
Tiklīdz Baltijas valstu savstarpējās robežas jūnijā
tika atvērtas, Dzērbenes pagasta viesu nams
“Avotnieki” sagaidīja ceļotājus no Igaunijas. Nedēļas
nogali ģimene pavadīja Piebalgas pakalnos, devās ap-
skatīt Cēsis, vakarā atkal atgriežoties “Avot niekos”.
Šo viesu namu skaistajos pakalnos un prom no bur-
zmas Igaunijas tūristi uzmeklējuši internetā.  Tā atbil-
dusi viņu interesēm: klusa vieta pie ūdens, bez citu tū-
ristu klātesamības. Viesu nama saimnieks Jānis
Skrabulis teic, ka   nākamie rezervētāji bijusi latviešu
ģimene Līgo vakara un Jāņu dienas sagaidīšanai:
“Jāņu laikam  viesu nams jau sen kā bija aizņemts.
Varu teikt, ka jūnijā mūsu tūrisma mītnes darbība ir
sākusies.  Protams, neveicas tik labi kā citus gadus,
bet notiek!” q
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Starp deviņiem pieredzējušiem
lauku tūrisma uzņēmējiem valdē
tika ievēlēta  Latvijas Lauku 
tūrisma asociācijas “Lauku 
ceļotājs” valdes locekle Zane
Jēgere, kurai ir arī liela pieredze
praktiskajā darbā, proti, viņas
darba ikdiena saistīta ar 
uzņēmējdarbību “ezerpriedēs”,
vienīgajā kempingā Burtnieka
ezera krastā.  

Zane atzīst, ka   lauku tūris-
mā visvairāk cietuši    viesu namu
turētāji, kuros bija paredzētas  kā-
zu svinības vai citi pasākumi.

- Es domāju, ka tā no valsts bija
pārsteidzīga stingrība, liedzot
darboties viesu mājām laukos.
Tika noteikts daudz dažādu iero-

bežojumu, kas jāievēro, un  tāpēc
tūristus nevarēja uzņemt. Tikmēr
liels tirdzniecības centrs, kāda
Rīgā ir “Alfa”, strādāja. Nav pat
salīdzināms, cik daudz drošāk ne-
kā veikalos, tirdzniecības centros
cilvēkiem  būtu laukos viesu na-
mā. Tur uzņēmējs pilnībā spētu
uzturēt no vīrusa tīru vidi, kā arī
nodrošināt, lai atbraucēji - sveši
cilvēki - nesatiekas.

- Kādas domas jums ir par šo
vasaru? Nu jau lauku tūrisma
uzņēmējiem ir iespējas strādāt,
bet viņi nezina, vai būs iespē-
jams sagaidīt viesus, kas gribēs
apceļot  Baltijas valstis. 
- Vērojot  procesu ar lauku tūris-

ma rezervācijām tuvākajiem mē-
nešiem, ļoti labi redzams, ka inte-
rese par brīvdienu mājām ir.
Varētu teikt, ka vasaras sākumā
pat lielāka, nekā bijis citus gadus.
Tas tāpēc, ka Latvijā daudzi sāku-
ši  interesēties par vietējo tūris-
mu.

- To jau varēja paredzēt, jo
valstu robežas ilgu laiku bija
slēgtas.

- Tajā pašā laikā mums lauku tū-
risma asociācijā ir skaidrs, ka šajā
vasarā Latvijā neieradīsies tik
liels daudzums tūristu, kādu pie-
redzējām citos gados. Rietumei -
ropas  ceļotāji, kas dodas karavā-
nās, ceļotāji, kuri apmetas teltīs,
atbraucēji, kuri šķērso Baltijas
valstis un  pa ceļam apmetas lau-
kos vai vasaras mājiņās,  šai vasa-
rai ir pazaudēti.

- Tas nozīmē, ka tūrisma mā-
jas laukos piedzīvos dīkstāvi? 

- Nē!  Jau tagad redzams, ka at-
griezīsies tūristi no Igaunijas.
Viņi šovasar apceļos tieši Baltijas
valstis. Par jaunajiem apstākļiem,
kādi radušies un ietekmēs tūrisma
uzņēmējdarbību, vairāk var sūro-
ties tie Latvijas  uzņēmēji, kuri
tūrisma jomā balstījās uz korpo-
ratīviem pasākumiem, konferen-

ču tūrismu.  Taču lauku tūrisma
uzņēmēji var būt diezgan droši,
ka sagaidīs klientus, arī tos, kas
šeit  apmetīsies kaut vai uz īsu lai-
ku,  ja viņu galamērķis būs tālāks
par Latviju.

- Ko šajā sarežģītajā pavasarī
jaunu paveica Lauku tūrsima
asociācijas valde?

-Tagad valdē strādājam pie iz-
maiņām mūsu piecu gadu darbī-
bai sagatavotajā programmā. Tās
notiks līdz ar izmaiņām valstī.
Pavasarī mēs, kas esam ievēlēti
valdē, kuru vada Asnate Ziemele,
palīdzējām valstiskā līmenī iz-
strādāt vadlīnijas tūrismā.  Šie
noteikumi dod  skaidrību, kā strā-
dāt. Tas palīdzēs  uzņēmējiem. 

