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Kas ir Ēriks Lingebērziņš?

• Balticvision Riga – uzņēmējs tūrismā
• Biznesa augstskola «Turība», asociētais 

profesors, Tūrisma pētniecības centra 
vadītājs

• Vietējā un starptautiskā tūrisma ceļotājs



Iekšzemes tūrisms 
Latvijā:

 ārvalstu tūristu skaita 
pieaugums, bet neviendabīgs 

galamērķos
 vietējā tūrisma stabils 

pieaugums, bet ekskursijas 

dominē pār ceļojumiem





• 883 tūkstoši vietējo viesu = +10.7% pieaugums
• 1.63 mln. pavadītas naktis = +5.3% pieaugums

Iedvesmojoši cipari, vai jaunas iespējas, strādājot ar 
izaicinājumiem?



No time for party...

Vidējais pavadīto nakšu skaits 
saglabājas neliels

Vērojamas tikai minimālas izmaiņas 
tūristu koncentrācijā Rīgā (un ap to)

Nedēļas nogales un īsie izbraucieni uz 
kaimiņvalstīm aug tikpat strauji

Ekonomiski aktīvākie iedzīvotāji ceļo no 
Rīgas, tuvējā radiusā

Ārvalstu tūristu skaits aug pateicoties 
tuvējiem tirgiem

 Jaunu tūrisma galamērķu attīstība 
Latvijā notiek lēni



Latvijas reģionu tūrisma galamērķu attīstības stratēģijas un vīzijas –
kurš ir īstais ceļš, lai sasniegtu savu mērķi? 

• Klientu segmenti?

• Piedāvājuma atbilstība pieprasījumam?
• Starptautiskā sadarbība?
• Iesaiste produktu izplatīšanas ķēdēs? 

Vietējā tūrisma 
potenciāls ir 

neizmantota iespēja, 
bet jāsaprot – kas ir 

VIETĒJAIS TŪRISTS?



Vietējais tūrists ir iespēja pārbaudīt produktu un pilnveidot 
pakalpojuma kvalitāti... Pirms startēt starptautiskā tirgū

Ceļošanas paradumi?

Ceļošanas motivācija?

Princeses vai karaļa pirmā pils ir 
šāda... 



Par pētījumu

• LIAA pētījums, sadarbībā ar «Turība» un ALTA 
2018.gada novembris – 2019.gada maijs

• 3000+ respondenti interneta aptaujā un 
tiešajās intervijās

• Latvijas lielajās pilsētās dzīvojošie iedzīvotāji



Ko meklē vietējais ceļotājs?
Divas ar pusi grupas... 

Miers un klusums

Aktīvā atpūta

Ēdiens un kultūra



Soli pa solim

Atpūta & 
brīvais laiks

Radu draugu 

apmeklējums

Pasākums 
vietā, kur 

plānoju braukt



Vietējie ceļojumi un ekskursijas
• Vienas dienas ekskursijas

- 37% ceļo 2-3 reizes gadā
- Lēmumu pieņem 2-3 

dienas iepriekš
- Ceļo ar ģimeni vai 

draugiem

- Atvēl 10-20 € vienam 
cilvēkam dienā

- Interesē dabas teritorijas, 
atpūta, brīvais laiks

• Divu un vairāku dienu 
ceļojumi:

- 45% ceļo 2-3 reizes gadā 
(23% ceļo 4-6 reizes gadā)

- Kombinētas intereses 
(pilsētas, daba, kultūra)

- Vienā vietā uzturas ilgāk
- Atvēl līdz 30 € vienam 

cilvēkam dienā
- Dažādas vecuma grupas, 

biežāk individuāli



Uzturēšanās ilgums
• 48.2% ceļo divas dienas  30.8% arī uzturas 

galamērķī divas dienas (32.5% nakšņo pie 
radiem vai draugiem)

