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 NOVADU un TIC redzējums & tendences 



Piekrastes tūrisma klāstera iniciatīva 
 “Saviļņojošā Vidzeme” 



“Saviļņojošās Vidzemes”  
2016. gada skaitļi un komentāri 

Kopējais TIC apmeklētāju skaits līdz 2016.gada 30.novembrim: 

 

Alojas novada TIC 5878 

Salacgrīvas TIC un Ainažu TIP 5746  

Saulkrastu TIC 5948, pakalpojumu saņēmēju kopskaits 17810 

Carnikavas TIC 2491 

Limbažu TIC 5129 

  KOPĀ -  25 192 TIC apmeklētāji  

 

Carnikavas un Saulkrastu tūrisma informācijas centros 

novērots apmeklētāju skaita kritums, bet Salacgrīvas tūrisma 

informācijas centrā divos vasaras mēnešos – no 1.jūlija līdz 

31.augustam, apmeklētāju skaita kāpums par 30%. Apmeklētāju 

skaita kāpums novērots arī Limbažu tūrisma informācijas 

centrā. 



TIC komentāri par aizvadīto sezonu 

      Salacgrīvas TIC:  

Tāda sulīgā vasaras sezona jau atkal pierādījusies kā tieši 2 mēnešus gara, no 

1.jūlija līdz 31.augustam, līdz tam ir tāds ieskrējiens un 1.septembris iezvana 

skolas sākšanos un vietējo ceļotāju plūsmas apstāšanos - pie mums ir daudz 

latviešu, kas ceļo ar ģimenēm, tādēļ viņiem 1.septembris ir atskaites punkts, lai 

atgrieztos galvaspilsētā. 

Latvijas iedzīvotāji: 4262 

Ārzemju apmeklētāji TOP 4: Igaunija 592; Vācija 313; Lietuva 184; Somija 144 

 

      Carnikavas TIC:  

Apmeklētāju samazinājums saistīts ar mazāku Nēģu un Zvejnieksvētku 

apmeklējumu, toties Carnikavas Novadpētniecības centram ir bijis 

ievērojams apmeklētāju kāpums. 2016.gadā ļoti nabadzīga nēģu sezona, kas 

arī ietekmēja apmeklētāju skaitu. 

Latvijas iedzīvotāji: 2018 

Ārzemju apmeklētāji TOP 6 - Lietuva 75; Krievija 50; Vācija 47; Igaunija 45; 

Francija 30; Somija 17 



       Alojas TIC: 

Visa gada garumā Alojas novadu apciemoja teju 15 000 interesentu, 

tai skaitā gan dažādo pasākumu apmeklētāji, gan tūristi. TICā  Staicelē 

iegriezās vairāk kā trešā daļa no kopējā interesentu skaita. Ceļoja gan 

grupās, gan individuāli. Pēc TIC uzskaites datiem no ārzemju tūristiem 

pārliecinošu pirmo vietu ieņem Igaunijas iedzīvotāji. Iecienītākais 

tūrisma veids protams – laivošana Salacā (pēc provizoriskiem 

rezultātiem ap 3500). 

Ceļotāji ir sajūsmināti gan par Alojas novada kultūras mantojumu, gan 

dabas objektiem. Ļoti patīk staiceliešu piedāvājums - kultūrvēsturiskais 

mantojums, tradīciju pasākumi Staiceles muzejā un amatnieku 

darinājumi, pozitīvas emocijas sagādā saimniecību “Šita un Kē”, 

“Lielkalni” un “Vīksnas” interesantais un atraktīvais piedāvājums.  

Lielu interesi izraisīja “Saviļņojošās Vidzemes” (Alojas, Limbažu, 

Salacgrīvas, Saulkrastu un Carnikavas novadu sadarbības – klāstera 

iniciatīva) daudzveidīgais tūrisma piedāvājums. 

Latvijas iedzīvotāji 4245 

Ārzemju apmeklētāji TOP 6:  Igaunija 1304; Polija 105; Krievija 70; 

Vācija 66 Somija, Zviedrija, Norvēģija 39 



     Saulkrastu TIC: 

Līdz 30.novembrim Saulkrastu tūrisma informācijas centru apmeklējuši 

5948 TIC apmeklētāji un kopā pakalpojumus saņēmuši 17810 

apmeklētāji, kas ir par 2116 apmeklētājiem mazāk nekā pērnā gadā. 

