
05.12.2012., Asociācijas kopsapulce

Uzņēmēju aptauja 2012
telefoniski, klātienē un internetā

2012. gada novērtējums salīdzinājumā ar 2011. gadu



APTAUJAS RESPONDENTI

Kopā 109 respondenti
Cits: SPA pakalpojumu sniedzējs, biedrība, muzeji, pašvaldības



VAI ESAT LATVIJAS LAUKU TŪRISMA 
ASOCIĀCIJAS LAUKU CEĻOTĀJS BIEDRS?



TŪRISTU SKAITA IZMAIŅAS PRET 2011.GADU

• nemainīgs - naktsmītnei, lauku labumu saimniecībā 
ir vairāk apmeklējumi

• Pārsvarā visu laiku brauc pastāvīgie klienti
• Sliktāks vasaras sākums, labākas beigas un rudens. 

Kopumā līdzīgi kā 2011. gadā
• 6% viesu skaita pieaugums, bet ieņēmumi par 38%

• 35% ārzemnieki no visiem viesiem
• ar katru gadu palielinās tūristu skaits no Lietuvas
• Katru gadu samazinās klientu skaits
• klients sadrumstalotāks, maz lielu kompāniju
• Lietuvas un Krievijas tūristu skaits +50%

Respondentu komentāri:



VAI JUMS IR MAINĪJIES KLIENTU SKAITS, KAS APCEĻO 
LATVIJU/BALTIJU SALĪDZINOT AR 2011. GADU?



KĀ IR MAINĪJIES PIEPRASĪJUMS NO 
VIETĒJIEM CEĻOTĀJIEM?

• 60% klienti - pensionāri
• ģimenes ar bērniem ceļo vairāk
• korporatīvie pasākumi, sporta 

spēles
• Korporatīvie samazinājušies
• Pieprasījums ir liels
• latviešu  grupas samazinājušās
• Paliek vairāk par vienu nakti

Respondentu komentāri:



KĀ IR MAINĪJIES PIEPRASĪJUMS NO ĀRVALSTU 
CEĻOTĀJIEM?

• būtu vairāk, bet nevaram uzņemt
• grupas no Norvēģijas uz piedāvāto pakalpojumu "Pirts vakars"
• Interese ir liela, īpaši Ziemassvētku laikā
• Pieaugums no Krievijas
• lietuvieši brauc uz jūru 
• paliek ilgāk - vairāk naktis
• pieprasa vairāk aktivitātes. Populārākais jautājums "Ko vēl te var darīt?"
• no Igaunijas pieaugums
• Baltijas valstis, Ziemeļu valstu sadarbība, starptautiski projekti, semināri
• Pārsteidzoši daudz - apmēram 80% ārvalstu tūristu

Respondentu komentāri:



KURĀS MĒRĶA GRUPĀS JŪS SASKATAT IZMAIŅAS 
TŪRISTU SKAITA ZIŅĀ?

• ārzemju grupas ar interesi 
par militāro mantojumu

• ārzemju pāri, kas adoptē 
Latvijā bērnus

• ārzemju tūristu grupas
• ceļotāji ar kemperiem
• ceļotāji no Igaunijas
• vietējie ceļotāji, kas brauc 

un paliek uz 1 nakti
• darba kolektīvi
• draugu kompānija
• ģimeņu kompānijas
• jaunu pārīšu skaits ir 

palielinājies
• lietuviešu apmeklētāju 

skaits pieaudzis
• Vairāk nometnes
• senioru grupas vairāk, pāri 

gados
• velosipēdisti – samazinājies
• strādnieki – palielinājušies
• Ļoti daudz Krievijas krievu

Komentāri:



IEMESLI TŪRISTU APMEKLĒJUMA 
IZMAIŅĀM

Šī gada iezīme - kā labs laiks, tā naktsmājas 
pilnas - palielinājies pēdējā brīža klientu skaits



KĀDI IR TŪRISTU PIEPRASĪTĀKIE 
PAKALPOJUMI PIE JUMS

Citi pakalpojumi: atpūta pie jūras, pilsētas apskate, tūrisma informācija, ekskursijas, 
gida pakalpojumi, nometnes, kultūrvēsturiskais tūrisms, latviskais kultūras 
mantojums



KAS JUMS VISVAIRĀK PALĪDZ PIESAISTĪT 
KLIENTUS?

• Vietējie TIC
• Booking.com
• Kolektīvie iepirkšanās portāli
• Pašu veiktās mārketinga 

aktivitātes
• Darbošanās no sirds, laipna, 

atraktīva atmosfēra
• Atrašanās vieta
• Profesionālās tūrisma asociācijas



IETEIKUMI ASOCIĀCIJAS DARBĪBAI

• Veicināt pieredzes apmaiņu starp Lauku ceļotāja asociācijas 
biedriem.

• Popularizēt ārvalstu pieredzi.
• Koordinēt (sniegt informāciju) par pakalpojumu sniedzējiem lauku 

tūrisma kvalitātes uzlabošanai.
• Attiecību sakārtošana ar dažādām organizācijām ("Laipa" u.c.).
• Pārrunas un skaidrojošs darbs ar vietējām pašvaldībām par 

attīstītas infrastruktūras nozīmi tūrisma attīstībā (dzeramā ūdens 
kvalitāte; kanalizācijas sistēma; uzņēmējdarbības veicināšana 
kopumā).

• Popularizēt vairāk mazās un vienkāršās lauku mājas.
• Jāturpina tikpat enerģiski iesāktie projektu darbi, sniedzot 

informāciju visiem tūrisma pakalpojuma sniedzējiem kā līdz šim!
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