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SADARBĪBA AR LAUKU CEĻOTĀJU 

• PVD un VID atļaujas 

• Palīdzība organizēšanā un reklamēšanā 

 



UZŅĒMĒJU 
ATSAUCĪBA  
• Necerēti liela 

dalībnieku 
atsaucība 

• Nosacījumi 
dalībniekiem 

• Izveidojusies 
ciešāka sadarbība 
ar kafejnīcu 
dalībniekiem 

• Jaunu dalībnieku 
interese 



GATAVOŠANĀS PROCESS.  APMĀCĪBU CIKLS – SEMINĀRI 



GATAVOŠANĀS PROCESS. APMĀCĪBU CIKLS  
PRAKTISKĀS NODARBĪBAS 



GATAVOŠANĀS PROCESS. 
APMĀCĪBU CIKLS  

ĒDIENU FOTOGRAFĒŠANA 



GATAVOŠANĀS PROCESS.  APMĀCĪBU CIKLS 
PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENI 



LĪBIEŠU PIEMĒRS 



GATAVOŠANĀS PROCESS 
INDIVIDUĀLĀ SAGATAVOŠANĀS 

 
• Ēdienkartes izveidošana 

• Aprakstu izveide 

• Komandas meklēšana 

• Vietas izvēle, sakopšana, 
noformēšana 

• Trauku sagāde 

 





ĒDIENKARTES  
SASTĀDĪŠANA 

Ēdienkaršu dažādība 
• Autentiski Suitu ēdieni 

• Mūsdienu ēdieni 

• Veģetārie un vegānie 
ēdieni 

 

 
 



PAPILDUS 
AKTIVITĀTES 

• Kultūras programmas 
piedāvājums 

• Atpūtas iespējas 

• Iespēja iegādāties 
mājražojumus 

• Suvenīri 

 



PROBLĒMAS 
• Nevēlēšanās izpaust savas idejas  

• Iekļaušanās individuālās sagatavošanās 
termiņos 

• Dalībnieki maz izmantoja papildus 
norādes 

• Nepietiekams skaits bukletu 

• Nepietiekams kafejnīcu darbinieku 
skaits 

• Mājas kafejnīcu dažādie apkalpošanas 
veidi 

• Nebija norādītas cenas ēdienkartēs 

• Neprognozējamais apmeklētāju 
daudzums 

• Izmaiņas ēdienkartēs 

• Nepietiekams WC skaits  

• Dažādais kafejnīcu darba laiks 



PASĀKUMA POPULARIZĒŠANA 

• Balttour 2019 

• Skrejlapas 

• Bukleti 

• Reklāma radio un TV 

• Preses izdevumos 

• Sociālajos tīklos 

 



• Apmeklētāji ir sajūsmināti un 
apmierināti ar piedāvājumu 

• Apmeklētāji dalījās sociālajos 
tīklos ar fotogrāfijām un 
iespaidiem 

• Apbēdināti, ka ēdiens nepietika 
visiem 

• Apkalpošanas ātrums un 
kvalitāte 

• Kvalitatīvi noorganizēts 
pasākums ar labu un 
uzrunājošu reklāmu 

 

APMIERINĀTI UN IEDVESMOTI AR KULTŪRAS PROGRAMMAS UN AKTIVITĀŠU 
PIEDĀVĀJUMU 

 



IEGUVUMI  

• Sadarbība ar Lauku ceļotāju 

• Sadarbība ar tūroperatoriem 

• Mājas kafejnīcu dienas palīdz 
popularizēt vēsturiskā Suitu novada 
identitāti 

• Ekonomiskie ieguvumi gan pasākumu 
dienā, gan pēc tam 

• Kopienas lepnums un saliedētība par 
veiksmīgo pasākumu. 

• Divi no dalībniekiem pēc pasākuma 
reģistrēja uzņēmējdarbību. 

 



PALDIES PAR UZMANĪBU! 

Iepriekšminētā informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā 

ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu 


