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Centrālā statistikas pārvalde saskaņā ar Valsts statistikas likumu garantē sniegtās informācijas konfidencialitāti 

 

 

Respondents  

Nosaukums:   

Pasta adrese:   

Biroja vai pamatdarbības 

vienības adrese:   

Tālrunis:  fakss:   

E-pasts:    

Nodokļu maksātāja reģistrācijas  numurs             

Veidlapas aizpildītājs 

Vārds, uzvārds:   

Tālrunis:                                                                e-pasts:  
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Konsultācijas par pārskata aizpildīšanu  tālr. 67366778 

Lauku tūrisms šī pārskata ietvaros ir tādu personu darbība, kuras ceļo uz lauku apvidiem, kas atrodas ārpus to 

ierastās vides, un uzturas tur laika posmu, kurš ir mazāks par vienu gadu, ar mērķi pavadīt brīvo laiku (izņemot tādu 

darbību veikšanu, par kuru šī persona apmeklētajā vietā saņem atlīdzību). Lauku tūrisma pārskats ietver viesu mājas, 

kā arī citas atpūtas iestādes (mītnes), kuras savu darbību veic lauku apdzīvotā vietā, mazpilsētā, pilsētā vai pilsētas 

lauku teritorijā. Pārskatu aizpilda par iepriekšējo kalendāro gadu. 

1. Tūristu mītnes tips 
Atbildi atzīmē ar “” 

 Viesu māja  Brīvdienu māja  Lauku māja  Kempings  Cits 

110  120  130  140  150  

Norāda, ja ir cits tips __________________________________________ 

Norāda tūristu mītnes atrašanās vietu ______________________________ (novads, pilsēta, pagasts) 
 

2. Tūristu ierašanās laiks 
 Atzīmē ar “” tikai tos mēnešus, kad bija tūristi.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris 
 

3. Atpūtas iestādes (mītnes) raksturojums  
 

3.iedaļā uzrāda datus par attiecīgo pārskata gadu. Izdoto numuru, istabu un gultasvietu skaitu gadā aprēķina, 

saskaitot gada laikā diennaktī izdoto numuru, istabu un gultasvietu (ietver arī telšu un treileru vietas kempingos) 

skaitu. Apkalpoto cilvēku skaitu uzrāda kopumā par gadu, atdalot nerezidentus (citu valstu iedzīvotājus). Pie 

apkalpoto cilvēku skaita uzrāda tos tūristus, kuri atpūtas iestādē (mītnē) pavadījuši vismaz vienu nakti.  

Numuru skaits atpūtas iestādē (mītnē) ir diennaktī piedāvāto (izmantojamo) numuru skaits. Gultasvietu skaitu 

atpūtas iestādē (mītnē) nosaka, ņemot vērā to personu skaitu, kas var palikt pa nakti atpūtas iestādē (mītnē), ieskaitot 

telšu un treileru vietas kempingos. Ja telšu un treileru vietās nav zināms konkrēts gultasvietu skaits, tad saskaņā ar ES 

direktīvu 95/57/EC telts vai treilera vieta var tikt pielīdzināta 4 gultasvietām. 
 

Rindas 

kods 

Izdoti numuri, 

istabas/guļam-

istabas 

(diennaktis) 

Izdotas 

gultasvietas 

(diennaktis) 

tai skaitā telšu 

un treileru 

vietas 

Apkalpoto  

cilvēku skaits 

(kopā 

rezidenti un 

nerezidenti) 

tai skaitā telšu 

un treileru 

vietās 

Apkalpotie 

nerezidenti 

(citu valstu 

iedzīvotāji) 

tai skaitā telšu 

un treileru 

vietās 

A 1 2 3 4 5 6 7 

300        
 

Vispārīgas ziņas 

 Maksimālais guļamistabu skaits naktsmītnē (310) _______________ 

 Maksimālais gultasvietu skaits naktsmītnē (ietver arī telšu, treileru vietu ietilpību) (320) _______________ 
   

4. Finansiālie rādītāji     
4. iedaļā sniedz informāciju par atpūtas iestādes (mītnes) finansiālo darbību. Par gadu kopumā uzrāda 

ieņēmumus no tūrisma nozares darbības (bez PVN), atdalot ieņēmumus par apmešanos naktsmītnē un par tūristiem 

sniegtajiem papildu pakalpojumiem kā, piemēram, laivu, velosipēdu, pirts noma, ekskursijas, makšķerēšana u.c. 

Ja atpūtas iestāde nesniedz naktsmītņu pakalpojumus, tad aizpilda 4.iedaļas 400. un 420.rindu. 

(Ls, veselos skaitļos) 

 
Rindas 

kods 
Kopā 

tai skaitā no nerezidentiem 

(citu valstu iedzīvotājiem) 

A B 1 2 

Kopējie ieņēmumi par viesu apkalpošanu (bez PVN) 400   

tai skaitā:     

par izdotajiem numuriem, istabām (gultasvietām) 410   

par tūristiem sniegtajiem papildu pakalpojumiem, 

kas neietilpst pamattarifā 
420   

 

Katrā numurā (citreiz 

saukts par istabu, istabām 

vai guļamistabu) (300,1) ir 

viesu guļvietas, tāpēc ir 

rādītājs izdotās gultasvietas 

numurā (300,2) 

 

Izdotās gultasvietas telšu un 

treileru vietās no kopējā izdoto 

gultasvietu skaita (300,2). Rādītājs 

(300,3, 5 un 7) tika ievietots pēc 

Latvijas Kempingu asociācijas 

lūguma. 

-Kempingos par telts un treileru vietām tiek uzskatītas tikai 

labiekārtotas saskaņā ar vispārējām un pašsaprotamām 

kempingu standarta pamatprasībām (LVS 200-5:2000).  

Latvijas kempinga asociācijas raksturojumā tas apt. atbilst 

aprakstam  - pilns vai daļējs aprīkojumu. 

 

-Ja naktsmītne neveic precīzu uzskaiti par cilvēku skaitu, kas 

dzīvos tās teritorijā pašu uzslietajā teltī vai treilerī, tad 

Eiropas Savienības Statistikas biroja izdotajā rokasgrāmatā 

par tūrisma statistiku tiek norādīts „ja telšu un treileru 

vietās nav zināms konkrēts gultasvietu skaits, tad telts 

vai treilera vieta var tikt pielīdzināta 4 gultasvietām”. 

-Ja naktsmītnes teritorijā ir „10 ha zeme”, kur var izvietot 

teltis, bet vieta nav atbilstoši labiekārtota kempinga 

vajadzībām, tad rādītājā „320” šo gultasvietu skaits nav 

jāuzrāda. 

 

 

-„Maksimālais” guļamistabu vai 

gultasvietu skaits nozīmē maksimāli 

izvietoto un labiekārtoto skaitu gada 

laikā. Piemērs – naktsmītnē gada 

sākumā bija 50 gultasvietas, bet no 

septembra līdz decembrim skaits tika 

samazināts līdz 25. Šajā gadījumā 

„320” jānorāda – 50. 

-INFORMĀCIJA viesu vai 

brīvdienu mājām. Kopš 2011. gada, 

saskaņā ar Eurostat norādījumiem 

papildus izvietotās gultasvietas pēc 

klienta pieprasījuma neietver 

naktsmītnes ietilpības rādītājā „320”, 

bet „300,2, 4, 6” tiek uzrādīts 

papildus izdoto gultasvietu skaits. 