Analizējot sniegtās informācijas tematikas rādītājus, šajā, ne tik ļoti 

karstajā vasarā, apmeklētājus vairāk interesēja kādus pasākumus un 

apskates objektus apmeklēt, kā aktīvi pavadīt laiku. Liela interese 

izrādīta pēc informācijas par Vidzemes piekrasti un Saulkrastu novada 

kaimiņiem. Aizvadītajā sezonā divkāršojies pieprasīju skaits pēc 

informācijas par ēdināšanu un naktsmītnēm. Tūristus interesē ne vien 

vietas, kur var nobaudīt maltīti ātri un lēti, bet kaut ko piekrastei 

raksturīgu un interesantu.  

Joprojām iztrūkst labiekārtotas telšu vietas jūras krastā ar ugunskuru 

vietām pārgājienu cienītājiem un velotūristiem. 

Turpina pieaugt to tūristu skaits, kuri labprāt apvieno atpūtu ar 

pasākumu apmeklējumu.  

Latvijas iedzīvotāji 3160 

Ārzemju apmeklētāji TOP 6: Krievija 985; Lietuva 473, Vācija 316; 

Igaunija 241; Francija 86; Polija & Somija 50 & 47 
 



•     Limbažu TIC: 

2016. gadā līdz 30. novembrim Limbažu novada tūrisma informācijas centra 

pakalpojumus izmantojuši 5129 interesenti, kas ir par 164 vairāk kā 2015. gadā. 

Palielinājies tūristu skaits no Igaunijas un šogad agrāk kā citus gadus un arī 

daudz ilgāk (principā var teikt visu gadu) ir ārvalstu tūristi TICā- kādreiz bija 

galvenokārt tikai sezonā. Igaunijas un Somijas tūristi brauc iepirkties uz 

Vidzemi, gadījušies vairāki, kas brauc kopā (igauņi ved somu draugus uz 

LV). Vairāk interesējas par iespējām apmeklēt dažādas vietējās saimniecības 

ar degustācijām. Ir vēlme iegādāties vietējo preci, ražojumus. Palielinājies 

velotūristu skaits. Vairāk prasa velomaršrutus un konkrētus maršrutus 

īsām brīvdienām.Tūristi joprojām vēlas saņemt drukātas vietējās kartes. 

Palielinās tūrisma lapas apmeklētāju skaits, kas ienāk lapā caur mobilām ierīcēm. 

Tūristi, kas ierodas jau ir izglītotāki un prasa konkrētus objektus kur atrodas, 

nevis tikai ko var apskatīties. Mazāk jautā pēc naktsmītņu iespējām - daudzi veic 

rezervācijas caur booking.com un jautā, kur atrodas konkrētā naktsmītne. 

Izrādīta liela interese par novada pasākumiem. Limbažos vasarā TOP jautājums 

- kūka un kafija! 

Latvijas iedzīvotāji 4090  

Ārzemju apmeklētāji TOP 6: Igaunija 259; Vācija 164; Krievija 89; Somija 76; 

Lietuva 38; Zviedrija 19 

 

 

Saviļņojošā Vidzeme 2016 



 “Enter Gauja” pašvaldības 
Cēsis, Amata, Līgatne 



Cēsis 

• Šogad  Vidusslaiku kompleksu apmeklējuši  jau 100 tūkstoši viesu no 
visneiedomājamākajām pasaules valstīm; 

• Vasara Cēsīs noteikti ir ziedošais tūrisma periods, īpaši šogad, kad viens no lielākajiem 
pasākumiem Cēsu 810 gadu jubilejas svinību apmeklējums pozitīvi pārsteidza visus 
plānotos rādītājus.  

• Tomēr, ne tikai vasara ir veiksmīgs laiks - tūrisms Cēsīs pamazāk kļūst vissezonāls, jo 
cītīgi tiek strādāts pie dažādu piedāvājumu attīstīšanas arī rudenī, ziemā, pavasarī.  

• Jauna mājas lapa, kas nākotnē veiksmīgi ļaus operēt ar informāciju: www.visit.cesis.lv; 

• Pilsētā attīstās infrastruktūra – tiek būvēts veloparks, stadions, plānota rekonstrukcija 
Vienības laukumam un gravai iepretim Pils parkam u.c., kas nozīmē, ka būs iespēja 
vairāk strādāt ar vietējo tūrismu un veidot piedāvājumus.  

• Tāpat nākamajā gadā Cēsīs atvērsies 2 jaunas viesnīcas, kas ir liels atbalsts tūristu 
piesaistei.  
 



