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Tūristu uzņemšanas priekšrocības 
ražojošās saimniecībās 

o Galvenie ieguvumi ražotājam: 

• Cieša saikne ar tirgu, informācija 
jaunu produktu radīšanai un 
pilnveidošanai, izpratne par 
pieprasījumu. 

• Reklāma produkcijai un 
saimniecībai. 

• Papildus noiets. 

• Gandarījums. 
 

 

Avots: Diskusijas 
„Apmeklētājam atvērta 
ražojoša saimniecība – 
ieguvums  tūristam un 

ražotājam?” secinājumi  
(27.02.2014.) 
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Tūristu uzņemšanas traucēkļi ražojošās 
saimniecībās 

o Galvenie traucēkļi / šķēršļi: 

• Mazām saimniecībām – privātuma 
zaudēšana (laiks un saimniecības 
teritorija kļūst publiski pieejama, 
apmeklētāji var nerespektēt 
saimnieku privāto laiku un telpu). 

• Viesu uzņemšanai nepieciešami 
ieguldījumi saimniecības 
infrastruktūrā un kopējs 
mārketings.  
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Tendence 

o Vācijā vidējiem augļkopības un dārzeņkopības 
uzņēmumiem 40% ienākumu veidojas no pirkumiem 
saimniecībā: 

• Apmeklētāji paša lasa no lauka ābolus, avenes, 
krūmellenes, utt. 

• Apmeklētāji saimniecībā uz vietas iegādājas produkciju. 

o Arī Latvijā pieaug produkcijas tiešā pārdošana mazās 
un vidējās saimniecībās. 
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Uzņemam tūristus? Ar ko sākt?  

o izlemiet, kādu piedāvājumu vēlaties izveidot tūristiem; 

o atrodiet labus piemērus gan Latvijā, gan citās valstīs; 

o sadaliet pienākumus - kurš no jūsu ģimenes vai 
saimniecības darbiniekiem nodarbosies ar apmeklētājiem; 

o veiciet aprēķinus, nosakiet cenas; 

o nolemiet cik lielas/mazas grupas variet/vēlaties uzņemt. 
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Nepieciešamā infrastruktūra 

o Auto novietne 

o Viesu uzņemšanas vieta saimniecībā 

o Apmeklētāju tualetes 

o Drošība un higiēna  
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Nepieciešamā infrastruktūra 

o Auto novietne: 

• Minimums - līdzens laukums, lai neveidojas dubļi. 

• Vietas atbilstoši apmeklētāju skaitam. 

• Grupas – autobuss – ceļa platums – apgriešanās 

• Atbilstošs apzīmējums - P burts 

• Norādes uz stāvlaukumu 

• Atkritumu tvertnes stāvlaukumā 

• Ziema - jānotīra sniegs, ledus, jānokaisa 
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Nepieciešamā infrastruktūra 

o Viesu uzņemšanas vieta saimniecībā: 

• Kur un kā notiks saimniecības prezentācija, degustācija.  

• Pirms ekskursijas notiek vispārēja iepazīstināšana ar 
saimniecības darbību, pēc ekskursijas notiek 
produkcijas degustācija. 

• Pieredzes apmaiņas grupas - prezentāciju vai video par 
saimniecību, ražošanas ciklu, produkcijas veidiem, utt. 

• Informatīvi materiāli 

• Degustācijas vai kafijas pauzes – ērti, atbilstoši trauki 
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Nepieciešamā infrastruktūra 

o Apmeklētāju tualetes: 

• Regulāra kopšana; 

• Izlietne vai bļoda ar tekošu ūdeni, šķidrās ziepes, 
papīra salvetes roku slaucīšanai vai roku žāvētājs; 

• Norāde teritorijā uz tualeti; 

• Āra tualete -pietiekams apgaismojums 
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Nepieciešamā infrastruktūra 

o Drošība un higiēna: 

• Jāizvērtē drošības apģērbs, drošības zonas, maršruts. 

• Nikni suņi - voljeros 

• Ražošana jānodala no apmeklētāju teritorijas 

• Norobežojiet agregātus vai vietas, kas var radīt augstu 
risku (griezēji, dzirnavas, u.c.) 

• Pirms / Pēc ekskursijas, degustācijas – roku higiēna 

• Speciāls apģērbs, piemēram, bahilas, uzsvārči vai citi 
aizsardzības līdzekļi.  
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Nepieciešamā infrastruktūra 

o Drošība un higiēna: 

• PVD apstiprinātās vadlīnijas ēdiena gatavošanai lauku 
tūrisma mītnē http://macies.celotajs.lv/course/view.php?id=24 .  

• Mājās ražota alkohola degustācija vai pārdošana 

• Uzņēmuma aizsardzības pasākumi: īpašumu 
apdrošināšana, iekārtu, civiltiesiskā atbildība. 
Novērošanas kameras 

 

 

http://macies.celotajs.lv/course/view.php?id=24
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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   


