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Jaunumi

Samazinātie ārkārtas situācijas ierobežojumi valstī ļauj atsākt darbu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Lauku tūrisma uzņēmēji ir
gatavi droši uzņemt Baltijas valstu viesus, taču līdzatbildīgiem drošības pasākumos jābūt arī iedzīvotājiem, šodien preses
konferencē uzsvēra Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) direktors Kaspars Rožkalns. Ieskicējot tūrisma nozares tuvāko
nākotni, eksperti atzina – drošības atgādinājumu pavadīta, šīs sezonas pamatā būs Latvijas atklāšana no jauna.

Atgādinot par drošas ceļošanas priekšnosacījumiem gan Latvijā, gan Lietuvā un Igaunijā, LIAA ceļotājus šosezon aicina izvēlēties
mazāk zināmas apskates vietas un tūrisma objektus, tādējādi ceļojot drošāk, izvairoties no pūļa un atklājot daudz jaunu, aizraujošu
tūrisma galamērķu dzimtajā zemē.

“Kopējā situācija valstī, ievērojot nepieciešamās drošības prasības, šobrīd ļauj atsākt darbu vienai no Covid-19 krīzē visvairāk
cietušajām nozarēm – tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. LIAA ir gatava kļūt par centrālo atbalsta punktu gan uzņēmējiem, gan
tūristiem un kopā ar nozari aktīvi strādā pie tūristu plūsmas iekustināšanas un droša tūrisma veicināšanas iekšzemē. Šis ir tas
brīdis, kad aicinām un rekomendējam apceļot Latviju,” norāda LIAA direktors Kaspars Rožkalns, uzsverot, ka dzimtās zemes
apceļošana būs šīs tūrisma sezonas pamatā – tādēļ pret ceļošanu ar augstu atbildības sajūtu aicina izturēties gan lauku tūrisma
uzņēmējus, gan pašus ceļotājus, stingri ievērojot visus drošības pasākumus.

Nozares eksperti prognozē, ka cilvēki ir izsalkuši pēc ceļošanas un līdz ar Baltijas valstu robežu atvēršanu un ierobežojumu
pakāpenisku samazināšanu gaidāma daudz aktīvāka tūristu plūsma Latvijā. Ņemot vērā starpvalstu vienošanos, LIAA aicinās arī
Lietuvas un Igaunijas iedzīvotājus apceļot Latviju.

“Lai mazinātu drūzmēšanos populārākajos tūrisma galamērķos, aicinām paplašināt redzesloku un Latvijas drošā apceļošanā
līdzšinējos populārākos apskates objektus papildināt ar mazāk zināmām takām, lauku un amatnieku sētām, kas piedāvā dažādas
meistarklases, mini zoo, romantiskus viesu namus meža ielokā, kā arī mazos, privātos muzejus un citas apskates vietas, kurām
iepriekš esam pabraukuši garām. Latvija ir bagāta ar daudzām skaistām un interesantām vietām, lai pasargātu sevi un līdzcilvēkus
un nedrūzmētos uz kādas populāras laipas vai muzeja telpās,” aicina LIAA Tūrisma departamenta direktore Inese Šīrava.

Par spīti Covid-19 atstātajām pēdām, arī liela daļa lauku tūrisma uzņēmēju jau ir gatavi uzņemt tūristus un ikdienas aktivitātēs
ieviesuši korekcijas, lai viesus uzņemtu droši.

“Šosezon mums jāpaļaujas uz pašu cilvēkiem. Pielāgošanās situācijai no lauku tūrisma uzņēmējiem ir prasījusi lielus ieguldījumus,
tādēļ ceram uz pašmāju ceļotāju atbalstu. Šis ir tas brīdis, kad aicinām neizmantot populārās, ārzemju uzņēmumiem piederošās
naktsmāju rezervāciju vietnes, bet sazināties ar Latvijas lauku uzņēmējiem un naktsmāju saimniekiem tieši,” aicināja Asnāte
Ziemele, Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” prezidente. Atsevišķās pastaigu takās ieviesti audiogidi, bet muzeji līdz

ar atgādinājumu par jau zināmajām higiēnas un distances ievērošanas normām vērš uzmanību uz biļešu rezervācijas iespēju pirms
muzeja apmeklējuma. Jau vairāk nekā 100 muzeji parūpējušies par pamanāmām norādēm to telpās un atkal vēruši durvis
apmeklētājiem.

Kampaņas informatīvie materiāli atgādina ceļotājiem par nepieciešamību ievērot 2 metru distanci, rūpīgi izvērtēt ceļojuma
galamērķi un laiku, nedrūzmēties, atcerēties par divi un divi principa ievērošanu sabiedriskās ēdināšanas vietās, kā arī ievērot
higiēnu un tūrisma objektos noteiktās drošības prasības. Aktuālajai informācijai par tūrisma iespēju pieejamību, idejām mazāk
zināmiem tūrisma objektiem un drošības pasākumiem iespējams sekot līdzi Latvijas oficiālajā tūrisma portālā latvia.travel un
sociālajos tīklos @atklājLatviju.
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