
Amatnieku iesaiste tūrisma 
produkta veidošanā 

Teksts/foto 
Juris Smaļinskis 

Vidzemes augstskola 
Lauku ceļotājs 



Cik auditorijā ir amatnieku? 



Prezentācijas pieturpunkti: 

1. Lauku ceļotāja aktivitātes 

2. Ko vēlas mūsdienu tūrists, braucot pie 
amatniekiem? 

3. Labie piemēri – fotogalerija 

12 05 – 12 50 



Lauku ceļotāja 
līdzšinējais ieguldījums 

Evolūcija ap 10 gadu garumā! 



Ko mēs saprotam ar lauku 
labumiem? 

• Sakopta vieta, ražojoša vieta, kur apmeklētāji: 

– Var iepazīt lauku dzīvi, amatniekus 

– Var nodegustēt lauksaimniecības produkciju, 
iegādāties amatnieku izstrādājumus 

– Var nopirkt produkciju 

– Kaut ko jaunu uzzināt, iemācīties 



1 mēnesī – >300 saimniecības 



Amatnieki – cik viņu ir? 



Ko vēlās (ko grib!) mūsdienu tūrists 

 



1. Informācija par ...! 



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 



Norāde, t.sk. tematiska 



2. Norāde t.sk. tematiska, bet ne 
“maldinoša” 



Zinu, uz kurieni braucu! 



Šeit arī ...  



3. Nāciet! 

Privātīpašums + ķieģelis + nikns suns 



4. “Oficiāla” vieta 

+ velostatīvs vai “P” velosipēdiem 



5. Informācija neplānotiem viesiem 



Informācijas nevar būt par daudz! 



6. Kopējais iespaids 



Rotkale Gunta Vecpils 



7. Sagaidīšana! Viesmīlība! 
Jau zvanot! 



8. Atraktivitāte  



Arī asprātīga pieeja 



9.Pārsteigums, kas tūlīt aiziet 
sociālajos medijos! 

→ 



Facebokā 



“Parastas nodarbes” neierastā vidē 



10. STĀSTS! 



11. Iespēja darboties pašiem! 



12. Iesaistītas pēc iespējas vairāk maņas 
(vairāk nekā tipveida podnieka piedāvājums) 



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



15. Kas šeit pietrūkst? 



Tas ir šeit! 



... Un šeit 



16. Tematika ir ieturēta līdz galam 





17. “Prece” ir glīti “iepakota” 



18. Precīza informācija par 
pakalpojumiem un to cenām 

Foto no: 
www.godigseiroieviesejs.lv  

http://www.godigseiroieviesejs.lv/


... Un darba laiku 



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





20. Vēlama interneta, WiFi pieeja 

Pieejami citi saziņas līdzekļi (epasts, skaips, sociālie) 



21. Kādreiz der arī palielīties! 



Nobeigumā 
juris@celotajs.lv  

Kurš objekts palika atmiņā? 

mailto:juris@celotajs.lv

