
septembris - LC saimnieku 
lauku tūrisma pieredzes apmaiņas 
brauciens uz Somiju.

septembris -  Rīgā, Kalnciema 
kvartālā LC organizē Kartupeļu 
festivālu sadarbībā ar Kalnciema tirgu 
un Latvijas kartupeļu audzēšanas 
asociāciju.

oktobris - LC ikgadējā atvērtā 
biedru kopsapulce un asociācijas 20 
gadu jubilejas svinības Igates pilī.

2013. gada oktobrī un 
novembrī turpināsim apmācību 
semināru ciklu projekta “Heritage 
tourism” ietvaros.

LAUKU CEĻOTĀ JS
Speciāls izdevums lauku tūrisma uzņēmējiem  / 2013. gada vasara

L a t v i j a s  L a u k u  t ū r i s m a  a s o c i ā c i j a 

izaugsme, mēs turpināsim strādāt gan 
pie mārketinga gan pie lauku tūrisma 
kvalitātes un drošības jautājumiem.
Un jau šogad mēs piedāvājam 
saimniekiem vairākās apmācības un 
pieredzes apmaiņas iespējas. Aicinām 
saimniekus ņemt aktīvu dalību!

Un visbeidzot, es vēlos aicināt 
lauku tūrisma uzņēmējus un mūsu 
draugus svinēt kopā ar LC asociācijas 
20 gadu jubileju. To svinēsim 2013. 
gada 24. oktobrī, kopā ar ikgadējo 
atvērto biedru kopsapulci. Tikai šoreiz 
ļausimies pēc aktīvas tūrisma sezonas 
kopā arī kārtīgi atpūsties, ar dančiem 
un dziesmām.

Es novēlu jums visiem ražīgu tūrisma 
sezonu! Uz drīzu tikšanos!

Esam sagatavojuši divus jaunus izde-
vumus - “GO LOCAL” (tulk. iepazīsti 
vietējo) un Aktīvā tūrisma ceļvedi.
» Lasiet 2.lpp.

Svarīgi datumi!

Pirmie 12 Latvijas tūrisma uzņēmēji saņēma kultūras 
zīmi “Latviskais mantojums” >> lasiet 4. un 5. lpp.

Pāvi pucē spalvas, lauku tūrisms  - latvisko mantojumu!
Sveicināts, Saimniek! Pēdējos trīs 
mēnešos esam sarūpējuši daudz 
jaunumu, par ko arī stāstam šajā avīzē. 
Viens no lielākajiem notikumiem 
neapšaubāmi ir Latviskā mantojuma 
zīmes pasniegšana pirmajiem 12 
lauku tūrisma saimniekiem, 10. maijā  
Latviešu biedrības namā. Tagad droši 
varam teikt - latviskais mantojums 
mīt Latvijas laukos un ikviens ceļotājs 
var ar to iepazīties, dodoties ciemos 
pie kāda no zīmes saņēmējiem. Šī  
zīme nenozīmē,  ka šajās saimniecībās 
var vilkt ar pirkstu līdzi etnogrāfijas 
parauggrāmatām un redzēt perfektu 
teoriju praksē, drīzāk mūs iedvesmo 
šo saimnieku lepnums par savu senču, 
par latvisko mantojumu un viņu 
entuziasms un vēlme to rādīt un stāstīt 
lauku tūrismā.  

Mēs aicinām arī citus uzņēmējus, kas 
ciena, godā un rāda tūrismā latviskās 
vērtības, pieteikties uz šo kultūras 
zīmi. 

Mēs esam gandarīti un priecīgi, ka 
Latvijas kultūras institūcijas, kultūras 
cilvēki ir atbalstījuši šo iniciatīvu. Tāpat 
arī Latvijas tūrisma valsts attīstības 
aģentūra ir apņēmusies reklamēt 
šo zīmi un tās saņēmējus savos 
informācijas kanālos. 

Liels gandarījums arī par to, ka 
Lauku ceļotāja viens no veiktajiem 
projektiem Slīteres nacionālajā 
parkā - POLPROP ir ieguvis atzinību 
no Eiropas Savienības kā viens no 
labāk veiktajiem LIFE+ programmas 
projektiem. Mēs esam lielu pateicību 
parādā mūsu Slīteres sadarbības 
partneriem: institūcijām, vietējai 
lībiešu kopienai un iedzīvotājiem 
par labo sadarbību un entuziasmu. 
Esmu stāstījusi par šo projektu 
daudzās Eiropas līmeņa konferencēs 
kā par lielisku precedentu, kur vides 
jautājumu risināšanā iedzīvotāji un 
institūcijas var sadarboties un iedibināt 
jaunas tradīcijas, kā piemēram - Slīteres 
ceļotāju diena. 

