
2016 un tālākie plāni

STATISTIKA, BIEDRI, PROJEKTI, LIKUMDOŠANA, 

 Pasākums tiek organizēts ar Lauksaimnieku Organizāciju Sadarbības Padomes atbalstu.

     



celotajs.lv

LAUKU TŪRISMA UZŅĒMĒJDARBĪBAS APTAUJA

o Respondentu skaits: 101
o Anketēšanas periods: 2016. gada septembris - novembris
o Anketas rezultāti iegūti elektroniski un telefoniski
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Kā ir mainījies pieprasījums no ārvalstu 
ceļotājiem?
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Kā ir mainījies pieprasījums no Latvijas 
ceļotājiem?
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NO KĀDĀM ĀRVALSTĪM IR JŪSU KLIENTI?

Citas valstis: 
Francija, 

Polija, 
Austrālija, 

Spānija, Ķīna, 
Baltkrievija, 

Ukraina  
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Vai plānojat paugstināt pakalpojumu 
cenas 2017. gadā?

Cenu paaustināšanas iemesli: nodokļu pieaugums, izejmateriālu 
sadārdzināšanās, elektrības cenu kāpums, kvalitātes paaustināšana, darba 
algu paaugstināšana.
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Novērtējiet sekojošus klientu piesaistes 
kanālus pēc jūsu saņemtā klientu skaita

 5 - ļoti svarīgi, 1 - nav svarīgi
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Asociācijas «Lauku ceļotājs»

o Gada maksa  - 45,- EUR visiem
o Kopā LC biedri (uz 22.11.2016) 328
o Biedru naudu var samaksāt arī uz vietas, šodien 



Jaunie biedri (1-13)
o Lauku māja “Donas”, Smiltenes nov.
o Mājas saldējums “Gogelmogels”, Limbažu nov.
o Brīvdienu māja “Klintskalni”, Salacgrīvas nov.
o "Viesnīca, bistro “Alba”, Jūrmala"
o Rožu kolekcijas dārzs "Rozītes", Tukums
o Kafejnīca "Zemnieka cienasts", Jelgavas nov.
o “Mazmežotnes muiža”, Rundāles nov.
o Užavas upes grīvas kājnieku maršruts, Tukuma nov.
o Viesnīca “Baltvilla”, Baltezers
o Dabas atpūtas parks “Avārijas brigāde”, Lielvārde
o Atpūtas vieta “Buki”, Ventspils nov.
o “Zelmas maiznīca”, Lielvārdes nov.
o Dzirkstošo bērzu sulu dzērieni “Birzī”, Smiltenes nov.



Jaunie biedri  (14-26)
o "Viesu māja “Rudzupuķes”, Daugavpils nov. "
o Brīvdienu māja "Ezerlūķi" Auces nov.
o Viesu māja "Lauvaskalni" Limbažu nov.
o Brīvdienu māja “Vecliepas” Ventspils nov.
o Kempings “Melnsils” Rojas novads
o Viesu māja "Elzas māja" Kuldīga
o Bišu saimniecība "Cīruļi" Krāslavas nov.
o Pirts "Ziednīca" Ventspils nov.
o Muiža "Blankenfeldes muiža" Jelgavas nov.
o Karpu dīķis "Kastos" Mārupes nov.
o Augļkopības saimniecība "Pīlādži"-Zilver vīni, Siguldas nov.
o Brīvdienu māja "Mazirbes Dzelmes" Dundagas nov.
o Brīvdienu māja "Trīs istabas" Jaunjelgavas nov.



• Brīvdienu māja "Palēna medību muižas apartamenti" 
Tērvetes nov.

• Brīvdienu māja "Caunītes" Kocēnu nov.
• Viesu māja "LEMOND" Ozolnieku nov.
• Rucavas TIC, Rucavas nov.
• Piemājas saimniecības "IKS PARKS" Ikšķiles nov.
• Kempings "Ārpus laika" Salaspils nov.
• Viesu māja "Beciņas" Ozolnieku nov.
• Viesu nams "Līvkalns" Sigulda

Jaunie biedri (27-34)



Izslēdzamie biedri (1-13)
Viesu māja “Alejas”, Ķekavas nov.
Ciema māja “Dana”, Rojas nov.
Viesu māja “Sajūtu dārzs”, Ogres nov.
Brīvdienu māja “Ezerkrasti”, Nīcas nov.
Viesnīca “Rojupe”, Rojas nov.
Brīvdienu māja “Kažoki”, Kuldīgas nov.
Jumurdas muiža, Ergļu nov.
Lauku māja “Kalna Bauņi”, Smiltenes nov.
Viesu nams “Monikas”, Engures nov.
Viesnīca “Strenči”, Strenču nov.
Viesu māja “Augstrozes”, Pārgaujas nov.
Brīvdienu māja “Liepāres”, Varakļānu nov.
Viesu māja “Bērzi”, Straupes nov.



Izslēdzamie biedri (14-26)
Brīvdienu māja “Branguļi”, Engures nov.
Viesu māja "Klētnieki", Rojas nov.
Viesu māja “Nītaures dzirnavas”, Amatas nov.
Brīvdienu māja "Kalmes", Ērģļu nov.
Viesu māja "Burtnieki", Burtnieku nov.
Zivju audzētājs "Pertnieki", Rēzeknes nov.
Brīvdienu māja "Stārķa ligzda", Burtnieku nov.
Viesu māja “Urala”, Ķekavas nov.
Brīvdienu māja "Pirtiņa", Ogres nov.
Krodziņš "Šķesteri", Pārgaujas nov.
Ogu, dārzeņu saimniecība "Mazkuģenieki 2", Talsu nov.
Piemājas saimniecība "Valmoniras", Ķekavas nov.
Alus darītava "Bursh", Pļaviņu nov.