Noteikumi uzsver dažas ļoti
svarīgas lietas, arī  ieviesīs skaid-
rību par paaugstinātajām higiēnas
prasībām. Dokuments izklāsta,
kas īpaši ielāgojams visās tajās
higiēnas prasībās, kas jau bija ie-
priekš zināmas. Piemēram, atgā-

dinās par  durvju rokturu regulāru
notīrīšanu. Kā zināms, uz metāla
virsmām vīrusa daļiņas var sagla-
bāties ilgāk nekā uz cita materi -
āla.

- Sakiet, vai tiešām  Zie -
meļvalstu iedzīvotāju brīvdie-
nu un atvaļinājuma laikā  šova-
sar nesagaidīsim tūristus? 

- Spriežot par to, kā pavadīsim
šo vasaru, domājams, ka ne.
Tūristus no Ziemļvalstīm Latvijā
lauku tūrisma vietās nesagaidī-
sim. Ja  ceļotāji pie mums ieradī-
sies, tad tie būs mūsu valsts  kai-
miņi.
Ziniet, asociācijā vēl cerējām, ka

pie mums uz Latviju, citām
Baltijas valstīm šovasar varētu at-
braukt Vācijas tūristi, jo  vīrusa
izplatība te bijusi zema. Taču ar
auto viņi var nonākt tikai tad, ja
būs  šķērsojuši Poliju. Taču ko
mēs tagad redzam? Polija uz lai-
ku atvēra robežas transporta kus-
tībai, kas svarīga, lai savienotu
Rietumeirpas ceļotāju ar Aus -
trumeiropas tūrisma uzņēmēju,
Polija arī nebija iekļauta to valstu
sarakstā, pēc kuras apmeklējuma
Latvijas ceļotājiem nepieciešams
pašizolēties, bet drīz atkal situāci-
ja mainījās. Redzēs, kā turpmāk
būs ar Polijas robežu šķērsoša-
nu. q

Igauņi jau klāt!

Raiskuma pusē atpūtnieki
no Rīgas tika sagaidīti Līgo va-
karā. Pārgaujas novada pagastu
ļaudīm, kuri citvasar strādājuši
bez mitas viesu uzņemšanā, tikai
tad sākās aktīvs darbs. “Par va-
saru Latvijas pilsoņi sāk domāt
vismaz  pusgadu iepriekš. Šogad
viņu plānus ļoti ietekmējis vī-
russ,” saka Elīna Millere no
“Ezerkalniem” Raiskuma pusē.
Uzņēmēja pirms Jāņiem sacīja:
“Joprojām ceram, ka  sagaidīsim
arī Vācijas pilsoņus, jo viņu re-
zervācijas šai vasarai aizvien ir
spēkā.”  Tas liekot domāt,  ka ce-
ļojumu uz Latviju tūristi  nevēlas
atcelt. “Gaidām kādu ziņu, vai
viņi brauks uz Baltiju vai varbūt
atcels rezervācijas,” rūpēs dalījās
uzņēmēja. “Mūsu apmeklētāju
parastais loks ir rīdzinieki. Viņus
arī gaidām, jo neviens pieteiku-
mu nav atsaucis. Neesam jau
viesnīca, kurā atbraucējiem vie-
nam gar otru jāstaigā. Laukos
varam nodrošināt distanci ar ci-
tiem apmeklētājiem. Dzīvot lau-
ku vidē pie ezera ir droši, un nav

arī  papildu grūtību. Rīdzinieki
parasti apmešanos vasarās mek-
lē, lai tā būtu simts  kilometru at-
tālumā no galvaspilsētas, un mēs
esam tajā lokā. Mēs nepiedāvā-
jam atpūtu kompānijām, bet gai-
dām ģimenes, kurām interesē
klusa, mierīga atpūta. Protams,
Līgo svētkos ierodas arī kompā-
nijas,” stāsta ģimenes uzņēmuma
pārstāve Elīna Millere. Viņa
pauž prieku, ka netālu  no vi-
ņiem kempingā “Apaļkalns” pie
Raiskuma ezera jau sagaidīti tū-
risti pirms Jāņiem. Mašīnu nu-
muri liecina, ka uzreiz bijuši ap-
meklētāji no visām trim Baltijas
valstīm. Elīna Millere  kaimiņus
paslavē, jo apjauš, ka daudz un
cītīgi strādāts jau iepriekšējos
gados, rezultātā  Baltijas valstu
tūristi ir  ieinteresēti braukt šurp.
“Tāpēc nav jābrīnās -  kā robe-
žas vaļā, kempings pilns apmek-
lētāju, uz Raiskuma ceļiem sa-
stopami kemperi un tiem ir
Baltijas valstu numuru zīmes,”
ar labām vēstīm tūrismā dalījās
raiskumiete Elīna Millere. q

No Rīgas uz laukiem

Pie cēsnieku un citu atpūtnieku ie-
cienītā Ungura ezera, kam apkārt vairā-
ki kempingi, ceļotāji no kaimiņvalstīm
pirmajā nedēļā vēl nebija piestājuši.
Kreiļu ģimene, kura jau daudzus gadus
uztur kempingu, pirmos vasarā sagaidī-
ja atbraucējus no Vidzemes  pilsētām,
tajā skaitā Valmieras un Salaspils.
Pilsētnieki ļoti noilgojušies pēc brīvdie-
nām pie ezera. Atpūtā ieradušās ģime-
nes, pāri. Paši pirmie  apmetušies cilvē-
ki, kuri  par  šo kempingu  maz zinājuši. 