 42.5 uzturas vienu pilnu dienu, bez 
nakšņošanas
 15% tikai dažas stundas

Lielākais izaicinājums ir uzturēšanās ilgums un 
nakšņošana 



Lēmuma pieņemšana

Turklāt vairums (45.6%) ceļo 2-3 reizes gadā, 18.6% ceļo 4-7 reizes gadā, 11% ceļo 8-10 

reizes gadā)

Tie, kas lēmumu pieņem izbraukšanas dienā – dzīvo Rīgā vai 
Pierīgā, ir vecuma grupā 25-34 gadus veci, ceļo ar savu auto, 

paliek pa nakti viesu namā un gatavi tērēt



Interešu TOP
Dabas teritorijas: 59.9%

Kultūrvēsturiskas vietas (38.8%)

Pilsētas, vai atsevišķas vietas (43.5%)

27.5% - viena brauciena laikā dažādas 
vietas



Motivācija kultūra = aktīvāka ceļošana, 
nevis tikai aizbēgšana no sevis…



Gatavība tērēt naudu
Vienam cilvēkam dienā, niekļaujot nakšņošanu

Naktsmītnei par 1 cilvēku par 1 nakti 
(tiešās intervijas)Naktsmītnei par 1 cilvēku par 1 nakti 

(interneta aptauja)



Apmierinātība
Visaugstāk novērtēti ir 

ēdināšanas pakalpojumi, 
pasākumi (tai skaitā koncerti un 

festivāli un naktsmītnes)

Viszemāk – pirtis, zemnieku 

saimniecības un gidu vadītas 
ekskursijas (vietējās)



Informācijas ieguves avoti
Tiešās intervijas

• Ziņu portālos, specializētos 
tūrisma portālos (74%)

• Draugi, radi, paziņas (62%)
• Sociālie mediji (48%) (FB 72%, 

Instagram 30%, Draugiem.lv 14%)

• Drukātie tūrisma ceļveži, brošūras 
(17%) + radio (10%)

Interneta aptauja

• Ziņu portālos, specializētos 
tūrisma portālos (91%)

• Draugi, radi, paziņas (56%)
• Sociālie mediji (51%)(FB 83%, 

Instagram 35%)

• Drukātos tūrisma ceļvežos, 
brošūrās (28%)



Kurzemes tūrisma nozares kronis...



Kurzeme kā tūrisma galamērķis 
IR pirmā izvēle vietējiem 

tūristiem

… bet tas nenozīmē, ka citi reģioni 
ievērojami atpaliek… 



Nākotnes plāni
• Ļoti liela un liela iespēja, ka nākamais ceļojums būs uz

Kurzemi: 53.2% (Vidzeme 49.3%; Zemgale 34.3%)

• 40.2% - ceļo 2-3 reizes gadā, 23.2% ceļo 4-6 reizes

• 33.9% nedēļu iepriekš un 29.9% 2-3 dienas pirms
brauciena pieņem lēmumu

• 47.3% divu dienu brauciens, no tiem 35% gatavi tērēt
dienā 20-30€ vienam cilvēkam

• 34% 25-34 gadus veci, 23.2% 35-44 gadus veci, 14% 45-
54 gadus veci

• 30% no Rīgas un Pierīgas, 23.7 no Ventspils un Liepājas



Vēlmes



Es atgrieztos vēlreiz galamērķī, ja... tur 
būs jauni objekti, kultūras un izklaides 

pasākumi, daba un ainava, iespējas 
aktīvai atpūtai



Pilsētas svētki

76% atzīst, ka tas ir labs 
iemesls, lai apmeklētu 

kādu pilsētu…

Formula pilsētām: pilsētas svētki, ar aktivitātēm, kas notiek brīvā dabā, 
bet radot iespaidu par miera un klusuma iespējamību nākamajā 
apmeklējuma reizē  pieejamas labiekārtotas atpūtas vietas, pasākums, 
vai kultūras izklaide. Vēlama autostāvvieta bez maksas un aktīvās atpūtas 
iespējas…





PALDIES!

Lai mums veiksmīga tūrisma 
vasaras sezona!