Izslēdzamie biedri (27-35)
Brīvdienu māja "Uisurenes", Gulbenes nov.
Kempings "Jaunais Dinamietis", Rēzeknes nov.
Viesu māja "Mežvidi", Kuldīgas nov.
Kafejnīca "Stallis", Engures nov.
Viesu māja "Mežupes", Salcgrīvas nov.
Lauku māja "Mačkalni", Alojas novads
Dekoratīvo augu audzētājs "Gliemji", Krāslavas novads
SIA "Smite-baltictours.com", Engures novads
Brīvdienu māja "Nāras", Engures novads
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Gardā siera ceļš
ES COSME (699418 — COS-TOUR-2015-3-04-1)

o Sadarbībā ar Spāniju, Slovēniju, Maltu, Itāliju un Bulgāriju.
o 2016 -2017
o Projekta mērķis ir izveidot ar sieru un siera ražošanu 

saistītus tūrisma maršrutus mazāk attīstītos lauku apvidos, 
kuros ražo augstas kvalitātes sieru un ir spēkā Eiropas 
Savienības Pārtikas kvalitātes shēmas „Aizsargāta 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāde”, „Aizsargāts cilmes vietas 
nosaukums”, „Garantētas tradicionālas īpatnības”. Projekts 
tiks īstenots

JAUNIE PROJEKTI
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Gardā siera ceļš

http://www.celotajs.lv/lv/c/brand/cheese 

http://www.tastycheesetour.eu/ 

ANKETA! – lūdzu aizpildīt!
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CAITO - Meta klāsteris Japānas tūrisma 
tirgus piesaistei 

http://balticsea.countryholidays.info/

o Sadarbībā ar Igauniju, Somiju
o 2016 -2019, 
o Mērķis ir lauku tūrisma mārketinga aktivitātes Japānas 

tirgū, lai popularizētu Latviju, Igauniju un Somiju kā vienotu 
galamērķi Japānas tūrisma industrijai un individuāliem 
tūristiem.

o Šobrīd:
o Piedāvājuma izstrāde JAPĀNAS TIRGUM
o Esošas sadarbības info apkopojums
o Uzņēmēju pieredzes apkopošana
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Up-skills: kvalifikāciju un nākotnes prasmju 
caurskatāmība viesnīcu un tūrisma nozarē

ERASMUS+  2014-1-TR01-KA200-013280

o 2014 -2017
o Projekta gaitā partneri izstrādājuši mācību materiālu ar 

viesnīcu biznesā nepieciešamajām pamatprasmēm – viesu 
uzņemšanā, banketos un semināru rīkošanā. Materiāls 
latviešu valodā būs pieejams www.macies.celotajs.lv 
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Ready for future: R4F 
2015-1-RO01-KA202-015180

o 2015 – 2017
o Izstrādājam jaunu mācību materiālu,  lai  veicinātu 

uzņēmējdarbības izglītību un sociālo uzņēmējdarbību starp 
izglītojamiem. Tas ietvers uzņēmējdarbības, IT, 
starpkultūru komunikācijas un citas jaunas iemaņas. 
Materiāls latviešu valodā būs pieejams 
www.macies.celotajs.lv 
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Nordplus Adult 2016
 NPAD-2016/10040

o Sadarbībā ar Norvēģiju un Igauniju
o 09.2016 – 08.2017
o Projekta mērķis ir radīt un popularizēt tiešsaistes 

apmācību programmu "Pakalpojumu dizains lauku mazajos 
un mikro uzņēmumos"  jeb «Kā atvērt savas saimniecības 
veikalu»
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Projekts “SEED’s among NEET’s”
2016-1-BG01-KA205-023497

o Sadarbībā ar Bulgāriju, Maltu, Portugāli, Rumāniju un 
Slovēniju.

o 01.08.2016 – 30.07.2018
o Projekta mērķis: ir labās prakses apzināšana un apmaiņa 

organizācijām un visiem, kas strādā ar jauniešu 
mērķauditoriju, lai veicinātu šīs mērķgrupas iesaistīšanos 
vietējā sabiedrībā, apmācību sistēmā un darba tirgū. 
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o Interreg BJR 

• Vietējie pārtikas ražotāji: tirgus aizsniedzamība, īsās 
tirdzniecības ķēde, sadarbība

o Pārrobežu Interreg (Lat-Lit)

• Vēsturisko dārzu projekts

• Lauksaimniecības kultūrmantojums
o Pārrobežu Interreg (Est-Lat)

•  Kulinārais Livonijas ceļš

• Unesco mantojums tūrismā

• Kājām gājēju maršruts gar Baltijas jūras krastu 

IESNIEGTIE PROJEKTI
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LC pārstāvniecība Eiropā
o Eiropas lauku tūrisma organizācijas «Eurogites» www.eurogites.org  
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http://macies.celotajs.lv 
Reģistrējies un saņem ziņas!
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Aktuālā likumdošana lauku tūrismā
atklāta vēstule

http://macies.celotajs.lv 

http://prof.celotajs.lv 



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  
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