Amata 

• Salīdzinot ar 2015. gadu, kurā TIC apmeklēja 2527 tūristi, 2016. gadā skaits ir palielinājies – no janvāra līdz 
septembrim TIC apmeklēja 3343 tūristi.  Salīdzinot ar 2015. gadu, ārzemju tūristu skaits ir samazinājies 
uz pusi. Ir samazinājies vācu, krievu un lietuviešu tūristu skaits, igauņu tūristu skaits ir nemainīgs. 

• 2016. gadā visvairāk tūristu ieradās no Igaunijas, Krievijas un Vācijas, Lietuvas.  

• Ir interese par Ieriķu dzirnavām, Amatas ģeoloģisko taku. Apmeklētāji interesējas arī par atsevišķiem 
objektiem – Zvārtes iezi, Āraišiem kopumā, Rakšiem u.c. Ir interese par naktsmītnēm un ūdenstūrismu, 
makšķerēšanas iespējām. Apmeklētāji novērtē, ka TICā ir pieejama informācija par visu Latviju. Ārzemju 
tūristiem interesē novads kopumā, Latvija, GNP, novērtē Enter Gauja GNP tūrisma ceļvedi un brošūru 
,,Susuriņa piedzīvojumi GNP”.  

• Jauns tūrisma produkts ir izveidojies Āraišos, sasaistot Āraišu arheoloģisko muzejparku,  Āraišu baznīcu 
Āraišu vējdzirnavas, Drabešu muižas amatu māju, kurā apmeklētājiem ir iespēja apgūt senos amatus, 
rokdarbus, tradīcijas, dziesmas, dejas un rotaļas, kā arī viesoties mūzikas instrumentu darbnīcā uz kokļu 
būves meistarklasi un baudīt paraugdemonstrējumus. 

• Ir izstrādāts interaktīvs Āraišu kopējais zīmols – leģendu karte, kurā ir iespēja uzzināt leģendas par Āraišu 
izcelšanos.  

• Pasākumi – Zāļu diena, Maizes diena, Zaubes savvaļas kulinārais festivāls u.c. 

 

 

 



Līgatne 
• Ārvalstu viesu TOP: 

Vācija 

Igaunija 

Lietuva 

Nīderlande 

Krievija 

Polija 

Francija 

Spānija 

 

• Līgatnes dabas takas apmeklējuši 46 000 viesu; 
 

 



 Vidzemes Augstiene 
Jaunpiebalga, Vecpiebalga, Madona, Cesvaine 



Jaunpiebalga 
• Jaunpiebalgas novada tūrisma piedāvājumā kopumā vērojamas augšupejošas tendences, jo palielinājusies 

apmeklētāju intensitāte populārākajos apskates objektos. Joprojām ar savu stāstījumu lielas tūristu grupas aizrauj 
Dzidra Kuzmane - labāk pazīstama kā Ķencis. 

• Veiksmīgākie un populārākie objekti šogad ir bijuši  ZS "Mazvieķi", kas piedāvā ekskursiju pa aitu saimniecību 
komplektā ar jēra zupas baudīšanu brīvā dabā, kā arī slēpošanas un ūdenstūrisma parks "Vanagkalns“.  Ir arī 
apskates objekti, kas šogad vērojuši apmeklētāju skaita samazināšanos.  

• Joprojām novadā ir problēmas ar nakstmītņu un ēdināšanas nodrošinājumu viesiem.   

• Apmeklētāju skaita pieaugums ļoti saistīts ar dažādiem kultūras pasākumiem un festivāliem tuvākajā apkārtnē, kas 
palielina cilvēku plūsmas intensitāti novadā. Tāpat pozitīvas tendences šogad ieviesusi jaunā Jaunpiebalgas un 
Vecpiebalgas kopējā tūrisma akcija "Tava diena Piebalgā", kas popularizē abu Piebalgu tūrisma objektus un kopējo 
tūrisma maršrutu ar tādu pašu nosaukumu "Tava diena Piebalgā".   

• Aktivitātes vietējiem iedzīvotājiem Jaunpiebalgas novadā veicina "Gaujas fonds" ar dažādām izzinošām 
ekspedīcijām gar Gauju un citām upēm, kā arī gar novada robežu.  

• Jaunpiebalgas amatniecības uzplaukumu veicina jaunās un modernās telpās iekārtotā Jaunpiebalgas Mūzikas un 
mākslas skola, kurā darbojas arī Piebalgas Mākslas studija ar vairākām darbnīcām - keramika, metālapstrāde, 
gleznošana, aušana, balto darbu izšūšana u.c.  Šajā studijā tiek radīti arī mākslas darbi, kas tiek izstādīti vietējās 
izstāžu zālēs, ko apmeklē tūristi.  Un gada nogalē savas durvis atvērusi "Piebalgas vēstniecība" Vecrīgā, kas 
nodarbojas ar Piebalgas amatniecības izstrādājumu un ražojumu tirdzniecību, kā arī tūrisma informācijas izplatīšanu. 



