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Pieredze programmu veidošanā

2017 2018



Pētījums – Japānas tirgus mērķa grupas un to 
vajadzības

Pētījumu veica  Helsinku universitāte, Ruralia institūts

• ģimenes ar bērniem

• tūristu grupas

• sievietes vecumā 25 - 49

• naktsmītne

• aktivitātes

• ēdināšana

• mārketings



Pētījuma rezultāts – kā sniegt lauku tūrisma 
pakalpojumu tūristiem no Japānas



• Drošība – saimnieki sasniedzami

• Sagaidīšana un iepazīšanās

• Rakstiska instrukcija – noteikumi

• Kvalitatīva duša, tualete

• Lietošanai gatava naktsmītne

• Gaismu necaurlaidīgi aizkari

• Sauna tikai kopā ar pirtnieka 
pakalpojumiem.

• Grupām un ģimenēm - atsevišķas 
gultas arī precētiem pāriem

NAKTSMĪTNE



•Grupām – visiem grupas 
dalībniekiem vienlīdzīga iekārtojuma 
un ērtību istabas

• Ģimenēm – bērnu rotaļlietas, 
rotaļlaukumi

• Bezvadu internets

• Informācija – ko darīt tuvākajā 
apkārtnē, kā nokļūt

• Detalizēta informācija par jūsu 
naktsmītnes pakalpojumiem mājas 
lapā – ceļojuma  laicīgai plānošanai.

NAKTSMĪTNE



• Iespēja baudīt vietējos, 
sezonālos produktus un ēdienus.

• Stāsts par vietējā ēdiena 
izcelsmi, tradīcijām – obligāti! 

• Ēdienkarte japāņu vai vismaz 
angļu valodā. 

• Ēdienkartē vēlami ēdienu attēli –
īstie ēdieni, ko gatavo un pasniedz 
konkrētajā vietā.

•Jāpaskaidro ēdienu sastāvdaļas.

• Brokastis un citas ēdienreizes 
tiek nodrošinātas – japāņu 
sievietes brīvdienās nevēlas 
gatavot!

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMS



• Porciju lielums, dārzeņi, gaļa.

• Ēdienkartē jāiekļauj arī neitrāli 
ēdieni.

• Estētika – telpas dekorējums, galda 
klājums, ēdiena pasniegšana, 
atmosfēra, komunikācija, 
apkalpošanas manieres.

• Neatkarīgi no laika apstākļiem, 
japāņi labprātāk ietur maltīti telpās.

• Piedalīšanās ēdiena gatavošanā vai 
produktu sagādāšanā – papildus 
aktivitāte.

• Grupām – visi dalībnieki jāapkalpo 
vienlīdzīgi.

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMS



AKTIVITĀTES

• Raksturīgas konkrētajai 
vietai.

• Nepieciešams 
gids/pavadonis - vēlams 
japāņu valodā.

• Jāizskaidro drošība.

• Viegli veicamas darbības, 
bez piepūles.

• Ar tradicionālo kultūru 
saistītas darbnīcas un 
meistarklases.



AKTIVITĀTES

•Ar dabu saistītas aktivitātes.

• Pirts.

• Vietējās dzīves norises – svētki, 
tirdziņi.

• Live like locals

• Wi-fi, bildes soc. medijos.

• Suvenīru iegāde.

• Bez steigas.



• Dizaina prasības
• Sociālie mediji – regulāra aktivitāte

• Foto – atbilstoši jūsu mērķa grupas 
interesēm

• Žurnāli un ceļveži

• Uzsvērt drošību

• Piederība atzītam zīmolam, 
organizācijai, utt.

• paskaidrot jēdzienu “lauku 
tūrisms”

• Tīra, dabiska vide – arguments 
mārketingā.

MĀRKETINGS
• Sasniedzamība – kā nokļūt.

• Baltija – jauns ceļojumu galamērķis.

• Viss pakalpojums nopērkams 
iepriekš - rezervācijas
sistēmas/tūroperatori

• Pakalpojuma apraksts atbilstoši 
tūroperatora vajadzībām.

• Saistīt iedāvājumu ar plašāku, jau 
populāru piedāvājumu (pilsētas un 
lauku pieredzes apvienojums).

• Uzsvērt līdzības starp Japānu un 
Baltijas valstīm – drošība.





• Naktsmītne ir nozīmīga lauku tūrisma pieredzes daļa – tā nav tikai 
vieta gulēšanai.

• Ēdiena kvalitātei jābūt izcilai. Ar to var kompensēt citas varbūtējās 
nepilnības pakalpojumā.

• Japāņu tūristiem svarīga precizitāte un laipnība! Visam jānotiek kā 
solīts, apkalpojošajam personālam jāizturas laipni.

• Īpaša uzmanība jāpievērš tīrībai.

• Nepieciešama sabiedriskā transporta lietošanas informācija. 

• Privāts vai grupas transfērs – šoferim jābūt pieredzējušam, jāievēro 
ātruma ierobežojumi, jābrauc uzmanīgi. Nekādā gadījumā braucot 
nedrīkst runāt pa telefonu!

Ieteikumi saimniekiem



VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA:
•Programmas veids: 
•Sezona: 
•Mērķauditorija: (grupas, individuāli 

klienti, min/max skaits)
•Iekļautie pakalpojumi:
•Programmas ilgums: 
•Transports: 

VIETA:
•Adrese: 
•Attālums no galvaspilsētas:
•Saimnieki: 
•Mājas lapa: 

GO RURAL 2019 PROGRAMMAS
apraksta formāts

IEVADS:
•Vietas apraksts
•Saimnieku/uzņēmuma 
apraksts
•Programmas tēmas 
apraksts

PROGRAMMA:
•Programmas norise soli 
pa solim



celotajs.lv

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



GO RURAL 2019 - programmas

• maizes 
cepšana

• garšaugu 
dārzs

• sēņošana + 
gatavošana

• .......



• zemnieku saimniecības

• mājražotāji

• amatnieki

• .......

GO RURAL 2019 - apmeklējumi 



• tradicionālas lauku     

sētas

• mūsdienu dzīve un 

saimniekošana

• .........

GO RURAL 2019 – live like locals



• Gājiens gar  jūru

• Purva takas

• Baskāju taka

• ........

GO RURAL 2019 - daba 



• viesu nami

• viesnīcas

• .......

GO RURAL 2019 - naktsmītnes 



• lauku pirtis ar pirtniekiem
• stāsti par pirti, pirtsslotu 
siešana, utt.... 

GO RURAL 2019 - pirts 



• Pinumi

• Cimdu adīšana

• ......

GO RURAL 2019 – amatu darbnīcas 



GO RURAL 2019 – Suitu kultūrtelpa, UNESCO

Programma 
Alsungas novadā



• sēnes

• tradicionāli 

latviešu ēdieni

• ēdieni no pašu 

izaudzētā

GO RURAL 2019 – ēdiena gatavošanas 
meistarklases 



Izvēles pamatojums:

• saimnieku vēlme sadarboties

• atraktīvs piedāvājums - programma

• detalizēta informācija/operativitāte

• sasniedzamība

• japāņu tūroperatoru interese



celotajs.lv

Jaunu tēmu iespējas

o Dārzu programmas

o Lauksaimniecības programmas

o .......



celotajs.lv

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


