


 2015. gada 3/4 Latvijā tūristu skaita pieaugums +3%; 

 TAVA plašās tūrisma kampaņas un kopējās tendences  
“atspoguļojas” Vidzemē – pieaug viesu skaits no Vācijas, 
Lielbritānijas, Rietumu valstīm, sarūk tūristi no Krievijas, 
stabili kaimiņi; 

 Veiksmīga sadarbība ar TAVA: pasākumi (11); mārketinga 
aktivitātes – kartes un brošūras, mediji, info presē, 
žurnālistu vizītes (50+), izstādes (11 + 45); 
infrastruktūras informatīvie elementi reģionos – kartes un 
stendi (180) u.c.); 

 Turpmāk arī atbalsts reģioniem; 
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Izsūtīts lūgums (mēnesi pirms pasākuma) par tūrisma 
tendencēm Vidzemes novadu pašvaldībām – TIC, kā arī 

VTA biedriem – uzņēmējiem: 

 

 no 40 novadiem / TICiem atsaucās – 17  (42,5%) 

 no 57 biedriem-uzņēmējiem  atsaucās – 10 (17,5%) 

 

Iegūts aptuvens statistikas / tendenču apkopojums 

Informācijas apkopojums būs pieejams Vidzeme.com 
tuvākajās dienās 





Aloja 
Latvija, 
Igaunija, 
Vācija, 
Krievija, 
Nīderlande, 
Polija 

Carnikava  
Latvija, 
Krievija, 
Igaunija, 
Vācija, 
Zviedrija, 
Lietuva 

Salacgrīva 
Latvija,  

Igaunija,  

Vācija,  

Somija, 
Lietuva,  

Krievija 

Saulkrasti 

Latvija, 
Krievija, 
Lietuva, 
Vācija, 
Igaunija, 
Francija ! 

Limbaži 
Latvija, 
Igaunija, 
Vācija, 
Krievija, 

Nīderlande, 
Somija 

 

Lietuva 
Latvija 

Somija 

Krievija 

Nīderlande 

Zviedrija 

Vācija 

Igaunija 

Polija 



 Alojas TIC 
 9018 (2012.gads) 

 5875 (2013.gads) 

 7512 (2014.gads) 

 3290 (2015.gads, 
30.09.) 

 

 
 Carnikavas TIC 
 1728 (2012.gads) 

 2003 (2013.gads) 

 2846 (2014. gads) 

 3546 (2015.gads, 30.09.) 

 

 Salacgrīvas TIC & 
Ainažu TIP 

 2917 (2012.gads) 

 2814(2013.gads) 

 4833 (2014.gads) 

 4326 (2015.gads, 30.11.) 

 

 Saulkrasti TIC 
 4568 (2012.gads) 

 7080 (2013.gads) 

 18 773 (2014. gads) 

 19 540 (2015. gads, 
30.11.) + “WC faktors” 

 Limbažu TIC 
 3861 (2012.gads) 

 4570 (2013.gads) 

 4233 (2014.gads) 

 4965 (2015. gads, 
30.11) 

 

 

 

 



 Saulkrastos izteikts pieprasījums atpūtai ģimenēm ar 
bērniem, liels Krievu tūristu rezervāciju atteikums, 
pieprasīta aktīvā atpūta, liels vietējo un Lietuvas 
tūristu skaita pieplūdums; 

 

 Limbažos pieaudzis vietējo ceļotāju skaits, kā arī 
interese par Vidzemi kopumā; 

 

 Kopumā palielinājies tūristu skaits; pieaug interese 
par velotūrisma iespējām; 



 Līgatnē pieaudzis individuālo ceļotāju un ārvalstu 
tūristu skaits; 

 Būtiski pieaudzis velotūristu, kājnieku skaits; 

 Aktīvās atpūtas iespējas | Ģimenēm ar bērniem 

 

 Amata uzteic sekmīgu sadarbību klastera EnterGauja 
ietvaros, kā arī dažādu tūrisma projektu realizēšanu; 

 DAP atjauno dabas tūrisma infrastruktūru, jaunums – 
Cecīļu dabas taka; 

 Āraiši - tiek attīstīti par novada tūrisma centru; 

 



 Cēsu TIC apkalpojis 9351 viesu (30.11.); 

 TOP: LV, DE, RU, EST, ES, ASV; 

 Interesē Cēsis, Vidzeme | daba, kultūra, pasākumi; 

 Cēsu pils kompleksu apmeklējuši 52 200 tk. apmeklētāju 
(pieaugums); 

 Kopā ar pasākumiem, vizītēm u.c. ~ 95 000 tk. 

