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Gaujas NP iedzīvotāji un apmeklētība
• Lielākais iedzīvotāju skaits starp ĪADT / 

Natura 2000 vietām Latvijā

• Lielākā uzņēmējdarbības aktivitāte

• 87 tūristu mītnes, 504 numuri viesiem un 
1580 gultas vietas 

• ~62,5 tūkstoši apkalpotu tūristu 
komerciālajās mītnēs (87 633 viesu 
pavadītās naktis - ~41% ir ārvalstnieki)

• Kopējā automašīnu plūsma valsts, 
reģionālās vai vietējās nozīmes ceļos, 
kas piekļaujas GNP vai šķērso to, gada 
laikā >12 milj.

• >4 milj. atpūtas (un tūrisma) 
apmeklējumu gadā

APMEKLĒJUMU SKAITS GADĀ piemēri

• pie Gūtmaņalas: ~300 tk.
• Ērgļu klintis: ~30 tk.
• Zvārtes iezis: ~42,3 tk.
• Zvanītāju klints Cēsīs: ~19,7 tk.
• Amatas taka (Veclauči): ~12,2 tk.
• Ķūķu klintis: ~13,4 tk.
• Lustūža klints: ~15 tk.
• Tilts pār Līgatnes upi pie ietekas Gaujā: ~4 tk.
• Ratnieku ezera peldvieta: >10 tk.
• Kazu grava: 10,1 tk.
• Niniera ezers: 23 tk.

Laika posmā no 20.07.2021. līdz 29.05.2022. aptaujāti 1019 
ceļotāji un 271 mājsaimniecības pārstāvis



Apsvērumi 
par attālāko 
zonu attīstību 
tūrismam un 
rekreācijai

Uz eksportu orientēto tūrisma 
uzņēmumu atrašanās vieta

Noteikumi & 
ētikas kodekss



Gaujas NP 
iedzīvotāju 
raksturojums

Vai šajā vietā var sasniegt augstu dzīves kvalitāti?



Saimnieciskā darbība

Vai īpašumā Gaujas NP tiek veikta kāda saimnieciskā darbība?

Gaujas NP aptaujāto iedzīvotāju īpašuma izmantošana saimnieciskajai darbībai un 
no zemes (dabas) resursiem gūto ienākumu nozīmīgums mājsaimniecībai (n=271)

Kāda ir norādītās saimn. darbības ietekme uz dabas vērtībām?



Nākotnes 
ainavas 
prioritātes

1 = 1,95

2 = 3,75

3 = 4,06

4 = 4,51 5 = 4,636 = 5,42

7 = 5,778 = 5,89

Priekšrocības dzīvei Gaujas NP: 
ainaviskums; daba; pilsētas tuvums; 
zemākas izmaksas; miers un 
klusums; brīvā laika pavadīšanas 
iespējas; vieta ģimenēm ar bērniem, 
vietējā kopiena…

Vai būtu ierobežojama sintētisko augu aizsardzības līdzekļu 
(herbicīdu un pesticīdu) lietošana lauksaimniecībā Gaujas NP?



Vai tuvākajā apkārtnē ir kādi apdraudējumi 
videi, kas traucē dzīvot veselīgāk, sasniegt 
augstu dzīves kvalitāti?



Iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas 
paradumi āra vidē



Galveno vērtību 
uztvere

Motīvi apmeklēt Gaujas NP

Vai zinājāt, ka vietas apmeklējuma brīdī atrodaties 
aizsargājamā dabas teritorijā?

Faktors / nozīmība (%) ļoti
svarī
gi

drīzā
k
svarī
gi

mazsvarīgi nav
svarīgi

nezinu

viegla nokļūšana 43,9 35 17,1 4,1
pakalpojumu kvalitāte 42,5 30,5 15,9 8,8 2,2

pakalpojumu cena 33,6 36,3 22,5 5,4 2,2
pakalpojumu daudzveidība 33,3 32 24,4 7,9 2,4

laba infrastruktūra 36,6 41,5 15,7 6 0,3
neskarta savvaļas daba 55,3 30,8 8 4,2 1,8

kultūras mantojums 41,2 33 16,4 7,1 2,4
pievilcīgas ainavas 82,1 16,4 1,1 0,2 0,2

maz citu cilvēku 46,9 31,6 17 4,2 0,2
drošība 56,9 25,4 12,6 4 1,1

pakalpojumu sniedzēji atbildīgi 
attiecas pret dabas un kultūras 

vērtību saglabāšanu

58,1 24,9 6,3 3,2 7,5

Atpūtnieku un viendienas ceļotāju viedoklis: 
vai atpūta Gaujas NP viņiem paaugstināja 
fizisko & garīgo labsajūtu?



