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Daţi fakti par 2015.gada 3.ceturkšņa 

rezultātiem

Latvijas tūristu mīnēs tika apkalpoti 543,5 tūkst. 

ārvalstu viesi, kas ir par 3,6% vairāk nekā 2014.gada 

3.ceturksnī.

Latvijas tūristu mītnēs tika apkalpoti 238,5 tūkst. 

Latvijas iedzīvotāju, kas ir par 0,5% mazāk nekā 

2014.gadā.

71,8% no ārvalstu tūristiem uzturējās Rīgā.

Ārpus Rīgas visvairāk ārvalstu viesi uzņemti Jūrmalā 

(10,8%), Ventspilī (3%), Siguldā (2,4%), Liepājā (1,8%) 

un Daugavpilī (1%).



Ārvalstu viesu skaits Latvijas naktsmītnēs 

2015.gada pirmajos 9 mēnešos

-25%

+31%

+30%

+21%

+10%

+15%



Ārvalstu viesu skaits Latvijas naktsmītnēs 

3.ceturksnī



TAVA Prioritārie tirgi 2016

Prioritārie tirgi: 

Vācija, Lielbritānija, Norvēģija, Zviedrija, Somija, Lietuva, 

Igaunija, Krievija

Sekundārie tirgi:

Dānija, Nīderlande, Itālija, Baltkrievija, Polija, Francija, 

Austrija

Terciārie tirgi: 

Eiropas un NVS valstis

Tālie tirgi: 

ASV, Japāna, Ķīna, Dienvidkoreja



Vācija

Latvijas nacionālais stends starptautiskajās tūrisma izstādēs: 
“f.re.e -2016” Minhenē 10.02. - 14.02.2016.

“ReisenHamburg-2016” Hamburgā 17.02.- 21.02.2016. 

“ITB-2016” Berlīnē 09.-13.03.2016.;

Dalība apvienotajā Baltijas valstu stendā uz tiešo patērētāju 
orientētās starptautiskās tūrisma izstādēs Vācijā, popularizējot 
Latvijas labsajūtas tūrisma produktus:

“CMT-2016” Štutgartē 16.-24.01.2016.

“abf-2016” Hannoverē 03.-07.02.2016.

“ReiseLust-2016” Brēmenē 11.2016.;

Baltijas darba semināru sērija (Roadshow) tūrisma profesionāļiem 
Vācijā (Berlīne, Hamburga, Minhene);

Latvijas piedāvājuma prezentācijas/darba semināri;

Sabiedrisko attiecību pasākumi;

Latvijas iepazīšanas vizītes (žurnālistiem, tūrisma operatoriem, 
ceļojumu aģentiem, citiem speciālistiem).



Somija

Latvijas nacionālais stends starptautiskajā tūrisma izstādē:
“MATKA-2016” Helsinkos 21.-24.01.2016.

Tematiskās tūrisma izstādes: 
«Lapsimessut» 16.-17.04.2016. - izstāde ģimenēm ar bērniem 

«Terveys» 2016.gada oktobrī – izstāde veselībai un skaistumam

Izstādes «Matka» ietvaros MICE popularizēšanai stends 
Biznesa forumā

Dalība Somijas tūrisma profesionāļu asociācijā (roadshows
u.c. pasākumi) un Somijas darījumu tūrisma asociācijā

Sadarbība ar Somijas Tūrisma žurnālistu asociāciju, 
sabiedrisko attiecību pasākumi (publikācijas medijos)

Latvijas tūrisma prezentācijas / kontaktbiržas

Latvijas iepazīšanas vizītes (žurnālistiem, tūrisma 
operatoriem, ceļojumu aģentiem, citiem speciālistiem);



Zviedrija

Biznesa tūrisma pasākums «Meet & Travel» Stokholmā

Tematiskās izstādes «Senior» Stokholma 

Tematiskā izstāde «Alt for Halsan» (Veselības tūrisms)

Dalība organizācijā  ANTOR (mediju pasākumi, 

roadshows)

Latvijas piedāvājuma prezentācijas/darba semināri;

Latvijas iepazīšanas vizītes (žurnālistiem, tūrisma 

operatoriem, ceļojumu aģentiem, citiem speciālistiem)



Lietuva, Igaunija

Dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs:
“Tourest 2016” Tallinā 12.-14.02.2016.

“Adventur 2016” Viļņā 22.-24.01.2016. 

Vizītes tūrisma operatoriem un mediju pārstāvjiem

«Convene 2016» sadarbībā ar Meet Riga specializētais 
darījumu tūrisma pasākums 10.-11.02.2015.

Publikācijas par Latvijas tūrisma iespējām / jaunumiem 
Lietuvas un Igaunijas medijos, pielikumi «Postimees» un 
«Veidas» u.c.

Latvijas piedāvājuma prezentācijas/darba semināri



Lielbritānija

Latvijas iepazīšanas vizītes (žurnālistiem, tūrisma 

operatoriem, ceļojumu aģentiem, citiem speciālistiem)

Sabiedriskās attiecības, publikācijas (sadarbība ar 

Lonely Planet) 

Specializētā darījumu tūrisma izstāde “The Meetings

Show 2016” Londonā 14.-16.06.2016.

Kontaktbiržas/roadshows Lielbritānijas pilsētās, 

iepazīstinot ar Latvijas tūrisma piedāvājumu, sadarbībā 

ar nozares pārstāvjiem



Krievija

Publicitātes pasākumi Krievijas medijos (raksti, 

ceļojumu raidījumi)

Vizītes uz Latviju (medijiem)

Latvijas prezentācijas pasākumi Krievijā



Sekundārie tirgi

Dalība ar Latvijas nacionālo stendu starptautiskajās tūrisma 
izstādēs:

“Vakantiebeurs-2016” Utrehtā 12.-17.01.2016.