Mēs esam šo gadu uzsākuši ar aktīvu 
dalību vairākās tūrisma izstādēs Rīgā, 
Tallinā, Berlīnē un Maskavā un stāstīju-
ši gan tūrisma operatoriem un citiem  
nozares pārstāvjiem gan ceļotājiem 
par iespējām ceļot Latvijas laukos, 
iepazīstot mūsu kultūras mantojumu.    
Interese par atpūtu Latvijas laukos 
pieaug un man prieks, ka arī reālie 
rezervāciju apjomi šo pieaugumu 
apliecina. 

Lai mēs noturētu šo interesi un lauku 
tūrismā arī nākotnē būtu vērojama 

Par ko sūdzas un 
ko novērtē klienti 
Latvijā, citās valstīs
» 9.lpp

Tradicionālo jomu 
ekspertu ieteikumi 
saimniekiem
» 6-7.lpp

Ko EUROGITES jaunā 
valde saka par lauku 
tūrismu Eiropā
» 8.lpp

ŠAJĀ nUmUrĀ LASiET:

I N V E S T I N G  I N  Y O U R  F U T U R E

EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

Šī avīze tiek izdota ar projekta “Kultūras mantojuma vērtību un potenciāla veicināšana Latvijas lauku tūrismā” ietvaros. Projekta partneri: 
Igaunijas Lauksaimniecības un Tirdzniecības Kamera, Igaunijas lauku tūrisma asociācija un Latvijas lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs”

Publikācijas saturs atspoguļo autora uzskatus un Vadošā iestāde nav atbildīga par projektu partneru publicēto informāciju.

LC projekts 
iegūst balvu 
Briselē
3.lpp

Aicinām saimniekus 
pieteikties 

„Zaļajam sertifikātam” 

Arvien vairāk tūristu izvēlas videi 
draudzīgas naktsmītnes, veselīgu 
pārtiku un aktīvu atpūtu dabā 
– tādu izvēli tūristam apstiprina 
Zaļais sertifikāts.
Lai veicinātu videi un dabai 
draudzīga tūrisma attīstību Latvijas 
laukos, ar Latvijas Vides aizsardzības 
un Reģionālās attīstības ministrijas 
atbalstu tiek turpināta nacionālā 
eko-sertifikāta Zaļais sertifikāts 
apsekošana saimniecībās, kuras 
vēlas saņemt nacionāla mēroga 
vides kvalitātes zīmi un uzlabot 
savu eko-saimniekošanu. 

Pieteikuma formu sūtiet: 
“Lauku ceļotājs”, 

Kalnciema 40, Rīga, LV-1046 
vai kvalitate@celotajs.lv; 

Mob. tālr. 29451717 (Inese)

 
Ar sveicieniem, 
Asociācijas 
prezidente,
Asnāte Ziemele

10-13
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24

!

mailto:kvalitate@celotajs.lv


Par mums runā...
5.maijā TVnET publicēja Top10 lietas, 
ko izbaudīt šajā pavasarī! Rubrika 
veidota sadarbībā ar LC. Desmit 
labākie izklaides un aktīvās atpūtas 
pasākumi dabā: http://www.tvnet.lv/
izklaide/notikumi/462997-top10_lietas_
ko_izbaudit_saja_pavasari

7. maijā neatkarīgā rīta avīze raksta - 
Lauku tūrisma uzņēmējiem pasniegs 
kultūras zīmi “Latviskais mantojums” 
http://nra.lv/izklaide/turisms/94258-lauku-
turisma-uznemejiem-pasniegs-kulturas-zimi-
latviskais-mantojums.htm

10. maijā LnT Televīzija atspoguļoja 
kultūras zīmes „Latviskais manto-jums” 
pasniegšanu, kā arī izveidoja reportāžu 
par Vienkoču parku kā vienu no zīmes 
saņēmējiem. LNT šo ziņu ierindoja arī 
TOP 10 nedēļas notikumos.

