
 

 
 

 

Lauku dzīvesstila tūrisma uzņēmums 

Kas ir Lauku dzīvesstila tūrisma uzņēmums  (LDTU) un uzņēmējs?   

Dzīvesstila uzņēmējs  – privāts uzņēmējs ar tam piederošu nekustamo īpašumu, kas nostiprināts 
Zemesgrāmatā un kurā veic tūrisma uzņēmējdarbību lauku teritorijā vai mazpilsētā, ciešā saskaņā ar viņa 
personiskajām vērtībām, pārliecībām, interesēm un vaļaspriekiem. Dzīvesstila uzņēmums - ar ierobežotu 
straujas izaugsmes potenciālu, kura attīstīšanai bieži pietiek ar dibinātāja līdzekļiem un aizņēmumu. 
Nereti dzīvesstila uzņēmuma darbībā ir iesaistīta ģimene vairākās paaudzēs, un šī darbība balstīta uz 
tradīcijām un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. (avots:   Biznesa vadības koledža) 

1. Darbības joma un vieta. 

 

 Lauku dzīvesstila tūrisma uzņēmējs (LDTU) jeb “dzīvesstila uzņēmums” – viesmīlības 

pakalpojumu sniedzēji (izmitināšana un ēdināšana), tūrisma pakalpojumu sniedzēji, pārtikas 

ražotāji un amatnieki, kas  ir atvērti apmeklētājiem vai savu nodarbošanos un amatu demonstrē 

apmeklētājiem. Uzņēmums atrodas lauku teritorijā vai mazpilsētā (izņemot lielās pilsētas). 

 

2.  Juridiskie nosacījumi un uzņēmuma apgrozījums. 
 

 Apgrozījums piesaistīts darbinieku skaitam – līdz  50 000 EUR gadā uz 1 pilnas slodzes  
darbinieku (t.sk. īpašnieku) līdz max. apgrozījumam  450 000 EUR gadā.  
 

 Vismaz viens uzņēmuma īpašnieks (kuram ir ne mazāk kā 10% īpašumtiesības) ir algots 
darbinieks savā uzņēmumā un ikdienā ir sastopams uzņēmumā.  
 

 Uzņēmuma un nekustamā īpašuma īpašnieks var būt arī pensionārs,  kura uzņēmumā netiek 
algoti darbinieki.  
 

 Lauku dzīvesstila tūrisma uzņēmējam pieder nekustamais īpašums Latvijas lauku teritorijā vai 
mazpilsētā, kas ir nostiprināts Zemesgrāmatā. 
 

 Vismaz viens  uzņēmuma īpašnieks  ir deklarēta persona Latvijas lauku teritorijā vai mazpilsētā. 

 

 



 

 
 

3.  NACE kods un Profesiju klasifikators. 

Dzīvesstila uzņēmumam atsevišķi izdalīts NACE kods. Profesiju klasifikatorā dzīvesstila uzņēmuma 
darbinieka profesijai norādīts atsevišķs kods, kas ietver visas šāda uzņēmuma darbībai nepieciešamās 
profesijas. 

4. Specifika, ka ļauj atbilst LDTU statusam. 

Kulturvēsturiskā novada savdabības, tradīcijas, kāds īpašs produkts, pakalpojums, pašražojums, 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana. Tāpat būtu vēlama iesaiste attiecīgos novada, Latvijas 
popularizēšanas projektos, piem., piešķirta nacionālas vai reģionālas vērtības zīme tūrismā un viesmīlībā:  
''Latviskais mantojums'', ''Zaļais sertifikāts'',  “Gājējam draudzīgs” u.c. 

5. Prasības un ieguvumi: 
 

 Tiek paredzēti īpaši granti/uzsaukumi ES līdzekļu piesaistei ar minimālām birokrātiskām 
prasībām; 
 

 Uz dzīvesstila uzņēmuma darbinieku netiek attiecināta obligātā darbaspēka nodokļu 
nomaksa no vismaz minimālās algas, vismaz nesezonā ; 

 

 Vienota, samazināta PVN nodokļa likme, ņemot vērā plašo un darbietilpīgo piedāvājumu  vai  
''Viss iekļauts'' principu (nakšņošana, pirts, vakariņas, brokastis, laivu īre, meistarklase, 
nacionālie svētki, amatniecība, ražojumi utt. ); 

 

 Atvieglots birokrātiskais slogs - darba laika uzskaites, darba drošības instruktāžas, amata 
apraksti, paškontroles, darba vides risku izvērtējums u.c. ; 

 

 Samazināta Nekustamā īpašuma nodokļa likme (0,2%), kas attiecas tikai uz konkrēto 
nekustamo īpašumu, kurā notiek dzīvesstila uzņēmuma darbība.  

 

 

 

 