Vecpiebalga 
• Vecpiebalgas novada TIP apmeklētāju skaits ir iepriekšējā gada līmenī. Pieaudzis ceļotāju skaits 

no Igaunijas. Saistībā ar ceļa P30 pārbūvi lielākajā daļā apskates objektu apmeklētāju skaits ir 
krities, dažviet pat par 1/3 daļu; 
Pieaudzis apmeklētāju skaits Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna memoriālajā muzejā 
"Jāņaskola" un Brīvdabas muzejā "Vēveri", kas skaidrojams ar daudzo pasākumu norisi. 

• Šovasar kupli apmeklēta bija arī Saiešana slātaviešu garā "Vecpiebalga atver durvis“; 

• Laba atsaucība bija arī pirmajai ceļotāju akcijai "Tava diena Piebalgā“; 

• Nedaudz pieaudzis senioru un pieaugušo grupu ekskursiju skaits pa Vecpiebalgu. 

• Nemainīgi Piebalgas porcelāna fabrika ir pārliecinoši apmeklētākais apskates objekts, tad 
Vecpiebalgas ūdensrozes, Vecpiebalgas luterāņu baznīca un Kārļa Skalbes memoriālais muzejs 
"Saulrieti". 

• Lietainās un nepastāvīgās vasaras dēļ, kempingos ceļotāji ir nakšņojuši mazāk, toties to atsver 
autoceļa P30 būvnieku uzturēšanās. Siltais septembris arī bija labvēlīgs, lai kempingos būtu 
atpūtnieki. 

• Uz nākamo sezonu raugāmies optimistiski! 



Madona 
• Ceļotājiem patīk dažādas organizētas lietas. Piemēram, tūrisma akcija “Lubāna ezera 

noslēpumi 2016”, kurā bijām apvienojušies 6 Lubāna ezera apkārtnes novadu tūrisma 
piedāvājumu. Piedalījās gan individuālie ceļotāji, gan tūrisma aģentūru organizētās 
grupas; 

• Ceļotājiem patīk tūrisma pasākumi, mūsu populārākie: Gaiziņkalna “Autotraks”, 
Kalsnavas arborētuma “Peoniju svētki”, Degumnieku “Aviācijas svētki”, “Melleņu 
svētdiena”, “Kāla ezera skaņas”; 

• Ceļotājiem patīk gardēžu lietas – ļoti īsā laikā pēc atvēršanās popularitāti iekaroja jaunā 
uzņēmuma “Madonas karameles” ekskursijas. Apmeklētājiem patīk arī sieru ēšana 
“Lazdonas piensaimniekā” un vīnu baudīšana “Domu pieturā; 

• Stabilu vietu Latvijas TOP slēpošanas trašu vidū ieņēmusi Madonas sporta bāze 
“Smeceres sils”. Slēpo ne tikai latvieši, bet regulāri notiek arī kaimiņvalsts Lietuvas 
slēpošanas sacensības. 2017. gadā tiks organizēta visas Eiropas mežu darbinieku 
spartakiādie un Skandināvijas kausa posms; 

 



Cesvaine 

• Pieaudzis pašmāju apmeklētāju skaits tieši darbdienās, kas ļoti 
priecē. Joprojām lielākais skaits apmeklētāju brīvdienās- 
sestdienās un svētdienās; 

• Nostabilizējusies veiksmīga sadarbība ar ceļojumu aģentūrām 
Latvijā, kas regulāri ved grupas uz Cesvaines pili; 

• Ar katru gadu apmeklētāju skaitam ir tendence pieaugt, pēc 
maniem aprēķiniem tā būs arī šogad, bet visa statistika par 2016. 
gadu būs apkopota tikai janvārī; 

• Arvien pieprasītas kāzu ekskursiju programmas, esam pat spiesti 
kādreiz atteikt, ja datums jau aizņemts; 

 



 Pierobeža un Ziemeļ-austrumvidzeme 
Rūjiena, Strenči, Smiltene, Gulbene 



Strenči 

• Salīdzinoši ar 2015.gadu, 2016.gadā Strenču novadā ir bijis lielāks tūristu 
pieplūdums. Strenču novada TIC informācija sniegta kopā 319 tūristiem, tajā 
skaitā 152 vietējiem tūristiem un 167 ārvalstu tūristiem.  

