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Pašvaldību sniegto pakalpojumu jomas 
tūrisma un viesmīlības jomā

o Naktsmītņu pakalpojumi

o Ēdināšanas pakalpojumi

o Telpu īre

o Svinīgu pasākumu organizēšana (kāzas, cits)

o Gidu pakalpojumi

o Ugunskura un telts vietas

o Aktīvā tūrisma inventāra noma

o Citi tūrisma pakalpojumi (ekskursiju organizēšana, 
vīzas u.c. T.sk. uz ārvalstīm)
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Naktsmītņu pakalpojumi
(viesnīcas, viesu mājas, atpūtas bāzes, skolas, muzeji, dienesta viesnīcas, sporta 

kompleksi...)

Raiņa māja Berķenelē, Daugavpils novads
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Telpu noma, pasākumu programmas
(kāzas, bēres, saviesīgi pasākumi, teatralizēti uzvedumi skolās...)

Meirānu tautas nams, Lubānas novads Varakļānu muzejs, Varakļānu 

novads
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Svinīgu pasākumu organizēšana

Kāzas Daugavpils un mākslas muzejā
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Ēdināšana
(Muzeji, TIC, īpaši iekārtoti/celti centri, kafejnīcas...)

Latgaliešu kulinārā mantojuma pusdienas, Krāslava

Andrupenes 

lauku 

sētas 

muzejs

Dagda novads
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Gidu pakalpojumi

Ludzas novadpētniecības muzejs

Skrīveru Tūrisma informācijas punkts, Skrīveru novads
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Uzņēmēju un pašvaldību cenas
Uzņēmēju piedāvājuma piemērs Pašvaldības iestāžu līdzīga satura 

piedāvājuma salīdzinājums tajā pat vai 
kaimiņu novadā

Zirgu sēta «Klajumi», kulinārā mantojuma 
pusdienu piedāvājums – 15 EUR

Krāslavas kulinārā mantojuma centra 
pusdienu piedāvājums – 11 EUR

Lauku māja «Zvejnieki pie Lubāna» -
kompleksa īre uz diennakti 400 – 450 EUR

Aktīvā tūrisma centra «Bāka» kompleksa īre 
uz diennakti – 320 EUR

Viesnīca «Latgale» *** (no booking com) –
74 EUR, apkaimes viesu mājas, 35 – 50 un 
vairāk EUR

Viesnīca «Restart» Rēzeknē *** 38 EUR 
cilvēkam/diennakts (no booking com)

Preiļu apkaimes naktsmītņu piedāvājums, 
sākot no 20 – 140 EUR

Preiļu dienesta viesnīca – VSIA Rīgas radošais
tūrisma tehnikums – dienesta viesnīcas cena
7 EUR personai

Tuvākās naktsmītnes Berķeneles muižai 35 –
70 EUR robežās par nakšņošanu vienai 
personai

Berķeneles muiža – cena par gultas vietu 
7 EUR vienai personai

Park Hotel Latgola telpu īre – 25 – 40 EUR 
stundā

Līvānu novada kultūras namu telpu īre, - ap 7 
EUR+ PVN
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Problēmas attieksmē un tirgus situācijā

o Atbilde no TIC pārstāvja tūrisma stendā izstādē «Balttour 2019» uz 
jautājumu, kādēļ nepadalījās ar informāciju par distanču slēpošanas trasēm, 
kas tika apkopota šogad www.celotajs.lv: 

«…. bet tie taču ir privātie! ….»

o Dokumentā «Šlokenbekas muižas ansambļa attīstības un darbības stratēģija 
2016. – 2020. g.» SVID» analīzes sadaļas «Vājās puses» norādīts – citāts: «… 
jāiekaro sava vieta starp apkārtējiem konkurentiem», «… jāattīsta 
ēdināšanas pakalpojums…»

o <5km tālāk no lielajām pilsētām esošs uzņēmējs nevar saņemt ne kredītu, ne 
Altum fondu atbalstu, esot “nekonkurētspējīgs” un “neperspektīvs”. 
Tikmēr pašvaldība kredītu var saņemt un saņem, lai atjaunotu vai būvētu 
objektus, un tos arī pašas apsaimniekotu

o Ar saviem uzņēmējiem nerunā, kopā neplāno, bieži – represē. 

o Finansu atbalsts no valsts un pašvaldības uzņēmējdarbības uzsākšanai nav 
iespējams (?) un pieejams

http://www.celotajs.lv/
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Quo vadis? 

o Kā izdzīvot esošam uzņēmējam? 

o Kā savu darbību uzsākt jaunam uzņēmējam?

o Kā konkurēt / sūdzēties par pašvaldību, kur strādā 
pašu ģimenes locekļi, jo darba vietas ir tik maz?

o Vai ir iemesls cilvēku aizbraukšanai, ja veselības, 
drošības un labklājības pakalpojumi netiek 
nodrošināti, bet viesiem viesmīlības pakalpojumi gan...

o Kapēc arvien samazinās uzņēmēji? 

o Kapēc Latgalē nerodas jauni, labi tūrisma produkti?

o Kapēc Latvijā neienāk jaunas investīcijas?

o Vai radam «jaunu» naudu ar pievienotu vērtību vai 
apvīļājam to pašu «veco», jau saražoto?
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Pašvaldība - uzņēmējs laimīgo un bagāto 
zemē Norvēģijā

Pašvaldība Fjordu Norvēģijā ar 8500 iedzīvotājiem

o Pašvaldību uzdevums– saglabāt iedzīvotājus t.i. dabūt 
vairāk uzņēmējus, kas rada darba vietas un maksā 
nodokļus;

o Kad ierodas jauns uzņēmējs saņem welcome letter no 
pašvaldības ar kontaktiem 

o Iepazīšanās, parunāšanās ar uzņēmējiem Breakfest 
meeting 1-2 stundas katru otro mēnesi pašvaldībā

o Apmācību kursi 4 nedēlas nogalēm: biznesa plāni, kā 
pieteikties kredītam, grāmatvedība, biznesa ideja, darbs ar 
banku...
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Pašvaldība - uzņēmējs Norvēģijā

o 1x var saņemt 5000EUR biznesa uzsākšanai no 
reģiona;

o 2018.gadā pašvaldība izdalīja 130 000EUR  9 
kompānijām (no 5000-40 000EUR) ideju konkursā

o Bankās ir start up money jaunajām kompānijām –
vieglāk saņemt, mazākas garantijas 

o 1x mēnesī vietēja avīze publicē jaunumus 
uzņēmējdarbībā, īpaši jaunos uzņēmumus

o Pašvaldība var atbalstīt kultūras pasākumus, ja tie nes 
zaudējumus (lidz 500eur); paši nerīko.
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Kultūras nami – publisks/privāts
o Kultūras nami – parasti pašvaldību kompānijas, ko 

uzrauga pašvaldību padome un tiek stingri kontrolēta no Valsts kontroles, lai 
aizsargātu privāto sektoru – tas nedrikst konkuret. Ēdināšana parasti ir 
privāti izīrēta, nereti tiek apmaksāti zaudējumi no pašvaldības, tomēr 
izdevīgāk (nav jāmaksa papildu pēcstundas, ieinteresētība utt.);



celotajs.lv

Lauku Muzejs - publisks

o Izīrē telpas un teritoriju, piem. kāzām – cena ir daudz 
augstāka kā privātajam sektoram
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Publiskais peldbaseins + privāta viesnīca 
+ privāta ārstniecības kompānija 
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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


