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PAR LLTA “LAUKU CEĻOTĀJS” 

o 2013. gadā svinējām 20 gadi (dibināta 1993. gadā) 

o Apvieno biedru statusā vairāk kā 300 lauku tūrisma 
uzņēmējus 

o Sadarbojas ar ~ 2000 lauku tūrisma uzņēmējiem 

o Asociācijai ir vēlēts prezidents un valde. Biedru 
kopsapulce. 

o www.celotajs.lv 
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o  Esam biedri:  

 
Latvijā - Latvijas Tūrisma konsultatīvajā padomē, Lauksaimnieku 
organizācijas sadarbības padomē, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 
kamerā, Latvijas Tūristu aģentu asociācijā "Alta", Vides konsultatīvajā 
padomē. 

 

Eiropā - Eiropas Lauku tūrisma federācijā "EuroGites", Eiropas eko-agro 
tūrisma apvienībā "ECEAT", Eiropas zemju īpašnieku organizācijā "ELO", 
Eiropas vides kvalitātes zīmju apvienībā "VISIT".  

PAR LLTA “LAUKU CEĻOTĀJS” 
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LAUKU TŪRISMA RAKSTUROJUMS - ATŠĶIRĪBAS NO 
IEPRIEKŠĒJĀ PROGRAMMĒŠANAS PERIODA 

o Naktsmītnes vairs nav galvenais lauku tūrisma produkts – 
iesaistās jauni “spēlētāji”.  

 

 

 

Aktīvais tūrisms  

Atpūta naktsmītnēs  

Dabas tūrisms 



celotajs.lv 

LAUKU TŪRISMA RAKSTUROJUMS - ATŠĶIRĪBAS NO 
IEPRIEKŠĒJĀ PROGRAMMĒŠANAS PERIODA 

o Spilgtākie jaunie lauku tūrisma produkti: 

- kulinārais piedāvājums (krodziņi, tradicionālās reģionālās virtuves 
vietas, interaktīvas programmas apmeklētājiem) 

- kultūras mantojums (amatniecība, naturālās saimniecības, tradīciju 
uzturēšana mūsdienīgā tūrisma produktā) 

- apmeklētājiem atvērtas ražojošās saimniecības laukos (pārtikas 
produktu audzētāji un ražotāji, dzīvnieku audzētāji, dažādu nozaru 
mājražotāji, utt.)  
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KAS IR KVALITĀTE TŪRISMĀ? 

o Lietošanas ērtums 

o Atbilstība prasībām 

o Izcilība 

o Klientu apmierinātība 

“Kvalitāte nozīmē apmierināt klienta apzinātās un vēl 
neapzinātās  vēlmes” (E.Demings) 
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PAKALPOJUMU KVALITĀTES FAKTORI TŪRISMĀ 

“Taustāmie” faktori “Netaustāmie” faktori Apkārtējās vides faktori 

Aprīkojums Apkalpošana, serviss Resursu izlietojums 

Funkcionalitāte Informācija Vides kvalitāte 

Interjers Atmosfēra, viesmīlība Kultūra, tradīcijas 

Domājot par kvalitāti, 
 jāņem vērā visi faktori! 
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KVALITĀTES PAAUGSTINĀŠANA IR... 

1. Vērtības radīšana vai palielināšana klientam 

2. Konkurētspējas radīšana uzņēmējam 

• Kas rada vērtību? Kāpēc klients ir gatavs maksāt? 

• 3 stratēģijas kā nodrošināt vērtību? 

» Darbības izcilība – zemas cenas, ērtums, apkalpošanas 
serviss 

» Produktu izcilība – inovatīvi, unikāli, kvalitatīvi 

» Klientu pazīšana – klientu īpašās vajadzības, kompleksi 
risinājumi, ilgtermiņa attiecības 
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Prasības pēc kvalitātes aug... 

o Klienti kļūst aizņemtāki – brīvais laiks kļūst “dārgāks” 

o Klienti kļūst izglītotāki un labāk apzinās savas tiesības 

o Klienti ir biežāk gatavi sūdzēties: 
• 2001 - 50% gatavi sūdzēties par sliktu servisu 

• 2006 – 60% 

• 2010 – 75% 

o Klienti biežāk gatavi dalīties ar negatīvo pieredzi: 
• 2001 gadā - 81%  

• 2006 - 89 %  

• 2010 – 90% 

o Klientiem ir lielākas iespējas dalīties – sociālie tīkli 

 
Avots : ICS National complaints culture survey, 2006 & 2010 

 



celotajs.lv 

UZ KURIENI SŪTĪTAS ATSAUKSMES SŪDZĪBAS?  