• Visvairāk ārvalstu tūristi 2016.gadā bija ieradušies no Vācijas (65) un Igaunijas 
(40).  

• Lielākā daļa no igauņiem ir informēti par starptautisko tūrisma maršrutu “Via 
Hanseatica” un apceļo tūrisma maršrutā iekļautās vietas.  

• Vācu tūristiem liela interese ir par aktīvā tūrisma un ūdenstūrisma iespējām. 
• Šogad ir veikti vairāki labiekārtošanas darbi Gaujas dabas takā Strenčos, kas 

tūristos raisījis lielāku interesi par šo objektu.  
• Salīdzinoši ar 2015.gadu, tūristi lielāku interesi izrādījuši arī par vienu no 

iecienītākajiem apskates objektiem Strenču novadā- Jērcēnmuižas kompleksu 
(salīdzinājumam: 2015.gadā to apmeklēja 525 tūristi, bet 2016.gadā- 850). 
Jērcēnmuiža ir iekļauta gan “Via Hanseatica” starptautiskajā maršrutā, gan 
ceļojumu aģentūras “Impro” katalogā Vācijas tūristiem.  



Rūjiena 

• 2015. gadā- 2903 apmeklētāju, 2016. gadā- 2665 apmeklētāju. 
Salīdzinot abus gadus redzams, ka 2016. gadā ir par 238 apmeklētājiem 
mazāk.  

• Tas saistīts ar to, ka 2014. gada augustā, Rūjienas novadā TIC tika atklāts 
jaunās telpās, un daudz interesentu (arī 2015. gada sākumā) bija vietējie 
iedzīvotāji, klases no novada skolām, ar interesi aplūkot jaunās telpas un 
aplūkot Japāņu zāli, kas iekārtota Rūjienas TIC telpās. 

• Ievērojams pieaugums igauņu tūristu apmeklējuma skaitā, ja 2015. 
gadā Rūjienas TIC apmeklēja 269 igauņu tūristu, tad 2016. gadā - 615 
igauņu, kas ir divas reizes vairāk; 

• Tūrisma objektu “TOP 4" saglabājies kā iepriekšējos gados: 1) Rūjienas 
saldējums 2) Rūjienas šinšillas 3) Z/s "Lejasvagaļi" 4) Z/s "Klimpas". 



Smiltene 

• TIC apmeklētāji: 
 Smiltenes TIC kopējais apmeklētāju skaits šogad ir palicis bez īpašām izmaiņām;  
 samazinās krievu tūristu skaits; 
 mazāk velotūristu no Latvijas (mazāk publicitātes un mārketinga aktivitāšu); 
• Tūristu grupas:  
 Grupu skaits ievērojami pieaudzis. Maijai jeb Firstmadāmai joprojām brauc 

grupas un viesi, arī šobrīd. Lielākoties - latviešu grupas; 
• Tūrisma uzņēmēji un citas tendences: 
 Pozitīvā tendence - pamazām nāk klāt jauni tūrisma uzņēmēji, sāk sarosīties citi, 

kas domā par jaunu produktu izveidi; 
 Ar TIC darbu sāk rēķināties kolēģi, laicīgāk piesaistot pie projektiem, 

apspriešanām vai pasākumiem, līdz ar to vairāk tiekam iesaistīti plānošanas 
procesā; 

 Pašvaldība kopumā sāk vairāk domāt par pilsētvidi, līdz ar to, tas veido labākus 
priekšnosacījumus tūrismam.  
 



Gulbene 

• Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā 
mantojuma centrs” 2016. gadu var vērtēt kā ļoti pozitīvu atskaites punktu gan sev, gan 
tūrisma uzņēmējiem. Šis gads ir bijis veiksmīgs un kopumā Gulbenes novada apceļotāju 
skaits procentuāli būs pieaudzis. 

• Jaunu tūrisma aktivitāšu un objektu atvēršana Gulbenes novadā ir devusi papildu stimulu 
apceļotājiem viesoties mūsu novadā, līdz ar to ieguvēji bija tie tūrisma uzņēmēji, kuri 
sadarbojās, ātri pielāgojās jaunajiem apstākļiem un meklēja papildus risinājumus, lai 
nodrošinātu tūristiem ērtāku pakalpojumu sniegšanu.  

