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6 partnerības (VRG) pārstāv 8 % LV iedzīvotāju
intereses

Latgales TICi
Latgales tūrisma asociācija 
Tūrisma eksperti (Vidzemes Augstskola)
Latgales reģiona tūrisma un atpūtas jomas uzņēmēji
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Stratēģijas izstrādes process

Infografika: I.Deņisova, 2021



Latgales sociāli ekonomiskais raksturojums
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7 novadi, 14 pilsētas 
(t.sk.2 valstspilsētas)

22.5% no Latvijas 
teritorijas

▪ Atšķirīga vēsturiskā 
attīstība,

▪ Plānošanas un 
statistiskā reģionu
robežas sakrīt,

▪ ES ārējā robeža –gan 
iespēja, gan 
traucēklis,

▪ Reģions nav 
viendabīgs
demogrāfisko, 
nodarbinātības, 
labklājības rādītāju 
jomā –piepilsētu 
areāli. 

• 252 682 jeb 13,3 % no LV iedzīvotājiem;
• reti apdzīvots -18 cilvēki uz km2 ;
• Pēdējo 23 gadu laikā samazinājies par 35 %, pēdējos 10 gados Latgale 

zaudējusi 17 % (52 tūkst.) iedzīvotāju; iedzīvotāju novecošanās (vecumā virs 65 

gadiem visvairāk Latgalē – 22,7 %) ; 
• Raibs etniskais sastāvs (46 % latvieši, 36 % krievi, 6 % poļi, 5 % baltkrievu u.c.);
• Darbspējas vecumā - 61,5 % iedzīvotāju;
• Bezdarba līmenis – vidēji lielāks kā citur LV (10,7% -15 %)

Avots: VARAM, 2021
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Izmitināšanas un ēdināšanas jomās kopējās pievienotās vērtības
īpatsvars Latgales reģionā ir neliels – 3,05 % no LV, nodarbināto
īpatsvars -1,3 %

Tūristu mītņu (11,3 % no LV) , numuru un gultasvietu (7 % no LV)  skaits Latgales reģionā

592 tūrisma un atpūtas uzņēmumi (Lursoft dati, 2020): ēdināšana -
57,4 % , izmitināšana - 26,7 %, ceļojumu biroju un tūrisma operatoru 
pakalpojumi - 8,9 %, kultūras iestāžu pakalpojumi (pasākumu 
organizētāji, muzeji, kolekcijas) - 5,9 %, citi rezervēšanas pakalpojumi 
(gidi, noma) - 1,2 %.

Reģistrēto un likvidēto tūrisma un atpūtas pakalpojumu uzņēmumu dinamika no 
2009.-2019.gadam Latgales reģionā. Avots: Lursoft, 2020.

Avots: CSP, 2021 Latgales reģiona tūristu mītņu iedalījums pēc veidiem.
Avots: CSP + Latgales TIC sniegtie dati 2019, A.Klepera aprēķins

Kopš 2009.gada 
gultasvietu skaits 

reģionā, 
piemēram, 3. 

ceturksnī, audzis 
1,7 reizes. 



Latgales tūrisma pakalpojumu sniegšanas faktori
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Tūrisma pakalpojumu sniegšanas faktori, 
uzsākot uzņēmējdarbību.
Avots: Latgales uzņēmēju aptauja, 2020

Zināšanas, kas pietrūkst, lai uzsāktu/papildinātu tūrisma pakalpojumus.
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LATGALES PRIEKŠROCĪBAS TŪRISMĀ:  TŪRISMA UN ATPŪTAS UZŅĒMĒJU VIEDOKLIS
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Latgales reģionā darbojas 20 tūrisma informācijas sniedzēji dažādās pārvaldības formās, atbilstoši LVS.

Amatnieku piedāvājumu tūrismā Latgalē (pa partnerību teritorijām) 
2020.gadā. Avots:  Latgales TIC dati, autoru apkopojums

Sabiedrības mantojums un mūsdienu kultūra 

116 dažāda veida amatnieku un amatniecības centru piedāvājumi

Gastronomiskā tūrisma pakalpojumi, lauku labumu piedāvājums

22 piedāvājumi > 58 piedāvājumi 
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Mini Zoo piedāvājumi Latgalē (pa partnerību teritorijām) 2020.gadā.
Avots:  Latgales TIC dati, autoru apkopojums.

