
Aptauja "Ceļojumu plāni šim gadam"

Respondentu statistika:

Respondentu skaits 78
Vīrietis 11
Sieviete 67

Rezultātu kopsavilkums:

1. Lūdzu, norādiet savu vecumu

Līdz 17 0 0%

18 - 25 5 6.4%

26 - 35 20 25.6%

36 - 50 22 28.2%

51 - 64 24 30.8%

65 un vairāk 7 9%

Iesniegto atbilžu summa 78

2. Lūdzu, norādiet dzīvesvietu!

Alojas, Krimuldas, Limbažu vai
Salacgrīvas novads

56 71.8%

Cits novads Vidzemē 7 9%

Rīga vai Pierīga 15 19.2%

Cits novads/pilsēta Latvijā 0 0%

Iesniegto atbilžu summa 78

3. Vai šogad/nākamā gada sākumā plānojat apceļot Latviju?

Jā, kā ierasts 32 41%

Jā, to izvēlēšos ārzemju
ceļojuma vietā

12 15.4%

Šogad palikšu mājās, lai gan
ceļot mēdzu

6 7.7%

Braucu tikai ārzemju ceļojumos 5 6.4%

Vēl domāju 20 25.6%

Neesmu ceļotājs/ceļotāja 3 3.8%

Iesniegto atbilžu summa 78

4. Vai šogad plānojat doties ārzemju ceļojumā?

Jā, bet ne tālāk par Baltijas
valstīm

14 17.9%

Jā, noteikti došos uz kādu valsti
ārpus Baltijas

8 10.3%

Plānoju braukt, bet nav
pārliecības, ka izdosies

18 23.1%

Nē, nebraukšu Covid-19
izplatības dēļ

19 24.4%

Vēl domāju, šogad grūti izlemt 9 11.5%

Nē, nebraukšu, jo šogad



pasliktinājies finansiālais
stāvoklis

5 6.4%

Uz ārzemēm braucu reti 5 6.4%

Iesniegto atbilžu summa 78

5. Vai Covid-19 izplatība ir ietekmējusi jūsu sajūtas/apsvērumus, plānojot ceļošanu?

Nē, tas neko nav mainījis 9 11.5%

Jā, vairāk pārdomāšu, izvēloties
galamērķi ārzemēs

28 35.9%

Jā, šogad apbraukāšu Latviju
ārzemju ceļojuma vietā

21 26.9%

Jā, šogad apceļošu Baltijas
valstis, lai gan parasti dodos uz
tālākām ārzemēm

8 10.3%

Parasti ceļoju, bet šogad to
nedarīšu

10 12.8%

Neeceļoju 2 2.6%

Iesniegto atbilžu summa 78

6. Kāda ir jūsu attieksme pret citu cilvēku plāniem ceļot?

Katrs lai izvēlas pats 34 43.6%

Uz ārzemēm braukt šogad
nevajadzētu

19 24.4%

Nevajadzētu ceļot pat pa Latviju 0 0%

Cenšos atrunāt paziņas/ģimenes
locekļus no ceļojuma uz
ārzemēm

2 2.6%

Neuzskatu, ka tos vajadzētu īpaši
mainīt šī brīža situācijas dēļ

0 0%

Kamēr nebrauc tur, kur neiesaka
doties valsts institūcijas, nav
pretenziju

23 29.5%

Iesniegto atbilžu summa 78

7. Ja jums ir plašāks viedoklis par ceļošanas tēmu, lūdzam to izteikt šeit! Priecāsimies arī, ja dalīsieties savā šī
gada ceļošanas pieredzē! Kur devāties? Vai veiksmīgi atgriezāties mājās? Kā, jūsuprāt, labāk plānot šī gada
ceļojumus? Ja izvēlaties pastāstīt par savu pieredzi, lūdzam norādīt vārdu (vismaz), uzvārdu un dzīvesvietu (nav
obligāti). (atbilde uz jautājumu nav obligāta)

