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Atšķirīga vide un 
kultūra – kā 

ieinteresēt un 
padarīt saprotamu 

mūsu lauku tūrisma 
piedāvājumu?





• lauku tūrisma produkta  
rokasgrāmata FIN, EE, LV 

• tūroperatoriem un individuāliem         
klientiem

• produkts – apmeklējumi laukos un 
tūru programmas 

• izdota un izplatīta 2017. gadā 

• gatavojam 2018. gada izdevumu

Pirmā pieredze produkta veidošanā
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Japāņu tūroperatoru un mediju braucieni

daba – Ķemeru purva laipa



prasmes un dzīvesveids –
maizes cepšana



prasmes un dzīvesveids –
koka darbi



saikne ar dabu – ārstniecības augi



veselība- zaļie kokteiļi



daba – sēņošana mežā



ēdiens – sēņu vakariņas



Mediju brauciena rezultāti – publikācijas
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Japānas tūroperatoru jautājumi

o Kas īpašs jāredz Latvijā – slavens, ievērības cienīgs?

o Kā var nokļūt laukos?

o Apmeklējumi laukos – kā tas notiek?
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40 tūroperatori interesējas par Baltijas 
lauku tūrisma piedāvājumu

Latvijas vēstniecība Japānā, Tokija, Baltijas 
lauku tūrisma seminārs 22.11.2017.



Latvijas lauku tūrisma 
produkta piemēri                   

tālajiem tirgiem



Izvēles pamatojums:

• saimnieku vēlme sadarboties

• atraktīvs piedāvājums - programma

• detalizēta informācija/operativitāte

• sasniedzamība

• japāņu tūroperatoru interese

• “iespraudumi” jau esošajās tūroperatoru programmās
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Veselības augu kolekcija “Avotiņi” + 
pusdienas krogā “Sidrabiņi”

• grupām maršrutā Rīga –
Tallina

• 4 stundu programma
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Keramikas darbnīca “Cepļi” + 
pusdienas krogā “Sidrabiņi”

• grupām maršrutā Rīga –
Tallina

• 4 stundu programma
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Baskāju taka + pusdienas 
“Valguma pasaulē”

• saskarsme ar dabu

• 4 stundu programma ar 
atgriešanos Rīgā
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Ķemeru purva laipa + pusdienas 
“Valguma pasaulē”

o droša dabas pieredze

o 5 stundu programma ar 
atgriešanos Rīgā
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Pastaiga Ķemeru purvā + pusdienas 
“Valguma pasaulē”

• Unikāla un droša dabas 
pieredze
• 5 stundu programma ar 
atgriešanos Rīgā
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Maizes cepšana “Caunītēs”

o 2,5 stundu programma 
ar atgriešanos Rīgā

o maizes cepšana, sarunas 
un stāsti, pusdienas

o iespējams ar sabiedrisko 
transportu
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Sēņošana Gaujas nacionālajā parkā

o 6 stundu programma: 
pikniks dabā, sēņošana, 
vakariņas viesnīcā 
“Kārļamuiža”
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Dabas takas Gaujas NP

o Izbraukums ar nakšņošanu 
ārpus Rīgas – viesnīca 
“Kārļamuiža”

o Pastaigu taku maršruti dabā

o Vakariņas
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Apraksta formāts

1. Vispārējā informācija
2. Ievads
3. Foto
4. Kartes
5. Apmeklējumu adreses,GPS, 

saimnieku vārdi
6. Detalizēts programmas 

apraksts
7. Papildinformācija -

skaidrojumi



Produkta apraksts – detaļas!!!

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA:

Veids:pietura maršrutā  Rīga -

Tallina 

Sezona: maijs - septembris

Kam: grupām (min. 8 - max. 45)

Iekļauts: 
ekskursija un degustācija 
ārstniecības 
augu dārzā “Avotiņi” + pusdienas
Programmas ilgums: 
4 stundas (2h ekskursija + 2h 
pusdienas)

Transports: tūristu atobuss

Attālums no Rīgas: 76km
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Apraksta stils – tikai precīza informācija

The distance from Riga to Tallinn is more than
300km and it takes ~5h by bus. Therefore we
suggest a stop on the way for a brief excursion
in a herb farm and lunch in a country pub. This
stopover place is in ca 1.5 hours’ drive from
Riga, just on time to stretch one’s legs and
diversify the trip. It will give an insight in the
country lifestyle and it may surprise the
visitors with how Latvians live closely with
nature, knowing and using herbs for food,
health and beauty. After excursion, the group
will have lunch in a country pub serving meals
from natural and locally grown ingredients.
The whole stopover package with an excursion
in the herb farm, a short drive to the country
pub, and lunch will take 4 hours.

...ar senatnes elpu...

...no hercoga Jēkaba 
laikiem...

...viss ir iespējams...

...nonāksiet pasaku 
valstībā...

...ekskursijas beigās -
pārsteigums...
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Programmas apraksta piemērs – “Caunītes”
SAGAIDĪŠANA  (~15 min):
- stacijas nosaukums, saimnieka vārds 
brauciena laiks, kāds auto

IEPAZĪŠANĀS AR MĀJU (~30 min.):
- stāsts, cienasts

MAIZES CEPŠANA (~30 min):
- iepriekš sagatavota mīkla, viesi veido kukuļus

PUSDIENAS (~50 min):
- pusdienās tradicionāla zupa ar maizi

MAIZES IZŅEMŠANA (~30 min):
-viesi dabū līdzi savu klaipiņu

ATGRIEŠANĀS RĪGĀ
- saimniece aizved uz staciju
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Papildu skaidrojumi - sēņošana

• Sīks laika plāns 

• Sēņu gids

•Sēņu sugas

•Sēņošanas apģērbs un 
aprīkojums

•Meža vide
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Naktsmītnes apraksts – “Kārļamuiža”

• Precīzs istabu veids un skaits

• Istabu atrašanās vieta – ja 
nav vienā ēkā 

• Precīzs gultu veids un skaits

• Līdzvērtīgs serviss katram 
grupas dalībniekam -
vienlīdzība!

Kopā var izmitināt 24 cilvēkus
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Produktu apraksti   - LC profesionālo 
jaunumu sadaļā angliski

http://www.celotajs.lv/en/news/item/view/741

http://www.celotajs.lv/en/news/item/view/741
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Latvijas  lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”
Kalnciema iela 40, Rīga, LV-1046, +371 67617600 

E-pasts: lauku@celotajs.lv Facebook: Lauku Celotajs twitter.com/Laukucelotajs