21 zirgu izmantošana piedāvājumā;
20 dzīvnieku apskate, mini zoo;
8 daiļdārzi;

118 valsts nozīmes ĪADT
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Veselības un labjūtes tūrisma 
piedāvājumi

Skaistumkopšanas procedūru, masāžu, meditāciju, retrītu u.c. veida veselības uzlabošanas piedāvājumi
pilsētās, lauku teritorijās ir salīdzinoši maz.

Melnās pirtis Latgalē Latgales reģionā (pa partnerību teritorijām) 2020.gadā

Avots: Latgales reģiona tūrisma asociācija, 2020, autoru apkopojums.

19 melnās pirts piedāvājumi 

Tūrisma pakalpojumu piedāvājums ir daudzveidīgs, taču arī atšķirīgs saturiskajās un kvalitātes izpausmēs.

Darījuma tūrisma piedāvājumi

Viesnīcas un atpūtas kompleksi
COVID-19 vīrusa pandēmija 2020.gadā mainīja formas.    



Kādi tūrisma pakalpojumi trūkst?

• naktsmītnes t.sk. ar “glanci’’ jeb “lux”, 

• sporta tūrisma piedāvājums,

• ekstrēmi aktīvās atpūtas piedāvājumi, 

• veselības tūres, 

• nometnes bērniem, 

• Izklaides - klubi, 

• liela mēroga festivāli, 

• Spa un labjūtes piedāvājumi, 

• moto tūrisms, 

• apmācības pie amatniekiem,

• zirgu iesaiste, 

• daiļdārzu apskate



A.Līviņa 13

TŪRISTAM DRAUDZĪGS TŪRISMA PAKALPOJUMA PIEDĀVĀJUMS: TŪRISMA UN ATPŪTAS UZŅĒMĒJU VIEDOKLIS
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Vienas dienas un vairākdienu braucienu
skaits (%) pēc galamērķa reģiona (2018).

Vidējie izdevumi vienā dienā vairākdienu
braucienā un diennaktī pa Latviju pēc 

reģiona (2018)

TŪRISMA PAKALPOUMA PIEPRASĪJUMA RAKSTUROJUMS

Avots: CSP, 2019.

Latgale kā galamērķis kļūst populāra gan vietējo (68 - 70 % no tūristu skaita), gan arī ārvalstu tūristu nakšņojumu ziņā. Lai arī 
kopējais nakšņojumu skaits 2019.gadā bija 5,2 % no kopējā Latvijas, tomēr tendence nakšņojumiem un nakšņošanas ilgumam ir 

augšupejoša. 

Latgales reģionā ir salīdzinoši augsts vairākdienu braucienu skaita īpatsvars (20 %). Ceļotāja tēriņi vairākdienu
ceļojumā vienā dienā sastādīja 45 EUR, kas ir ceturtais labākais rādītājs starp Latvijas reģioniem.
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Apkalpoto viesu skaits Latgales novados
2017. un 2018.gadā

Apkalpoto ārvalstu viesu skaits 
Latgales novados 2017. un 2018.gadā

Avots: CSP, 2019

TŪRISMA PAKALPOJUMU PIEPRASĪJUMA RAKSTUROJUMS

Tūristu mītnēs apkalpoto viesu skaits Latgalē pēdējo 5 gadu laikā pakāpeniski palielinās
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Apkalpoto personu skaits Latgales reģiona tūrisma 
objektos (pa grupām) laika posmā no 2017.līdz 

2019.gadam

COVID-19 pandēmijas ietekme
(uzņēmēju aptauja 2020)

TŪRISMA PAKAPOJUMA PIEPRASĪJUMA RAKSTUROJUMS

Avots: LTA, 2020

Pieaugusi interese (salīdzinot ar 
2017.gadu) par apskates 

saimniecībām (1,6 reizes),  aktīvās 
atpūtas (1,3 reizes) un dabas objektu 

piedāvājumu (1,5 reizes). 

• 47 % pakalpojumu sniedzējiem palielinājies 
apmeklētāju skaits, salīdzinājumā ar 
iepriekšējo periodu,

• 33 % - samazinājies,
• 13 % palicis nemainīgs,
• 7 % - klientu nav, darbība apturēta.

o pasākumu atcelšana/pārveidošana,
o viesu skaita samazināšanās,
o dokumentācija (sarežģīta procedūra VID),
o 35 % - nav saskārušies ar problēmām šajā periodā

viens uzņēmējs COVID-19 laikā radīja jaunu produktu

savam uzņēmumam – īpašas ēdienu receptes.
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Plānotās mērķgrupas, kurām sniegt 
tūrisma pakalpojumus
(uzņēmēju aptauja 2020)

