz lauku 
tūrisma nākotni?
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20%

neplānoju Vēl nezinu

• Patreizējos apstākļos neiespējami kaut ko prognozēt un plānot.

• Plānot neplānojam, bet sekojam līdzi situācijai.

• Atkarīgs no piegādātājiem.

• Individuālāka pieeja - lielākas atlaides ģimenēm un viesiem, kas uzturās 

ilgāk.

Vai plānots cenu kāpums 2021. gadā
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“Lauku ceļotāja” viedoklis medijos

16. aprīlis, "900 sekundēs " situāciju Latvijas lauku tūrisma nozarē komentē Asnate Ziemele

23. aprīlis, Lauku tūrisma uzņēmumus sadusmo Reira izteikumi par situāciju nozarē, LSM

13. maijs, Uz Spāniju, Kipru? Nē! Uz Lielajiem Muļķiem! Asnāte Ziemele aicina glābt tūrismu, Neatkarīgā Rīta Avīze

18. maijs - sižets par Militārā mantojuma projektu "900 sekundēs"

19. jūnijs, Tūrisma iespējas Latvijā vasarā, Zemgales Reģionālā televīzija

8. jūlijs, lauku tūrisms Covid-19 laikā. Intervija ar Asnāti Ziemeli LTV1 “Rīta Panorāmā”

8. jūlijs, Podkāsta rubrika «Tūrisma restarts»: Asnāte Ziemele, LLTA «Lauku ceļotājs» valdes priekšsēdētāja

9. jūlijs, Latvijas tūrisma nozare ar atklātu vēstuli vēršas pie Valsts prezidenta, Ministru prezidenta un Latvijas Bankas prezidenta

28. jūlijs, Skype intervija ar Asnāti Ziemeli LTV1 “Rīta Pamorāmā”

15. augusts, LR1 raidījums "Kā labāk dzīvot" - situācija lauku tūrismā

12. septembris, Labāk aizvedīs naudu uz ārzemēm: Latvijas iedzīvotāji nav gatavi maksāt par lauku tūrismu

9. novembris, "Lauku ceļotājs": Pēc ārkārtējās situācijas daudzi laukos esošie ēdinātāji varētu vairs neatsākt darbu, Tvnet

17. novembris, "Lauku ceļotāja" prezidente: Tik labi, ka man bija iespēja visu piedzīvot pašai!, Rīgas aprinķa avīze
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Paredzētais valsts atbalsts uzņēmējiem
Reģistrētie pamatdarbības NACE kodi - svarīgi!
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Iebildumi par gaidāmām nodokļu 
izmaiņām

Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
nepieciešams noteikt viesmīlības un tūrisma nozarei legālu un reālajiem ieņēmumiem atbilstošu 

veidu darbinieku nodarbināšanai nepilnā laikā pēc stundu likmes vai arī veidojot čeku 
grāmatiņu vai līdzvērtīgu aplikāciju, kas ļautu vienkāršoti nomaksāt atblstošu iemaksu nodoklī 
katram uzņēmējam par saviem nepilna laika piesaistītajiem darbiniekiem.

Kadastrālās reformas ietekme uz NĪN
Sagaidāms, ka līdz ar kadastrālo reformu no 2022. gada NĪN viesnīcām, muižām un viesu mājām 

laukos pieaugs līdz pat divām un vairāk reizēm. Valde uzskata, ka kadastra vērtības un līdz ar to 
NĪN pieaugums ir mākslīgi radīts. Nav korekti paaugstināt NĪN uzņēmējdarbības nozarei, kuru 
skārusi krīze. Ir jāpieprasa, ka lauku tūrisma nozarē, tāpat kā lauksaimniecības nozarē, 
pašvaldībām ir jāpiemēro 75% atlaide NĪN. Šajā brīdī NĪN kadastra vērtību pārskatīšana nav 
pareiza, palielinot uzņēmējam nodokļu slogu.
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Pārgājienu projekts (LLI-448) 

Šī prezentācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs 
prezentācijas saturu pilnībā atbild LLTA "Lauku ceļotājs", un tā nekādos apstākļos 
nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

o Mežtakas turpinājums Kurzemē 
(~292 km) un Lietuvā (~751 km)

o Jūrtakas turpinājums Lietuvā (~208 km)