“Otdih 2016 ” Minskā 04.2016.

Latvijas iepazīšanas vizītes (žurnālistiem, tūrisma 
operatoriem, ceļojumu aģentiem, citiem speciālistiem

Latvijas tūrisma piedāvājuma prezentācijas/darba semināri 
sadarbībā ar vēstniecībām, tūrisma nozares pārstāvjiem

Darba semināru sērija (Roadshow) 4 pilsētās Austrijā 04.-
07.04.2016.



ASV
Iepazīšanas vizītes (žurnālistiem, tūrisma operatoriem)

Mediju kontaktbirža

Baltijas prezentācija, darbseminārs

Japāna 

Ķīna

Sadarbība ar TAVA mārketinga pārstāvi «Foresight Marketing» -

mediju un TO vizītes uz Latviju, darbsemināri, publikācijas, portāls 

japāņu val., Latvijas prezentācijas pasākumi 

Sadarbība Centrālās un Austrumeiropas valstu ievaros

Latvijas iepazīšanas vizītes (žurnālistiem, tūrisma operatoriem)

Baltijas mārketinga pārstāvis Ķīnā (plānots) 

Dienvidkoreja 
Latvijas prezentācijas pasākums medijiem un TO (10.12.2015.)

Latvijas iepazīšanas vizītes (žurnālistiem, TO) – maijs, 2016

Neliels stends «KOFTA 2016» (9.-12.06.2015.)



Latgale TAVA aktivitātēs 2015 

9 starptautiskās tūrisma izstādes 

Mediju un tūroperatoru vizītes

Apmācību semināri un reģionālā tūrisma konference 

Atjaunota informācija tūrisma objektu stendiem 

Atbalsts informācijas nodrošināšanā TAVA (info 

materiāli, portāls u.c.)

TAVA Konsultatīvā padome, EM Tūrisma konsultatīvajā 

padomē



Laikraksta «Postimees» pielikums Igaunijā



Laikraksta «Postimees» pielikums Igaunijā



Ţurnāla «Veidas» pielikums Lietuvā



Ţurnāla «Veidas» pielikums Lietuvā



Ţurnāla «Veidas» pielikums Lietuvā



Lietuvas Nacionālās Biznesa tūrisma 

asociācijas delegācijas vizīte uz Latgali un 

Vidzemi



Japānas mediju vizīte Latgalē





Priority markets 2015-2016



Priority markets 2015-2016





Darbseminārs Japānā (Tokijā) 



Riga

Jurmala Sigulda

Cesis

Kuldiga

LATGALE (ラトガレ州）

リガからバスで約4時間

Aglona

Daugavpils



■ラトガレ地方は湖と森が広がる自然豊かな地域
■ラトガレの郷土料理は欧州食文化遺産として登録
■ラトビア随一ハンドクラフトが盛ん

●女性グループ向け（食・美容・手工芸好き）



Latgale Arts and Crafts Center at Līvani
(リーワーニ) 

リーワーニ市にあるラトガレ州工芸職人
館（ガラス美術館併設）

所要時間：60-80分

ガイドと職人さん2人が実演してくれる

リーワーニは昔ガラスの町として栄えて
いた。自由記念碑の像に使われている緑
色のガラスもリーワーニで作られたもの



Daugavpils Fortress ダウガウピルス要塞とマーク・ロスコ美術館
www.visitdaugavpils.lv www.rotkocentrs.lv

ダウガウピルスにある要塞（十五稜
郭）

所要時間：20分

同じ敷地内にマーク・ロスコ美術館あ
り

マーク・ロスコはラトビア人でポート
ランドに移住した画家

所要時間：60分

美術館には宿泊施設もある。

http://www.visitdaugavpils.lv/
http://www.rotkocentrs.lv/


Aglona Museum of Bread ラトガレ・パン博物館
www.aglonasmaize.viss.lv

アグロナ大聖堂の近くにあるバルト三
国唯一と言えるパン博物館

ラトガレ伝統料理の話を聞ける

所要時間：80-100分

ラトガレ地方は女性が大柄で良く食べ
よく働く

食事が美味しく、お酒もふるまう

http://www.aglonasmaize.viss.lv/


アグロナ大聖堂 at Aglona

www.aglonasbazilika.lv

8月15日 聖母被昇天祭

所要時間：40-50分

大聖堂の中、地下室、教壇場の見学
ができる(ガイド付)

http://www.aglonasbazilika.lv/


ラトガレ陶芸工房（Aivars un Vēsma Ušpeļi darbnīca Dzindras）と
ラトガレ兵士伝統団 at Rezekne
Latgalian soldiers unit www.kromakolns.com

所要時間：90分

ラトガレ陶芸工房でラトガレ兵士
伝統団の方々による話が聞ける

セットでのプログラムが見応えあ
り

ラトガレ地方特有の伝統衣装の話
が詳しく聞ける

http://www.kromakolns.com/


ラトガレ農園（手工芸館）Latgaļu sāta at Varakļānu 

ご自宅に工芸館を併設

リエルワールデ帯織りの名人

守り神の選定体験できる

農園ではヤギや鶏を飼ってい
る

所要時間：60分



Lielbritānijas populārākā putnu vērotāju ţurnāla “Bird

Watching Magazine” publikācija 



Latgales kulinārais mantojums – Eiropas 

Komisijas konkursa EDEN Latvijas finālā




