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Tūristu mītņu 
saraksta iespējas

Iespēja veikt labojumus tūristu mītnes 
reģistrēšanas procesā norādītājos datos

Iespēja atvērt katras tūristu mītnes izvēlni, 
lai veiktu ar konkrēto mītni saistītas 
darbības

Iespēja iesniegt ikmēneša pārskatu par 
tūristu mītnē uzņemtajiem tūristiem un 
atpūtniekiem

Iespēja paziņot par 
konkrētas tūristu mītnes 
darbības pārtraukšanu
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Pārskatu iesniegšana

Lai iesniegtu pārskatu, pie darbībām 
jāizvēlas «iesniegt pārskatu»

Pārskats jāiesniedz līdz katra kalendārā mēneša 
20.datumam par tūristu mītnē iepriekšējā mēnesī 

uzņemtajiem atpūtniekiem un tūristiem
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Pārskatu 
iesniegšana
(pārskata periods un 
dati)

Pārskata periods ir izvēlētais mēnesis vai periods 
līdz tūristu mītnes pārtraukšanas datumam 
izvēlētajā mēnesī

Ar tūrisma nodevu apliekamo PAVADĪTO nakšu 
skaits tiek aprēķināts automātiski: no «kopējais 
pavadīto nakšu skaits» atņemot «virs 10 naktīm» un 
atņemot «bērnu pavadītās naktis»

Tūrisma nodeva tiek automātiski aprēķināta «Ar 
nodevu apliekamo pavadīto nakšu skaits» reizinot ar 
nodevas likmi 1 EUR par katru atpūtnieka vai tūrista 
pavadīto nakti

Iespēja apskatīt un 
pārbaudīt 
ievadītos datus 
pirms to 
iesniegšanas
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Pārskatu iesniegšana
(pārskata dati)

Kopējais to nakšu skaits, kurās atpūtnieki vai tūristi 
ir bijuši reģistrēti tūristu mītnē. Šajā ailē nav 
jānorāda tās personas, kas ir uzņemtas tūristu 
mītnē, bet nav uzskatāmas par tūristiem vai 
atpūtniekiem, piemēram, apmeklētajā vietā veic 
algotu darbu

To nakšu skaits, kas pārsniedz viena atpūtnieka vai 
tūrista 10 pavadītās naktis tūristu mītnē (t.i. nakšu 
skaits, sākot no 11.pavadītās nakts)

Kopējais to nakšu skaits, kuras tūristu mītnē ir 
pavadījuši atpūtnieki vai tūristi līdz 18 gadu 
vecumam

Ar tūrisma nodevu apliekamo PAVADĪTO nakšu 
skaits tiek aprēķināts automātiski: no «kopējais 
pavadīto nakšu skaits» atņemot «virs 10 naktīm» 
un atņemot «bērnu pavadītās naktis»
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Pārskatu iesniegšana
(paziņojumi)

Paziņojums «Lūdzu, iesniedziet reģistrēto tūristu 
mītņu pārskatus par iepriekšējiem periodiem, 
atverot konkrēto tūristu mītni sarakstā un izvēloties 
darbību «iesniegt pārskatu» parādās, ja tūristu 
mītnei ir neiesniegti pārskati, kuru iesniegšanas 
termiņš ir kavēts
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Pārskatu iesniegšana
(priekšskatījums)

Ja visi dati ir ievadīti pareizi, tad spiežot 
«Iesniegt», tiek iesniegts pārskats par 
atpūtnieku un tūristu uzņemšanu 
konkrētajā laika periodā
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Pārskatu iesniegšana
(e-pakalpojums izpildīts)

Visu iesniegto pārskatu datus iespējams aplūkot tūristu 
mītņu sarakstā, izvēloties konkrēto tūristu mītni 
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Tūristu mītnes 
pārskatu dati

Par attiecīgo periodu nav iesniegts 
pārskats.
Ar sarkanu krāsu iekrāsots tas 
pārskata iesniegšanas termiņš, kas 
ir kavēts

Par attiecīgo periodu ir iesniegts pārskats, bet tā 
dati vēl nav iekļauti Rīgas domes sistēmā. Šo 
pārskatu dati, līdz iekļaušanai Rīgas domes sistēmā, 
neatspoguļojas sadaļās «jāmaksā»

Par attiecīgo periodu ir iesniegts pārskats un tā dati 
ir iekļauti Rīgas domes sistēmā

Iespēja apskatīt konkrētā 
pārskata datus
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Papildus informācija saistībā ar tūrisma 
nodevu

https://pip.riga.lv/turisma-nodeva/ 

pip@riga.lv

https://likumi.lv/ta/id/337264-par-pasvaldibas-nodevu-par-
atputnieku-un-turistu-uznemsanu-riga

bezmaksas informatīvais tālrunis 80000850
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