1) Februāra beigās biju komandējumā Somijā, paguvu veiksmīgi atgriezties, nekādu veselības problēmu nebija.
Manuprāt, nav jāaizraujas ar došanos ārpus Latvijas, bet vairāk jāapceļo Latvija- šeit ir tik daudz ko redzēt un
piedzīvot!
2) COVID dēļ nevarēju aizbraukt uz Japānu. Šķiet, ka ceļošana atkal atgriezīsies pirmsākumos - t.i. ceļošana ar
automašīnu pa Eiropu. Tā iespējams izvairīties no cilvēku pūļiem un vietām, kuras vairāk COVID skartas. Žēl, bet
prognozējams, ka ceļošana kļūs ievērojami dārgāka.
3) Ceļoju parasti vienreiz gadā uz ārzemēm.Taču šī gada ceļojums pārnests uz oktobri.Vēl nezinu vai notiks,tā ir
Stambula. Ceļošu arī tepat uz Poliju augustā,ceru ,ka notiks. Ja nebūtu apmaksāts ceļojums jau gada sākumā,tad
noteikti izvairītos ceļot uz ārzemēm šogad.Negribu zaudēt naudu.Bet domāju,ka tepat pa Latviju var droši
ceļot,ja paši ir uzmanīgi...Marita.
4) Sakarā ar Covid, nevarēju aizceļot uz Itāliju, ko pati organizēju veselai grupai, kā arī rudenī uz
Sanktpēterburgu. Tādēļ draugu kompānijā izbraucām ar laivām pa Salacu un dosimies ceļojumā uz Aglonu.
5) Pa Latviju,Baltiju
6) Rīt došos ceļojuma uz Sēliju! Pēc tam varēšu atskaitīties!
7) Sveiki,katru nedēļu,vienu dienu,pa Latviju!
  



 Super��
  
 Vineta Lēdurga��
8) Ceļotajiem.tā ir medus maize,vai var bez tās iztikt,nē.jāapsvet .kas ir prātīgi.kas nav.baiļu sajūta jau tā mūs
iedzinusi stūrī.kad no tās izrāpties diez vai varēs.
9) Šogad ārvalstu ceļojumos nedevos un arī neplānoju doties. Latvijā apmeklēju tikai tuvākās vietas (80 km
rādiusā no dzīvesvietas), turklāt, vairāk dodoties pie dabas, kur varētu būt mazāk cilvēku. Savā ziņā šī ir iespēja
apmeklēt tūristu vidū ne tik populāras vietas un gūt jaunus iespaidus šādā veidā.
10) Manuprāt Kovid ir gripas paveids, kas nav bīstams aktīviem un veseliem cilvēkiem.
  
 Ja vēlas ceļot ir obligāti jāievēro piesardzības pasākumi. Ja tos ievēro, tad var droši ceļot.
  
 Šī situācija ļauj labāk sakārtot, attīstīt un pilnveidot Latvijas un Baltijas valstu tūrismu.
11) Plānotais brauciens uz Austrāliju palika nerealizēts. Cerams, ka naudu atgūšu. Ir jāstiprina mūsu pašu
ekonomika un jāapskata Latvija!
  
 Aiga
12) Ceļošana šogad manā ģimenē ir uz jautājuma zīmes ne tik daudz tieši pašu saslimšanas risku dēļ, bet gan
tādēļ, ka situācija var mainīties dažu dienu laikā un ir bail "iesprūst" kaut kur pa ceļam. Jāsaka gan, ka ļoti vilina
tas, ka nekur šobrīd nav tūristu un tādēļ vēl esam pārdomās vai tomēr nesaņemties ikgadējam rudens
braucienam, kas šogad bija plānots uz Horvātiju, bet ar covid pagaidām vēl neesam pieņēmuši lēmumu.
  