47% 

29% 

15% 

9% 

Sūtīju e-pastu saimniekam 
www.booking.com 
Nacionālais portāls (LC) 
www.tripadvisor.com 
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55% 38% 

2% 5% 

Kāds ir sūdzības rezultāts? (repondentu skaits) 

Netika saņemta atbilde 
Problēma tika atrisināta 
Saimnieki atgrieza naudu 
Tika saņemta kompensācija 
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5 IEMESLI KĀPĒC RODAS KLIENTU 
NEAPMIERINĀTĪBA 

KO SAGAIDA 

TŪRISTS? 

KO SAŅEM 

TŪRISTS? 

ko uzņēmēji dara? 

ko uzņēmēji nedara? 

Uzņēmuma izpratne par klienta vēlmēm atšķiras no klienta vēlmēm; 

Uzņēmums apzinās klienta vēlmes, bet nekorekti tās “iztulko”; 

Uzņēmums “iztulko” pareizi klienta vēlmes, bet nespēj ieviest pakalpojumā; 

Uzņēmums ievieš pakalpojumā klienta vēlmes, bet nepastāsta to klientam; 

Saņemtais pakalpojums neatbilst klienta vēlmēm. 
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KO DARĪT, LAI NODROŠINĀTU  
KVALITATĪVU PRODUKTU  

VAI PAKALPOJUMU? 
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KO DARA LLTA “LAUKU CEĻOTĀJS”? 

o Veicam tūristu un saimnieku aptaujas 

o Izstrādājam kvalitātes kritērijus 

o Veicam apsekošanu un atbilstības izvērtēšanu 

o Nodrošinām sertifikācijas procesu 

o Apmācam un izglītojam 

o Veicam lauku tūrisma mārketingu 

o Lobējam likumdošanu 
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Vai līdz šim izmantojot lauku tūrisma 
pakalpojumus esat saskārušies ar zemāk 

minētajiem pozitīvajiem faktoriem ? 

Laipni saimnieki un darbinieki  

Tīras telpas 

Personīga attieksme 

Ēdināšanas kvalitāte 

Precīzi zināmas un noteiktas cenas 

Labs menedžments naktsmītnē  

Dzeramā ūdens kvalitāte mājā 

Ūdens kvalitāte baseinā / ezerā / pludmalē  

Aprīkota autostāvieta 

Kvalitatīva un patiesa iepriekšēja informācija 

 

21  

faktors 
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Sasniedzamība (ceļa norādes, ceļa kvalitāte) 

Negadījumu riski 

Telpu un mēbeļu sakoptības kvalitāte 

Apkures un ventilācijas kvalitāte istabās 

Smaržas un smakas 

Droša naktsmītnes apkārtne 

Mājdzīvnieku radītas alerģiju risks 

Neprecīza informācija 

Pakalpojumu slikta pieejamība (ārsts, banka, policija) 

Bērnu drošība 

 

 

Vai līdz šim izmantojot lauku tūrisma 
pakalpojumus esat saskārušies ar zemāk 

minētajiem negatīvajiem faktoriem? 

21  

faktors 

Kopumā aptaujāti ― 1092 (UK, NO, LT, BG, LV) 



celotajs.lv 

KVALITĀTES ZĪMOLI LAUKU TŪRISMĀ 

Asociācijai kopš 1993. gada ir sava lauku  
tūrisma mītņu kvalitātes vērtēšanas sistēma.  
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Brīvdienu māja “Meldernieki” (Jaunjelgavas nov.) 
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Kempings un z/s“Labirinti” (Iecavas nov.) 
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Kafejnīca “Pūteļkrogs” (Jelgavas nov.) Baltās mājas krodziņš (Bauskas nov.) 

Ceptuve “Lāči” (Babītes nov.) Sēļu sēta “Gulbji” (Jēkabpils nov.) 
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Z/s “Vaidelotes” (Bauskas nov.) 
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SECINĀJUMI 

o “Pastāvēs, kas mainīsies” /Rainis/; 

o Sekošana kvalitātes prasībām nav obligāta, bet palielina 
konkurētspēju un klientu uzticību; 

o Kvalitātes palielināšana = pamatotas cenu politikas izmaiņas; 

o Kvalitātes prasības ir vadlīnijas, ko uzlabot; 

o Kvalitātes kritēriji palīdz orientēties uzņēmējiem / tūristiem; 

o Kvalitātes kritēriji aizsargā uzņēmēju; 

o Latvijas tūrisma kvalitāte veidojas no uzņēmēju kvalitātes 
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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   