 

 Valmiera uzteic sekmīgu sadarbību klastera EnterGauja 
ietvaros, nozīmīga kompleksu mārketinga aktivitāšu 
virzīšana un attīstīšana; 

 Valmieras TIC – 4690 (30.09.) | TOP: EST, DE, RUS, FIN; 

 

 



 Salaspils TIC apmeklējums (9 mēneši) ~ 5400; 

 Pieprasītākā informācija par NBD, Salaspils memoriālu un 
Daugavas muzeju; 

 TOP valstis – Baltija, Skandināvija un Vācija; 

 

 Ropažu novadā izveidota tūrisma un jaunatnes lietu 
speciālista vakance; 

 Tūrisma attīstībā tiek sperti pirmie soļi, kas atkarīgi no 
2016.gada budžeta; 

 Tūrisma plūsma veicināta ar pasākumiem – Festivāls 
“Playground” un Ropažu 810gades svinības; 

 



 Madonas TIC apkalpojis 1500 viesu (atrodas muzejā – 
nav novērojamas tūristu grupas, “slēpotāji”); 

 Ceļo no Rietumu valstīm uz Baltiju / Skandināvijas 
valstis izvēlas kā galamērķi; pieprasītāka – daba! 

 Tūristi ar kemperiem, seniori, velotūristi.  

 

 Ērgļu novadā viesojušies ~10 000 tūristu (65% skolēni 
un ģimenes ar bērniem); TOP: LV, DE, EST, LT, GB, NL; 

 Pieprasītas aktivitātes ar līdzdarbošanos un 
iesaistīšanos, gastronomiskais piedāvājums; 

 

 



 Jaunpiebalga uzņēmusi jaunus tūrisma apgriezienus; 

 Tūrisma plūsmu veicinājis jaunais materiāls “Tava 
diena Piebalgā” – sadarbībā ar Vecpiebalgas novadu; 

 Aktīva infrastruktūras attīstīšana, jaunu tūrisma 
uzņēmumu rašanās; 

 

 Vecpiebalgā tūristu skaits samazinājies (ceļš P30); 

 Palielinājies pieprasījums pēc gidu ekskursijām; 

 TOP objekti – Porcelāns fabrika, muižas kompkless, 
Vecpiebalgas ūdensrozes, baznīca, “Saulrieti”; 

 

 



 Raunas novadā – ar izaugsmes tendencēm (Raunas 
pilsdrupās - 3000 biļetes); ~ 5000 tūristu? 

 Topā ģimenes ar bērniem, velotūristi; 

 Audzis igauņu tūristu skaits; TOP: LT, DE, NL, 
pavisam maz tūristu no Krievijas; 

 Veiksmīgs sadarbības piemērs ar Smiltenes un Apes 
novadiem – “Vidzemes šosejas pieturas”; 

 Aktīvi uzņēmēji – dažādas ražotnes (siers, alus, 
ceplis) – iesaistīšanās, degustācijas; 

 



 Smiltenes novadā – izaugsme; 

 Palielinājies tūristu skaits no Igaunijas, Vācijas, 
Nīderlandes, samazinājies no Krievijas; 

 Topā Smiltenes velo takas, jaunais velomaršruts; 

 

 Strenču novadā topā aktīvā atpūta un ūdenstūrisma 
iespējas, pilis un muižas (Jercēnmuižas komplekss); 
Sedas purva dabas takas – īpaši vācu tūristiem; 

 Igauņu tūristi – “Via Hanseatica” maršruts; 

 TOP: EST, DE, ES, FR, FIN 

 

 



 Valkas novadā – tendence uz tūristu skaita pieaugumu; 

 <50% vietējie ceļotāji, samazinājies Krievijas, pieaudzis 
Vācijas tūristu skaits; 

 Liela interese par mājražotāju, amatnieku ražojumiem, 
tradīcijām; 

 

 Alūksnes novadā pieaugums par 18-20% (pret 2014.g.); 

 Topā skatu torņi Veclaicenē Kornetos un Alūksnē (14 
000 apmeklētāju), “atdzīvināts” Tempļa kalns; 

 





 Ap 250 500 tk. 2014.gadā un ceļotāju grupas veido 
1/3 no kopējā viesu skaita; 

 TOP grupas: DE, ES, JP, LT, FR, IT. 