 /Monta/
13) Šogad ar savām meitām un mazmeitām marta sākumā bija paredzēts ceļojums uz Maltu. Bijām
atbildīgas(bērnus līdzi neņēmām)jo jau kaut kur parādijās runas par Covd. Pašas aizlidojām trijatā. Maltā izkāpjot
no lidmašīnas visiem mērija temperatūru. Sajūtas bija savādas,bet viss bija mierīgi. Apartamentos uzņēma ļoti
laipni,viss bija tīrs un patīkams. Ļaudis teica,ka pie viņiem viss ir kārtībā. Mēs atpūtāmies trīs brīnišķīgas
dienas,laiks bija jauks,saulains. Izbraucām jūrā ar kuģīti,redzējām zilo lagūnu un...dzērām zilo lagūnu. Bija forši
un vēl tas,ka tik sen nebiju bijusi kopā(ceļojumā)ar savām meitiņām. Viņas man šo ceļojumu uzdāvināja uz
dzimšanas dienu. Varu teikt mums paveicās��jo atgriežoties mājās jau sākās aizliegumi. Tagad varu par to pasapņot
un paskatīties bildes. Viss beidzās labi. Neskumstu,jo tagad varēs apceļot Latviju.
14) Tiem, kam ceļošana ir asinīs, domāju, ka atteikties no tās nevajag. "Kovids" ir drauds arī neceļotājiem tepat,
nekur nebraucot. Gluži uzprasīties pēc viņa un doties uz vīrusa apdraudētām teritorijām arī ir neprāts. Tādēļ,
manuprāt, šajā sezonā nevajadzētu ceļot grupās un uz tūristu mekām, kur ir daudz cilvēku. Es izvēlētos ūdeņu
vai, drīzāk, kalnu tuvumā atpūtas namiņu kādā no tuvākām, siltākām zemēm kaut kur uz Balkānu pusi. Tā būtu
laba iespēja doties pārgājienos kājām un atpūsties. Aija
15) Katru gadu plānoju 2 ceļojumus ārpus LV - skolēnu pavasara un rudens brīvlaikos. Vasaru pavadām Latvijā, jo
vasarā tāpat ir forši - normāli laikapstākļi un dažādi sporta un izklaides pasākumi. Šogad bijām Maltā,
atgriezāmies 5.martā, kad joprojām par kovidu tikai ķiķinājām. Pēc nedēļas, kad viss sākās arī LV, šis ceļojums
likās kā nereāla, bet ļoti vērtīga un veiksmīga balva. Izjuka lielais ģimenes kruīzs uz Stokholmu 19. martā,
izbrauciens uz Itāliju ar motociklu aprīļa beigās/maija sākumā, meitas volejbola turnīrs Gruzijā jūlijā beigās. Bet
es par to neskumstu un nepārdzīvoju, jo nav lielu finansiālo zaudējumu un nav jēgas plosīties par lietām, ko
nevari ietekmēt. Man liekas, ka šobrīd prātīgi ir apceļot dzimteni un Baltijas valstis; jaunieši un dullie bez
ģimenēm ar auto, velosipēdiem, motociklu var izlaist pa tuvējo Eiropu... Lai lielāki sapņi un tālāki galamērķi
paliek nākamajam gadam! Ceļotāja gēnu šogad pabarošu ar ceļojumu aprakstiem un Latvijas ainavām.
  
 Aira.
16) Ceļot vajag... Kaimiņi Lietuvieši un Igauņi labprāt mūs uzņems, tāpat, kā mēs viņus. Abas Baltijas valstis ir ar
brīnišķīgu atpūtas, izklaides un skatiem bagātas vietas. Varbūt ir īstais laiks tā kārtīgi visu aplūkot
17) Pavasarī izpalika Austrijas kalnu braucens, tad līdzko varēja braucām pie kaimiņiem uz Palangu, Klaipēdu,
Nidu.
18) Bija plānots doties uz ārzemēm tieši laikā, kad tika izsludinātā ārkārtēja situācija, lidojums tika atcelts.
Sajūta, ka nekādus ceļojumus ilgtermiņā nav vērts plānot, jo situācija var ātri mainīties. Labāk tad jau apskatīt
vietas tepat Latvijā.
  
 
  
 Elīna, Rīgā

Skaidrojums: Izvēlēto atbilžu summa ir iegūta saskaitot respondentu visas atzīmētās atbildes uz šo jautājumu. Katras
atbildes procentuālā vērtība tiek iegūta konkrētās atbildes izvēlēto reižu skaitu dalot ar kopējo iesniegto atbilžu
summu.