Kempinga turētāji noslodzi jūnijā
raksturo kā minimālu, tādu pat nevarot
salīdzināt ar pieredzēto citos gados. Šī
paliks prātā kā  neparasta vasara, visas

vietas kempingā brīvas, ko citvasar  ne-
varēja pieredzēt.   Līdz Jāņiem kempin-
ga  uzturēšanas izdevumi bija lielāki
nekā ienākumi, taču nav zaudētas cerī-
bas, kas tas šovasar vēl mainīsies. Citu
gadu igauņu tūristi kempingu uzmeklē-
juši tieši ap Jāņu laiku, jo devušies uz
Cēsīm, kad tur rīkots skrējiens “Jānis”
un “Jānītis”.

Aivars Kreilis teic, ka pirmajiem
klientiem – ģimenēm  - nekādu apgrūti-
nājumu, lai dzīvotu drošā attālumā no
citiem atpūtniekiem, nav bijis. Lielas
kompānijas līdz pat Jāņiem nebija pie-
teiktas. Mājiņas vasaras         īsākajai
naktij gan rezervējuši tie, kuri šeit atpū-
šas no gada gadā.  q

Lielu kompāniju nebūs

Pie Sāruma ezera Straupes
pusē kempingā “Paegļi” saim-
nieko dzimta. 12 vasaras māji-
ņas, viesu māja, telšu vietas.
Zemes īpašums ir saimniecībai
“Vējiņi”. Vasaras plaukumā
“Paegļos”, kur var uzņemt līdz
200 viesiem, Jāņu  nakts svinē-
šana notiek dabas ielokā.
Tūrisma uzņēmējiem bija  cerī-
bas, ka kempingam būs apmek-
lēji arī šogad. Vai tik daudz, cik
citu vasaru šajā plašajā teritori-
jā, to skaidri zināt nevarēja, bet
jau jūnija trešajā nedēļā apmek-
lētāju netrūka. Kā ezers iesils, tā
kempingā  būšot klienti no
Igaunijas, kā citu gadu piere-
dzēts. Ar tik pārliecinošu skatu
uz šo vasariņu jūnija sākumā
skatījās zemnieku saimniecības
“Vējiņi” īpašnieces Melitas
Muižnieces ģimene. Viss vaja-
dzīgais bija sagatavots tūristu

uzņemšanai. Jāņu laikā vienmēr
bijuši apmeklētāji,  atgriezušies
atkal citu gadu. Rezervācijas
Jāņiem  bija saņemtas no pilsēt-
niekiem Jelgavā un  Olainē,
Valmierā, Siguldā un Bauskā.  

Laucinieki “Paegļos” no va-
sarniekiem jau pirms atbrauku-
šanas bija uzzinājuši, kā  pilsētai
šai pavasarī klājies.  Vairoties no
vīrusa, ilgi nācies nīkt iekštel-
pās. Pie ezera plaša teritorija,
katrai ģimenei vai draugu kopai
savs namiņš, katrā pagalmiņā
vieta ugunskuram. Kolektīva
Jāņu svinēšanu “Paegļos” arī ci-
tās vasarās neesot praktizēta.
Šovasar jo īpaši padomāts par
roku mazgāšanas papildu iespē-
jām, kempinga dušu telpas dez -
infekciju. Atbraucēji  uz Sārumu
ezeru  to novērtēs.

“Paegļu” kempingā svētku
naktī  gaidīti arī krieviski runā-
jošie no Rīgas un Pierīgas, kas

ģimenes svin lokā Ivanov ģeņ,
kā pieņemts slāviem. “Paegļos”
citvasar novērots, ka rīdzinieku
jaukto tautību ģimenēs latvisko
Jāņu svinēšanas tradīcijas sen
pieņemtas. Svinību vietā sagai-
dīta arī viena ģimene no
Igaunijas, toties visai kupla. Šie
ceļotāji devušies apciemot
Kurzemes krastus, apmetoties
vairākos kempingos. 23. jūnija
vakarā viņi atgriezušies
Vidzemē, kur kempingā jau lai-
kus pieteikušies. q

Kempingu “Paegļi” 
zina Latvijā un Igaunijā 

Visvairāk no “Covid-19” 
krīzes cieta viesu mājas

Projektu finansē  Mediju
atbalsta fonds no Latvijas
valsts budžeta līdzekļiem. 
Par materiāla saturu atbild
SIA “Cēsu Druva”.

Lappusi sagatavojusi
Mairita Kaņepe