• Kā jaunumi šogad Gulbenes novadā bija iespēja doties izbraucienā ar ekskursiju kuģīti 
apkārt Stāmerienas ezeram, tika atvērta Stāmerienas pils publiskai apskatei, savus vārtus 
vēra vaļā Rankas muiža, tika piedāvāta ekskursija “dārgakmeņu, pusdārgakmeņu” 
pasaulē.  

• Kā atzīst paši tūrisma uzņēmēji (ēdināšanas un naktsmītņu nozarē), tad daudziem šis gads ir 
uzrādījis pirmskrīzes (2008. gada) rādītājus apmeklētāju plūsmā. Izveidojot tūrisma akciju 
“Ceļo – iedvesmojies Gulbenē”, apceļotāji vairāk devās uz saimniecībām, kā vēlāk paši 
atzīstot, ka noteikti braukšot uz vietām, kurās viesojās arī nākamajā gadā.  

• Šogad palielinājās kemperu un treileru ceļotāju skaits novadā, kas liecina, ka ievietotā 
informācija konkrētajai mērķauditorijai domātajos tūrisma ceļvežos dod savu pienesumu. 

 



 Pierīga / Daugavas lejtece 
Stopiņi, Mārupe, Ikšķile, Salaspils 



Stopiņi 
• TOP  3 apmeklētājie ojekti: 

 Mini zoo "Brieži – 13 470, SIA "Getliņi EKO“ – 4656, Līgo parks – 3990 

• Esošajos tūrisma objektos pieaudzis apmeklētāju skaits. 

• Izveidots velomaršruts. 

• Daugavas lejteces tūrisma reģiona ietvaros sekmīgi realizēta akcija “Apceļo 
Daugavas lejteci”; veidojot vairāku kaimiņu novadu nelielas sadarbības 
apvienības un darbojoties kopā, varam ieinteresēt un uzrunāt plašāku 
auditoriju; 

• Viena no 2017. gada tūrisma aktivitātēm - “Impro” ceļojumi piedāvās iepazīt 
Stopiņu novadu vienas dienas ekskursijā kopā ar Janīnu Kursīti; 

• Dalība VTA dod iespēju sadarboties starptautiskos projektos. 
  



Mārupe 
• Šis gads beidzot, kopš 2014.gada nogalē tika pieņemts darbā pirmo reizi tūrisma organizators iezīmējās 

ar jau “taustāmām” paveiktām lietām. Pie domes ēkas uzstādīts TIC aizvietotājs, jo TIC vai TIP mums 
vēl nav – āra interaktīvais tūrisma stends.  

• Esam izveidojuši arī tūrisma konsultatīvo padomi, kurā iesaistīti domes speciālisti, uzņēmēji un 
iedzīvotāji, lai kopīgi risinātu problēmas un domātu par jaunām idejām.  

• Esam uzstādījuši arī norādes 704. un 706. uz objektiem, kā arī uzlikuši pie golfa Viesturi lielo tūrisma 
banneri sadarbībā ar uzņēmēju – golfa laukumu Viesturi ; 

• Esam arī uzfilmējuši novada tūrisma reklāmas video – tas tiks publiskots nākošā gada sākumā.  

• Protams, gada laikā organizēti aktīvās atpūtas pasākumiem iedzīvotājiem – tūrisma sezonas atklāšana 
un noslēgums, u.c.  

• Izveidota amatnieku, mākslinieku un mājražotāju biedrība, kā arī izdots buklets “Radīts Mārupes 
novadā”.  

• Sadarbība ar tūrisma uzņēmējiem ir laba.  Dažiem viesu skaits krities, citiem pieaudzis – domāju, to 
ietekmē gan paaudžu maiņa konkrētā vietā, gan cilvēku interešu maiņa. Kopumā viesu skaits 
nemazinās.  

•   

 





Ikšķile 
• TIC apmeklētāju skaits salīdzinājumā pret 2015.gadu + 15% 

• Lielāko tūrisma objektu apmeklējums kopumā -7%.  