13.maijā Viesturs Sprūde Latvijas 
Avīzē raksta par Latviskā mantojuma 
zīmes pasniegšanu - Pirmais “Latviskā 
mantojuma” ducis: http://la.lv/index.
php?option=com_content&view=article&
id=380547:pirmais-qlatvisk-mantojumaq-
ducis&itemid=436

Santa Kvaste no TVnET piedalījās 
30. maija LC organizētajā mediju 
braucienā uz Zemgali un pēcāk 
publicēja 3 rakstus ar brauciena 
iespaidiem: Atjautības uzdevums: Kā 
sauc šos dzīvniekus? http://www.tvnet.
lv/zala_zeme/zala_dzive/466170-atjautibas_
uzdevums_ka_sauc_sos_dzivniekus
Mīļi erotiski par bērnu ratiņiem: http://
www.tvnet.lv/izklaide/notikumi/467491-
mili_erotiski_par_bernu_ratiniem
Vai zini, kā gliemeži vairojas? http://
www.tvnet.lv/zala_zeme/dzivnieki/466512-
vai_zini_ka_gliemezi_vairojas

3. jūnijā Latvijas radio 2 studijā J. 
Smaļinskis runāja par velotūrismu 
un Lauku ceļotāja velomaršrutiem.

 

7. jūnijā Latvijas Avīzē Ilze Lavrinoviča 
raksta par jaunām Latvijas apceļo-
šanas iespējām šovasar un tam var 
palīdzēt LC jaunie „Astoņi “etno 
maršruti” Latvijas apceļošanai” 
http://la.lv/index.php?option=com_content
&view=article&id=382595:mugursomu-plec-
un-aid-&catid=162&itemid=485

7. – 11. augusts. Gaisa balonu festivāls 
Valmierā. Būs iespaidīgi skati, tādēļ 
paķer līdzi savu fotokameru!

10. augusts. Zemgaļu svētki Tērvetē. 

11. augusts. Piektais sēņošanas 
čempionāts Spārē (Talsu novads), 
kur katrs varēs rādīt savu prasmi 
šajā mums tik ierastajā meža velšu 
vākšanas veidā!

24. augusts. Nēģu svētki Carnikavā ar 
seno amatu prasmju izziņu, nēģu 
degustāciju un iegādi.

KAS VĒL JĀrEDZ ŠOVASAr? 

Jāapmeklē jaunizveidotais marka 
rotko centrs Daugavpils cietoksnī;

Jāizbrauc ar mazbānīti Ventspils 
Piejūras brīvdabas muzejā;

Jāizmēģina Gaujas tramvajs Valmierā;

Jāapmeklē Līvānu stikla muzejs, 
kura ekspozīcija ir pārcelta uz 
mūsdienīgām telpām. 

Vasaras ērģeļmūzikas cikls Liepājas Sv. 
Trīsvienības baznīcā (jūnijs, jūlijs, 
augusts). Jāpiemin, ka Liepājas 
Sv. Trīsvienības baznīcas ērģeles 
savulaik bija vienas no lielākajām 
pasaulē!

Tērvetes pils. Tā ir 9. – 13. gs. senlatviešu 
koka pils (daļas) rekonstrukcija ar 
bagātīgu, zemgaļu kultūrai veltītu 
eksponātu klāstu.

Saulgriežu un līgo pasākumus sk. 
Lauku ceļotāja mājas lapā: http://www.
celotajs.lv/lv/news/item/view/283 

PASĀKUmi

Interesanti pasākumi vasarā notiek 
teju vai visos Latvijas novados, tādēļ 
tālāk dotas dažas idejas, kuras vērts 
ņemt vērā, plānojot savu vasaras 
ceļojumu!  

15. – 16. jūnijs. Septītais starptautiskais 
Smilšu skulptūru festivāls Jelgavā, 
kur augstā māksla taps no ... smiltīm.

22. jūnijs. Lielais latgaļu tirgus Ludzas 
pilskalnā ar amatu darbnīcām, Jāņu 
zālēm un dziesmām!

Foto: Ludzas amatnieku centrs arhīvs

29. jūnijs. Rundāles pils dārza svētki 
ar oranžērijas atvēršanu, izzinošiem 
pasākumiem un izstādēm.

12.–14. jūlijs. Saulkrastu pilsētas 
svētki.

20. jūlijs. Alus svētki Gulbenes – 
Alūksnes bānītī. Bānītim šogad aprit 
simtgade! Papardes stacijā alus 
cienītājiem un darītājiem plānots 
kopīgs saiets.

27. jūlijs. Renesanses svētki Bruknas 
muižā ar renesanses laika mūziku, 
dejām un dārza svētkiem.

