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Lauku tūrisma nozare 2015.

• Bažas par Krievijas tirgus samazināšanos
• Tūristu skaits laukos pieaudzis par 10 – 15 % 

(g.k. Uz vietējo tūristu rēķina)
• 2015. – vairāk tūristu no LT, EE, Vācijas, 

Skandināvijas
• Tendence – savlaicīgāk plānotas brīvdienas
• Kopā ar LOSP – panāktas izmaiņas alkohola 

aprites likumā (> 20 m2 nebūs v – nov.)



Lauku tūrisma nozare 2015.

• Valsts prezidents R. Vējonis – Zaļā sertifikāta 
patrons

• LLTA “Lauku ceļotājs” – 350 biedri
• “Zaļā nedēļa” Berlīnē
• Sadarbība ar Latvijas pensionāru biedrību – 

aicinājums pensionārus apceļot laukus
• “Atvērtās dienas” Latvijas laukos
• Jauniešu konkurss “Laiks laukiem”
• http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/540 

http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/540


Ko saprotam ar lauku labumiem?
• Apmeklētājiem u.c. interesentiem atvērta saimniecība!
• Sakopta vieta, kur var:

– Iepazīt lauku dzīvi – apmeklētāju iesaiste
– Nodegustēt lauksaimniecības produkciju
– Iegādāties amatnieku izstrādājumus
– Nopirkt produkciju
– Jaunu uzzināt, iemācīties
– Pieņemama kvalitāte
– http://macies.celotajs.lv 

http://www.macies.celotajs.lv/


Kā atradām lauku labumus?
• Līdzšinējās LC iestrādes
• Divas info dienas
• Tūrisma informācijas centri
• Lauksaimnieku organizācijas
• Vietējie līderi, NVO
• Masu mediji (TV, radio, 

rakstošā prese, sociālie 
mediji), t.sk. mediju 
braucieni

• Paši saimnieki
• APSEKOJUMI!

Paldies visiem iesaistītajiem!Paldies visiem iesaistītajiem!!



Lauku ceļotāja datu bāze, 
www.celotajs.lv  (“Vērts redzēt”)

LC datu bāzē > 
330 lauku labumu 
saimniecību

Iekļausim jaunas 
saimniecības arī 
turpmāk.
Pievienojieties!

Informācijas
AKTUALIZĀCIJA!

http://www.celotajs.lv/


Par LL sabiedrībā ir liela interese

Tūroperatoru vizīte



Lauku ceļotāja sociālajos tīklos



Lauku labumu grupas
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Lauku labumu grupas (bez amatniekiem)
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10 gadi! Kas ir mainījies?



2003.

2003.

2013.
2013.



Kāda bija LL saimniecība 2002. gadā?

• Nereti uzņēma dzīvojamā istabā vai virtuvē 
• Garš, nestrukturēts stāstījums
• Kas ir tas, kas tiek “pārdots”?
• Vai jāmaksā, par ko īsti jāmaksā, kā?
• Bieži – higiēnas un infrastruktūras trūkums



Lauku labumu evolūcija

2002.
82 saimniecības

2004.
163 saimniecības

2006.
232 saimniecības



Jauns ceļvedis, 2014.
283 saimniecības



Ekotūrisms un ilgtspējīgs 
tūrisms Prezentācija, foto: Juris Smaļinskis 16

Lauku labumi



Ceļvedī iekļauto LL ģeogrāfiskais 
izvietojums



1 mēnesī – >300 saimniecības



Ko parasti saka lauku labumu 
saimniecībās? 



Konkursa jautājums? 



Ko es vēlos kā LLL saimniecības 
apmeklētājs?  Kam ir jābūt!

(25. punkti - ideālā versija )



1. Informācija par ...!



Amatnieks Daumants Kalniņš



Vienkoču parks



Audēju nams “Vēverīšas”



Ozoliņš pottery



Komunikācijas ātrums
Neder Grieķijas temps 

• Informāciju iegūstu uzreiz, nevis pēc stundas, 
dienas, nedēļas ..., kad tā vairs nav vajadzīga!

Atbilde 3 min laikā!
Pa kuru laiku taisa podus? 
Pēc semināra nebūtu aktuāli





Savas lapas monitorings



2. Norāde, t.sk. tematiska!



2. Norāde, noder arī tematiska



Zinu, uz kurieni braucu!



3. Nāciet!

Privātīpašums + ķieģelis + nikns suns



4. Lauku labumu “brends”



5. “Oficiāla” vieta

+ velostatīvs vai “P” velosipēdiem



6. Informācija neplānotiem viesiem



Informācijas nevar būt par daudz!



7. Kopējais iespaids



8. Sagaidīšana! Viesmīlība!
Jau zvanot!



9. Atraktivitāte 



10.Pārsteigums, kas tūlīt aiziet 
sociālajos medijos!

→



11. STĀSTS!



12. Iespēja darboties pašiem!



13. Iesaistītas pēc iespējas vairāk 
maņas



14. Kaut kas autentisks, teritorijai vai 
konkrētai vietai raksturīgs!



15. Īsta saskarsme, nevis virtuālā 
realitāte!



16. Padomāts par bērniem



17. Rūpes par klienta veselību!



18. Kas šeit pietrūkst?



19. Tas ir šeit!



... Un šeit



18. Mazliet humora! ...



20. Tematika ir ieturēta līdz galam



21. “Prece” ir glīti “iepakota”



22. Precīza informācija par 
pakalpojumiem un to cenām

Foto no: 
www.godigseiroieviesejs.lv 

http://www.godigseiroieviesejs.lv/


... Un darba laiku



23. ... Ir ko uz mājām līdzi paņemt par 
piemiņu



24. Vēlama interneta, WiFi pieeja



25. Kādreiz der arī palielīties!



Tūrisms/ražošana

Attēls no Lailas Skujiņas maģistra darba (Vidzemes augstskola)



Ko par saimniecībām saka tūristi?
• Emocijas! Maņas!
• Tīra lauku produkcija
• Kultūras, vēstures, tradīcijas 

un lauku dzīvesveida izziņa!
• Tradīciju ilgtspēja
• Bērnības atmiņas
• Ārvalstu tūristiem – Latvijas 

dzīves veida izziņa
• Daudzveidība! Nav 

salīdzināmi! Saimnieku 
individualitāte



Lauku labumi ir “modē”

• Tiešā pirkšana
• Lauku labumu tirdziņi
• Šobrīd ēdiens ir topā – 

aktuāla tēma tūrismā

Sk. http://www.tiesapirksana.lv/, 
https://www.facebook.com/majrazotaji, 
https://twitter.com/majrazotaji 

Foto no: www.kalnciemaiela.lv 

http://www.tiesapirksana.lv/
https://www.facebook.com/majrazotaji
https://twitter.com/majrazotaji
http://www.kalnciemaiela.lv/


Nākotnē?



Daži piemēri. 
Pēdējā laika labā pieredze!



Zvejnieku sēta Dieniņas



“Kurzemnieki”



Kazu piena saldējums



Pitragā pie Andra



Suitu maize Alsungā



Murkšķu audzētava



Rotkalis Sabilē, H. Jaunzems



Abavas vīni



“Kangari”



Trušu pilsētiņas



“Kociņi”



Ozolzīļu un cigoriņu kafija



Ataugas



Vecpāpānu vīns



Pirtslietu darbnīca



Jura sieri



Bitenieki



Bergmaņu tējas



Bioloģiskās saimniecības



Mazā kāpa



Daži secinājumi
juris@celotajs.lv 

mailto:juris@celotajs.lv
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