➢ Šī gada vasarā kopā noieti ar kājām, apsekoti un izpētīti ~ 1270 Jūrtakas un 
Mežtakas kilometri.
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Baltictrails.eu
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“Gājējam draudzīgs / Hiker-friendly” 
o Gājējam draudzīgs / Hiker-friendly zīme tiek piešķirta tūrisma
pakalpojumu sniedzējiem Baltijas valstīs, kas parāda, ka uzņēmējs
saprot un respektē kājāmgājēju vajadzības, ka šeit viņi ir gaidīti.
Uzņēmējs piedāvā kājāmgājējiem būtiskus un nepieciešamus
pakalpojumus, piemēram: informāciju par maršrutu, dzeramo ūdeni,
pirmās palīdzības aptieciņu, elektroierīču uzlādi, naktsmītnē ir iespēja
izžāvēt slapjās un izmazgāt netīrās drēbes, zābakus u.c. personīgu
ekipējumu.

o Zīme un kritēriji pieejami:
https://baltictrails.eu/lv/forest/marketing

https://baltictrails.eu/lv/forest/marketing
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o Latvijā zīmi piešķir komisija, kurā ir 13
dalībnieki – gan valsts iestādes, gan
organizācijas, kuras atbalsta kājāmiešanu,
aktīvo atpūtu un dabas tūrismu.

o Pirmā komisijas sēde 22. okt. -> pirmie
17 Gājējam draudzīgs tūrisma pakalpojumu
sniedzēji Latvijā.

o Nākamā pretendentu izskatīšanas sēde
2021. gada februārī.

“Gājējam draudzīgs / Hiker-friendly” 

Piesakies zīmes saņemšanai, rakstot uz 
lauku@celotajs.lv

Var pieteikties pakalpojumu sniedzēji visā Latvijā 
neatkarīgi no tā, kāds pārgājienu maršruts vai taka 

atrodas viņu tuvumā

mailto:lauku@celotajs.lv
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Projekts «Lauku dzīvesveids» (CB906) 

Piedāvājums “Lauku Dzīvesveids” ļaus tūristiem iepazīt mūsdienu dzīvi un cilvēkus laukos, apmeklējot
ārpilsētas tūrisma galamērķus ar spilgtu identitāti. Tas ir stāsts par dzīves stilu, kas izmaina ierastos
priekšstatus par laukiem un veido jaunu lauku vidi, apvienojot tradicionālās un mūsdienu vērtības.
Viesiem ir iespēja iepazīt dzīvi mazpilsētās, lauku saimniecībās un uzņēmumos kopā ar vietējo cilvēku,
vērojot ikdienas norises vai iesaistoties tajās visdažādākajās jomās, piemēram, dārza veidošana un
kopšana, mūsdienu dizaina amatniecība, veselīga pārtika, inovatīvu produktu ražošana, arhitektūra un
vide, zaļais dzīvesveids utt.
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Iesaisties “Lauku dzīvesveida” projektā, 
rakstot uz katrina@celotajs.lv

⇨ Aicinām pieteikties un projektā iesaistīties lauku tūrisma uzņēmējus 
visā Latvijā, kas vēlas un spēj piedāvāt “Lauku dzīvesveida“ produktus!

⇨ Aicinām atsaukties arī tos saimniekus, kas būtu gatavi saviem vietējiem 
interesentiem sagatavot un novadīt arī meistarklases / apmācības 
attālināti – tiešsaistē, piem.:

• puzuru pīšana, Ziemassvētku rotājumu veidošana, 
• pīrāgu, piparkūku cepšana, 
• masku gatavošana, 
• Jāņu siera siešana, vainagu pīšana, 
• pirts slotu siešana un pirts rituāli, 
• garšvielu, tēju vākšana un gatavošana, 
• mājas sidra, vīna vai alus gatavošana, 
• saldējuma gatavošana, 
• dārza lietas, piemēram, tomātu stādīšana un puķu audzēšana, 

dekoratīvo dobju audzēšana,
• u.c. 

mailto:katrina@celotajs.lv
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Latvijas-Igaunijas kopīgais 
tūrisma produkts