• Apmeklētākie tūrisma objekti - Ikšķiles baznīcas drupas uz Sv.Meinarda salas, dabas parks "Zilie 
kalni", Ikšķiles laivu noma, kultūras mantojuma centrs "Tīnūžu muiža", Libertu bērzu sulu un vīna 
pagrabs, izglītības parks "IKS Park". Visiem objektiem apmeklējuma ziņā ir novērojams pieaugums, 
taču saistībā ar to, ka vasarā netika samazināts ūdens līmenis Rīgas HES ūdenskrātuvē, ir ļoti krities 
SV.Meinarda salas apmeklējums. Šis apstāklis arī galvenokārt noteica šo kopējā apmeklējuma 
samazinājumu;   

• Ļoti izteikti Ikšķiles TIC apmeklētāji šogad interesējušies par iespējām apceļot Latgali, iecienītākais 
galamērķis; 

• Novadā izveidoti jauni vai labiekārtoti dažādi tūrisma objekti. Piemēram, dabas parka Ogres daļā 
atrodas gaisa trošu takas - Milžu taka (atklātas 2016.gada augustā); distanču slēpošanas trasē 2,5km 
garumā ir izbūvēts apgaismojums, kas ļauj slēpotājiem baudīt ziemas priekus arī diennakts tumšajā 
laikā.; 

• Attīstīta infrastruktūra , apstiprināta Ikšķiles novada tūrisma stratēģija 2016-2021.gadam.  



Salaspils 

• Salaspils TIC gada laikā ir apmeklējuši 5491 apmeklētāji (11 mēneši);  

• Novada trīs populārāko objektu statistika: 

– Nacionālais botāniskais dārzs (61 540); 

– Salaspils memoriālais ansamblis (~50 000 katru gadu); 

– Daugavas muzejs (22 303) 

• Lietuviešu pieaugums (“Adventure” izstādes rezultātā), apmekētāju TOP:  

 1. lietuvieši, 2. igauņi, 3. krievi, 4. vācieši);  

• Jauna mājas lapa visit.salaspils.lv 

• Sekmīga klastera Daugavas lejteces ietvaros veidotā akcija “Apceļo 
Daugavas Lejteci!” 
 

 



 Tūrisma uzņēmumi, organizācijas 



Turaidas muzejrezervāts 

 TOP 10 ārvalstu viesu (pēc tūristu grupām, jo individuālo viesu statistikas TOP 
iespējams būtu savādāks): 

 1. Vācija, 2. Spānija, 3. Francija, 4. Krievija, 5. Lietuva,  

 6. Itālija, 7. Japāna, 8. D-Koreja, 9. Igaunija, 10. ASV 

• Bez jau ierastajiem apmeklētājiem no Eiropas, Skandināvijas u.c. valstīm, TMR apmeklējuši 
arī no Indijas, Kataras, Albānijas, Laosas, Islandes, Kuveitas, kā arī no tādiem reģioniem kā 
Karēlija, Aļaska, Filipīnas u.c. 

• Pieaudzis to valstu skaits, no kurām muzejrezervātu ir apmeklējuši vairāk par 1000 
cilvēkiem, bez jau nosauktajām TOP 10 valstīm ir arī Austrija, Ķīna, Turcija, D-Amerika, 
Nīderlande, Polija, Somija; 

• TMR pamatinformācija "Karte-ceļvedis“ ir pieejama 15 valodās: latviešu, angļu, krievu, 
vācu, itāļu, spāņu, franču, poļu, lietuviešu, igauņu, japāņu, ķīniešu, korejiešu, zviedru, somu. 



“Meža salas”, 
atpūtas komplekss Limbažu novads 

• Samazinājies korporatīvo  pasākumu skaits un pasākumi, kuri tiek rīkoti ir ar 
ļoti mazu budžetu. Tiek pasūtīti tikai paši nepieciešamākie  pakalpojumi; 

• Individuālie atpūtnieki ir Latvijas iedzīvotāji; nav krievu tūristu (ne grupu, ne 
individuālo); 

• Booking.com pakalpojumus naktsmītņu rezervācijai daudz izmanto Latvijas 
iedzīvotāji; 

• Kemperi no Somija, Vācija, Nīderlandes; 

• Sadarbībā ar “Lauku ceļotāju” uzņemti individuālie velotūristi no Vācijas un 
Nīderlandes; ir izveidojusies laba sadarbība. Sezonas laikā nelielā skaitā ir 
bijuši arī velotūristi,kuri ceļo ar dažādām VTA velo kartēm (no Polijas, 
Igaunijas, Vācijas); 

• Atpūtnieki izmanto akcijas un speciālos piedāvājumus; 

 

 



“Leiputrija” 
kempings, Ādažu novads 

• Viss, kas saistīts ar Latvijas klientu, saprotamu iemeslu dēļ stagnē: ne individuālo 
atpūtnieku, ne pasākumu rīkotāju vidū pieauguma nav. Ļoti izteikti: 
cilvēkiem/uzņēmumiem vienkārši nav naudas; 

• Ārvalstu tūristu skaits nedaudz pieaug. 1. igauņi; 2. vācieši; 3. lietuvieši; 4. somi; 5. 
nīderlandieši 6. poļi 

• Viss ir izstāžu darba rezultāts, bet poļi vienkārši ir tik tuvu un tik liela nācija (40 milj.), ka 
pat bez izstādēm jau ir nozīmīgs klients. Šajā sakarībā ļoti vēlētos, lai ar poļiem mēs 
beidzot sāktu strādāt - tur ir milzīgs potenciāls. Krievi vēl aizvien nav atgriezušies.  