Traucējums, apmeklējuma negatīvā 
ietekme

Gaujas NP apmeklētāju viedoklis jautājumā: vai Jūs esat saskāries ar citu atpūtnieku 
traucējumu, neadekvātu rīcību, atpūšoties nacionālajā parkā?

Gaujas NP iedzīvotāju viedoklis jautājumā: vai tūrisms, publiskie pasākumi, atpūtnieku 
aktivitātes Gaujas NP Jums kādā mērā bijušas līdz šim traucējošas?

masu tūrisma - pūļa radītie kapacitātes un satiksmes ierobežojumi; atkritumu atstāšana; troksnis un miera traucēšana; 
nerespektē privātumu; motociklu, kvadriciklu un apvidus auto satiksme mežā; nerespektē dabu



Gaujas NP 
apmeklētāju 
raksturojums

Apmeklētās Gaujas NP vietas pieredzējuma pirmreizīgums vai 
atkārtots apmeklējums starp tūristiem.

Apmeklētāju laika sadalījums, kas pavadīts, apmeklējot Gaujas NP 
nesenākajā apmeklējuma reizē.

2021. gadā, apkopojot 
82836 klientu atsauksmes 
publiskajā vidē (Google 
profili, un Tripadvisor) par 
apmeklētāju apmierinātību 
ar GNP tūristu piesaistēm un 
atpūtas vietām, vidējais 
vērtējums ir salīdzinoši augsts 
– 4,54 (no 5).



Gaujas NP atpūtnieku un vienas dienas ceļotāju apmeklētās 
vietas piesaiste atbilstoši novietojuma attālumam, unikalitātei 
un tās kvalitātei.

Apgalvojums (%) jā drīzāk jā drīzāk nē nē nezinu kopā

Vai šī ir labākā vieta Jums attiecīgajai 
aktivitātei šajā reģionā?

28,5 43,8 9,2 5,8 12,7

Vai šī ir tuvākā vieta Jūsu dzīves vietai 
attiecīgās aktivitātes īstenošanai?

20,9 14,8 15,1 44,8 4,4

Vai  šī ir vienīgā vieta priekš Jums 
attiecīgajai aktivitātei šajā reģionā?

4,9 8,9 18,6 58,8 8,7

Vai ir bijušas situācijas, kad kultūras 
un dabas mantojuma objektiem 
nacionālajā parkā ir tikusi liegta 
pieeja?



Maksas apsvērumi dabas takās
Apgalvojums (%) pilnībā

piekrītu
drīzāk
piekrītu

drīzāk
nepiekrītu

pilnībā
nepiekrītu

nezinu

dabas takām jābūt bez maksas 55,4 28,2 10,9 3,6 1,9
maksa būtu ieviešama tikai dažās populārākajās 

vietās
10,6 28,3 24 33 4,2

maksu var prasīt tikai no tūristiem, bet ne no vietējiem 
iedzīvotājiem

8,5 12,1 22,8 48,3 8,4

maksu varētu ieviest tikai tad, ja tas palīdz uzlabot 
infrastruktūru konkrētajā vietā, mazinot slodzi uz dabu

24,8 32,1 10,8 26,4 5,9

var aicināt apmeklētājus ziedot brīvprātīgi 50,4 38,9 5,4 3,0 2,3

maksu varētu ieviest par sadzīves atkritumu izmešanu 
tam paredzētajos konteineros dabā

20,7 24,5 21,9 26,1 6,8

maksu varētu piemērot tikai par auto stāvvietu 18,1 35 28,7 15,5 2,7

dabas taku apmeklējumam varētu piemērot maksas 
gada karti (līdzīgi kā makšķerēšanai publiskajos 

ūdeņos)

9,4 17,2 30,6 33,4 9,4



Gaujas NP kā 
tūrisma galamērķis

kopējie ienākumi no vietējiem tūristiem 
sasniedza 1,26 milj. EUR, bet no ārvalstniekiem, 
kuru vidēji tērēja 65 EUR diennaktī (No Vācijas 
vairāk, no Igaunijas mazāk), ienākumi 
sasniedza 2,34 milj. EUR. Kopā nakšņojošie 
tūristi iztērējuši ap 3,6 milj. EUR. Taču jāņem 
vērā, ka vairāk nekā 2/3 no ieņēmumiem ar 
Gaujas NP zīmolu tūrisma tiek piesaistīti 
tuvākās apkārtnes viesmīlības uzņēmumiem.

No vietējiem ceļotājiem, atpūtniekiem ienākumu apjoms ir 
>30 milj. EUR gadā (ceļa izdevumi, veikali, ēdināšana…)