Kāpēc būtu vērts apmeklēt Latgali?
(potenciālo ceļotāju aptauja,  2021)

TŪRISMA PAKALPOJUMU PIEPRASĪJUMA RAKSTUROJUMS - MĒRĶGRUPAS



Piemērs. 
Individuālais ceļotājs

Potenciālo Latgales ceļotāju aptaujas rezultāti -

individuālā segmenta ceļotāji

Avots: aptaujas rezultāti, 2021

TŪRISMA PAKAPOJUMA PIEPRASĪJUMA RAKSTUROJUMS – MĒRĶGRUPAS



Pēc nozīmīgiem tūrismu un atpūtas nozares rādītājiem (nakšņojumu skaita tendences, ārvalstu
tūristu skaits), Latgales reģionā var izdalīt 3 lielākas lokālas tūrisma galamērķu grupas:
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TŪRISMA UN ATPŪTAS PAKALPOJUMU GALAMĒŖKU GRUPAS

Avots: Lokālie Latgales reģiona tūrisma galamērķi (pēc A.Klepera izpētes 2019).

Latgales reģionālie tūrisma piedāvājumi pēc funkcionālajām telpām: Ziemeļlatgale, Dienvidlatgale + Sēlija, 
Rāznas NP un Rēzeknes, Ludzas novadu teritorijās (Viduslatgale)
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TŪRISMA UZŅĒMĒJDARBĪBAS LATGALĒ IEKŠĒJĀS VIDES ANALĪZE

Ko tūrisma nozares pakalpojumu sniedzēji un tās iesaistītās puses var pašas darīt?
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Ko tūrisma uzņēmumi, pakalpojumu sniedzēji var izmantot, kā var pielāgoties?

TŪRISMA UZŅĒMĒJDARBĪBAS LATGALĒ ĀRĒJĀS VIDES ANALĪZE



VĪZIJA
Latgales tūrisms 2027 pozitīvā gaisotnē – ilgtspējīgs, daudzveidīgs un 
elastīgs piedāvājums visos gadalaikos vietējām un ārvalstu ģimenēm, 

aktīviem ceļotājiem, draugu kompānijām un tūristu grupām, kas 
iedvesmo, paliek atmiņā un sniedz latgalisko sajūtu

Vide, kurā gribīs pošam dzeivuot i prīca uzjimt gostus!

Nirvana Latgalē......

Latgale - iekārojams tūrisma galamērķis!



Paldies visiem, kuri piedalījās un bija aktīvi

priekšlikumu sniegšanā rīcības plānam!

8 STRATĒĢISKIE MĒRĶI

M1. 

LATGALES REĢIONA TŪRISMA 
NOZARES PĀRVALDES UN 

ORGANIZATORISKO 
STRUKTŪRU PILNVEIDE

M2. 

TŪRISMA NOZARES 
DIGITALIZĀCIJA (PRODUKTOS, 

PRASMĒS, MĀRKETINGĀ, 
KOMUNIKĀCIJĀ, 
KARTOGRĀFIJĀ)

M.3.

SEZONALITĀTES 
MAZINĀŠANA TŪRISMĀ

M 4. 

TŪRISMA UN 
VISPĀRĒJĀS 

INFRASTRUKTŪRAS 
UZLABOŠANA

M 5. 

PRIORITĀRI ATTĪSTĀMO 
TŪRISMA 

PAKALPOJUMU/PRODUKTU 
GRUPU ATTĪSTĪBAS 

VEICINĀŠANA

M 6.

ĪPAŠI ATTĪSTĀMO SEGMENTU
PAKALPOJUMU IZVEIDE UN 

PILVEIDOŠANA

M 7. 

ILGTSPĒJĪGA TŪRISMA 
ATTĪSTĪBAS APMĀCĪBU 

ĪSTENOŠANA UZŅĒMUMIEM, 
IEDVESMOŠANĀS JAUNIEM 
PRODUKTIEM UN KVALITĀTE

M 8.

PAKALPOJUMAM/PRODUKTAM 
PIEMĒROTA MĀRKETINGA

NODROŠINĀŠANA ATBILSTOŠI 
IZSTRĀDĀTAJAI TŪRISMA 

MĀRKETINGA KONCEPCIJAI 
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Infografika: I.Deņisova



Infografika: I.Deņisova



PALDIES PAR AKTIVITĀTI 

UN DARBU!

TĀLĀKAIS:

Kā to mērīsim!?
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