• Uzturēšanās ilgums:  nīderlandieši statistiski vidēji uzturas 2,01 nakti; vācieši 1,86 
naktis, un somi 1,54 naktis - virs vidējā. Tāpat beļģi, zviedri - krietni virs vidējā. Igauņi, 
lietuvieši (arī vietējie latvieši) - ierasti nakšņo pa 1 naktij.  

• Numuriņi viesu namā un kempinga mājiņas - nemainīgs noslogojums/pieprasījums;  

• Teltis / kemperi pieaugums par ~20%   
 

 



Valmiermuižas alusdarītava 
 Kopējais ciemiņu skaits ir nedaudz samazinājies, bet nav mainījusies kopējā tendence, 

ka lielākais viesu skaits ir no Latvijas, bet no ārvalstu viesiem visaktīvākie ir igauņi. 
Rezultāts jūtams arī no “Adventure“ (LT) tūrisma izstādes, kurā piedalījāmies pirmo reizi 
un viesu skaits jau krietni pieaudzis (pateicoties sadarbībai ar tūrisma aģentūrām). 

 

Viesu (janvāris – septembris) TOP:  Grupu TOP (neatkarīgi, cik viesu katrā no tām bijis) 

1. Latvija    1. Latvija 

2. Igaunija   2. Igaunija 

3. Lietuva   3./4. Krievija un Lietuva vienlīdzīgi 

4. Krievija   5. Vācija 

5. Somija    6. Somija 

6. Vācija    7. Francija, Zviedrija un Nīderlande vienlīdzīgi 

7. Zviedrija 



Bīriņu pils 

• No visiem viesnīcas viesiem visvairāk reģistrēti Latvijas iedzīvotāji - 65 % 

• Ārzemnieki: lietuvieši 3,5 %, krievi 3%, igauņi 4,6%, vācieši 4,2%, zviedri 4,1 %,  

 franči 2,6%,somi 2,4%. Pārējo valstu pārstāvji nesasniedz 2% robežu. 

• Palielinājies viesu skaits no Francijas, ASV un Kanādas un Polijas, mazāk viesu ir no 
Somijas un Austrijas. 

• Viesnīcas rezervācijas pamatā notiek caur Booking.com vai telefoniski. Salīdzinoši maz 
rezervāciju caur mājas lapu vai tūrisma firmām.  

• Mazāk ekskursantu grupu no Latvijas un skolēnu grupu pavisam maz. Pamatā ceļo 
seniori - kā Latvijas, tā ārzemju. Brīvdienās raksturīgas ģimeņu (ar bērniem) viesošanās.  

• Vasarā pārsvarā viesojās krievu tautības individuālie ceļotāji  (Sanktpēterburgas un 
Maskavas.)  

• Vairāk kā citugadujūtami bija arī igauņu un lietuviešu tūristi. 



 Noslēgumā 



Dažas Vidzemes kopējās iezīmes 

 

 

 

 Joprojām samazinājies krievu tūristu skaits, to kompensē jauni 
tirgi vai citu kaimiņvalstu tūristi (poļu potenciāls?).  

 Izskan dažādi sadarbības modeļi ar tūrisma aģentūrām; 

 Joprojām nevar izskaust standarta drukātos materiālus – kartes 
un “atdevi” no tūrisma izstādēm; 

 Mājaslapu pielāgošana mobilajām ierīcēm; 

 Tūrisma attīstību sekmē dažādu projektu īstenošana un 
sadarbība ar kaimiņu novadiem, tūrisma akcijas, aktīvi 
pasākumi, jauni tūrisma objekti un (unikāli) pakalpojumi; 

 Booking.com – ne tikai ārvalstu vieti, aktīvi izmanto arī latvieši; 

 



Statistika IR nozīmīga! 

 

 

 

 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! 

 Īpašs paldies par laiku un atsaucību tiem, kas to veic un apkopo! 

 



Vidzemes Tūrisma asociācija 

Pils laukums 1, Cēsis, LV – 4101 

www.vidzeme.com 
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