 LV būtu 2. vietā (aiz Vācijas); 

 Samazinājies Krievijas tūristu skaits, vislielākais 
pieaugums D-Korejai; 

 Vācieši neizvēlās braukt uz kādu reģionu, bet baidās 
pat pamest savus mājokļus (bēgļu faktors); 

 Kopumā apmēram 80 dažādu valstu tūristu; 

 

 

 



 Līdz decembrim muzeju apmeklējuši 23 692 
tūristi; 

 Visapmeklētākie mēneši – maijs, jūlijs, augusts; 

 

 Ārvalstu tūristu grupu TOP: EST, LT, RUS / GER, 
FIN, BLR 

 Iezīmējās apmeklētāji grupās no Ungārijas, 
Slovākijas, Ukrainas, Kazahstānas. 

 

 



 Apmēram ~ 14 000 apmeklētāju; 

 Samazinājies ārvalstu tūristu skaits; 

 Redz atdevi “Balttour” izstādei – vietējie ceļotāji; 

 

 Plānots veidot piedāvājumu kā interesanti un neparasti 
pavadīt vienu dienu Lielvārdē; 

 Pasākums “Lielvārdes pils aicina” – mērķis veidot kā 
ikgadēju pasākumu augusta otrajā sestdienā; 

 

 

 



 Laukakmens izstrādājumu bodīte “Ezeriņi” – 4550 
individuālie apmeklētāji un 800 cilvēki ekskursiju 
grupās; 

 TOP: LV, EST, LT/RUS, DE, ASV, FIN. 

 

 Valmiermuižas alus – TOP grupas: EST, RUS, DE / FIN 

 Ciemiņu kopējais skaits grupās – TOP: EST, SWE, RUS, 
DE, FIN 

 Grupas tikai no LV – 339 (2625 viesi); 

 Pieaug igauņu tūristu skaits; 

 



 Atpūtas komplekss “Meža salas” – nav krievu tūristu, 
samazinājušies semināri un privātās “ballītes”; lielie 
pasākumi un kāzas – nemainīgi, kemperi (NL, DE, 
FIN); Booking.com – pieaug vietējo rezervācijas; 

 Viesu nams “Kosīši”– 970 viesi (LV, DE, LT, FIN, EST) 

 Kempings “Leiputrija” – nav krievu tūristu, EST un LT; 

 Brīvdienu māja “Celmi” – Booking.com, ASV, DE, NL; 

 “Pro Travel” – gada izskaņa – kritiska, cilvēki baidās 
ceļot, tendence toties attīstīt tuvāko valstu ceļojumu 
piedāvājumus; 







 

 

 

1. javāris – 1. decembris 2015.gadā: 

Vidzeme.com + Facebook + Vimeo 

~ 163 tk. aktīva iesaiste (engagements); 

 
 VTA profils Facebook – profesionāla asociācijas 

komunikācijas platforma = ~ 88 tk. 

 Vidzeme.com mājaslapa= ~ 67 tk. 

 Vimeo video platforma= ~ 8 tk. video ielādes 

 





 

 

 

 Samazinājies krievu tūristu skaits (dažviet palicis arī 
nemainīgs), to kompensē jauni tirgi. Plašāk iezīmējās 
tūristi no Lielbritānijas, Rietumu valstīm, kā arī 
Nīderlandes velobraucēji un kopumā liela interese par velo 
un aktīvās atpūtas iespējām; 

 Izteikti pieaug vietējo iedzīvotāju ceļošana ģimenēm ar 
bērniem; 

 Joprojām nozīmīgs mārketinga rīks ir plašsaziņas līdzekļi 
(raksti žurnālos, blogi, TV raidījumi u.c.); 

 Tūrisma attīstību sekmē dažādu projektu īstenošana un 
sadarbība ar kaimiņu novadiem, tūrisma akcijas... 

 



 

 

 

 Statistikas rādītāji un plānotā attīstība bieži vien ir viens 
no faktoriem dažādu projektu pieteikumiem finansējuma 
piesaistei; 

 Statistikas ievākšana, apkopošana un analizēšana ir 
svarīgs uzņēmuma attīstības faktors, lai izprastu klientu 
vēlmes, vajadzības un pielāgotu pakalpojumus; 

 Uzņēmējiem – lūgums apkopot statistikas tendences un 
sadarboties ar pašvaldībām (TICiem), organizācijām, kuras 
lūdz un apkopo šāda veida informāciju; 

 Novadiem un uzņēmējiem lūgums aktīvāk sadarboties - 
Vidzemes kopējās tendences ir ļoti pieprasītas! 

 



Pils laukums 1, Cēsis, LV – 4101 

www.vidzeme.com 
 

VTA valdes priekšsēdētājs:  Biroja vadītāja:  IT, Vidzeme.com: 

Raitis Sijāts   Anna Kupče  Jānis Sijāts 

raitis.sijats@gmail.com  info@vidzeme.com janis.sijats@gmail.com 

+371 29175314  +371 20220072 +371 29113017 
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