“Militārais mantojums”
kas sniegtu pievilcīgu un mūsdienīgu, 

informācijai bagātīgu tūrisma pieredzi 
un popularizētu militāros objektus un 
to vēsturi abās valstīs kā pieejamus un 

drošus apmeklētājiem
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Kādi objekti ir iekļaujami tūrisma 
produktā “Militārais mantojums”

• objekti, kas pēdējos 100 gadus izmantoti militāriem mērķiem;

• bijušie armijas objekti - raķešu, aviācijas bāzes, tanku šautuves, 

• bijušie militārie lidlauki, militārās pilsētas, robežsardzes un pretizlūkošanas objekti, 
utt;

• bijušās nocietinājumu sistēmas, piekrastes aizsardzības baterijas, cietokšņi, zemnīcas, 
ierakumi, bunkuri;

• kolekcijas, muzeji un izstādes, kas veltītas karam, militāriem notikumiem, padomju 
okupācijai u.c.;

• nozīmīgi kaujas lauki, ja šīs vietas tiek aprīkotas ar informāciju tūristiem un darbojas 
kā apskates objekti/vietas;

• ieroči, piemēram, - lielgabali;

• arī cilvēki - atmiņu stāstu stāstītāji, kā arī organizēti pasākumi, kas aizvien turpina vai 
demonstrē ar militāro mantojumu saistītās tradīcijas;

www.militaryheritagetourism.info

Facebook & Instagram @militaryheritagetourism

Sev zināmus vēsturiskus stāstus sūti uz military@celotajs.lv

Iedvesmas video https://youtu.be/J0pbQXzJmaQ

http://www.militaryheritagetourism.info/
http://www.facebook.com/militaryheritagetourism
mailto:military@celotajs.lv
https://youtu.be/J0pbQXzJmaQ
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Kulinārā tūrisma piedāvājums „Sidra ceļš”

• 78 vietas ārpus Rīgas, kur iespējams nobaudīt Latvijas ābolu sidru

• “Sidra ceļa” brošūra un karte

• “Sidra ceļa” interneta vietne celotajs.lv/sidracels

• Konkurss Baltic Cider Awards

Lai pieteiktos “Sidra ceļā” - informāciju sūtiet uz lauku@celotajs.lv.

https://www.celotajs.lv/lv/c/brand/ciderroute
mailto:lauku@celotajs.lv
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Kulinārā tūrisma piedāvājums „Rudzu ceļš”

• 52 maizes cepēji, rudzu audzētāji, viesu 
nami un restorāni visā Latvijā, kur cep 
rudzu maizi pēc tradicionālām vai 
mūsdienu receptēm, gatavo dažādus 
ēdienus no rupjmaizes vai rudzu miltiem 
un ceļ tos galdā viesiem

• Karte un brošūra „Rudzu ceļš”

• „Rudzu ceļa” interneta vietne 
www.celotajs.lv/rudzucels. 

http://www.celotajs.lv/rudzucels
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"Atvērtās dienas laukos 2020" - kā gājis 
šoreiz?

• 22.-23. augusts

• 184 saimniecības

• Atsauksmes no 175 saimniecībām

• Vidēji vienā saimniecībā 96 apmeklētāji

• Apmeklētāju skaits - no 0 līdz 7200 vienā saimniecībā

2021. gada iecere - “atvērtās lauku restorānu, mājas kafejnīcu un mājas virtuves” dienas
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2021.gadā - Atvērtās lauku restorānu, 
mājas kafejnīcu un mājas virtuves

dienas?

• pasākumu plānojam organizēt kā “vienas dienas lauku 
restorānu, mājas kafejnīcu un mājas virtuves” dienas. 

• Plānotas 4 atvērtās nedēļas nogales - 1 nedēļas nogale 
katrā novadā. 

• Šīs aktivitātes uzstādījums - stiprināt nozares 
dzīvotspēju, īpaši ēdināšanas pakalpojumu reģionos, 
ņemot vērā krīzes ietekmi.
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Latvijas  lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”
Kalnciema iela 40, Rīga, LV-1046, +371 67617600 

E-pasts: lauku@celotajs.lv Facebook: Lauku Celotajs     twitter.com/Laukucelotajs  