27. jūlijs. Kukaiņu nakts Slīteres 
nacionālajā parkā, kuras laikā varēs 
iepazīt nakts kukaiņus un vērot tos, 
izmantojot gaismošanas metodi.

27. jūlijs. Āraišu svētki Āraišu ezerpilī 
ar dažādām viduslaiku norisēm un 
izzinošiem pasākumiem.

25. – 28. jūlijs. Sabiles Vīna svētki, 
kas notiek jau 15. gadu pēc kārtas. 
Atmiņā varēs atsaukt Kurzemes 
hercogistes laikus un testēt Kurzemē 
ražoto vīnu!

3. augusts. Lībiešu svētki Mazirbē, 
kas pulcēs lībiešus no visas plašās 
pasaules!

Esam izstrādājuši 
ceļojumu maršrutu 
katalogu, kurš apvieno 
trīs Baltijas valstis - 
Latviju, Lietuvu un 
Igauniju, atklājot katras 
valsts unikalitāti.
Parādot to tradīcijas, vietējos ēdienus, 
iepazīstinot ar kultūras mantojuma un 
dabas objektiem. Šeit atrodami gan 
maršruti grupām, gan individuālai 
ceļošanai, ceļošanai ar auto, vai 
ar kājām, aktīvās atpūtas maršruti 
un maršruti ģimenēm ar bērniem. 
Elektroniskā versija apskatāma šeit:
h t t p : / / w w w. c e l o t a j s . l v / e n / p / f i l e s /
GoLocal_2013?65

JAUnĀKiE iZDEVUmiAKTUĀLi
katalogs  “go loCal”
(EN, RU, DE)

iesaka Lauku ceļotājs
toP notikumi, kas aktuāli vasaras sezonā!

Sagatavoja Juris Smaļinskis

Sekojiet līdzi jaunumiem: www.prof.celotajs.lv, kā arī sociālajos tīklos:

I N V E S T I N G  I N  Y O U R  F U T U R E

EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

Projekts finansēts ar EK atbalstu

„Lauku ceļotājs” pro-
jekta „AcTour: Aktīvais 
Tūrisms Ilgtspējīgai 
Attīstībai” ietvaros 
kopā ar partneriem no 
Spānijas, Bulgārijas, un 
Slovēnijas atjaunojuši
un pilnveidojuši materiālu - „Aktīvā 
tūrisma rokasgrāmata”, kas šī tūrisma 
pakalpojumu sniedzējiem noder kā 
mācību līdzeklis.
Mācību materiāls sniedz atbildes uz 
jautājumiem kā saistošā veidā tūristus 
iepazīstināt ar vidi, kā sasniegt savas 
potenciālos klientus un kā novērtēt 
pieļaujamo slodzi videi, ko rada jūsu 
tūrisma piedāvājums.

Rokasgrāmatā atrodama informācija 
kā izvērtēt sava uzņēmuma aktīvā 
tūrisma produktu riskus un ko darīt, 
lai tos novērstu vai samazinātu līdz 
minimumam. Tā kā aktīvais tūrisms 
saistīts ar drošības aspektiem, veselā 
nodaļā apkopoti ilustrēti pirmās 
palīdzības sniegšanas padomi 
dažādos negadījumos. 

Atsevišķa nodaļa veltīta arī aktīvā 
tūrisma piedāvājumam cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām un senioriem, 
vēršot uzmanību uz šīs grupas 
speciālajām vajadzībām.

Rokasgrāmatas trešā nodaļa veltīta 
Latvijas aktīvā tūrisma piedāvājumam, 
aprakstot aktivitāšu iespējas gaisā, uz 
zemes, ūdenī un ziemas aktivitātes 
sniegā. 

Katram aktīvā tūrisma veidam 
sniegts īss apskats, nepieciešamais 
aprīkojums un zināšanas, kā arī jomu 
regulējoša likumdošana. 
Jaunais mācību materiāls latviešu 
valodā pieejams portālā:
www.macies.celotajs.lv 
Vairāk informāciju par šo projektu 
skatiet: http://www.activetourism.org/ 

aktĪVaIs tŪRIsMa CEĻVEDIs
(lV)

http://www.tvnet.lv/izklaide/notikumi/462997-top10_lietas_ko_izbaudit_saja_pavasari
http://www.tvnet.lv/izklaide/notikumi/462997-top10_lietas_ko_izbaudit_saja_pavasari
http://www.tvnet.lv/izklaide/notikumi/462997-top10_lietas_ko_izbaudit_saja_pavasari
http://nra.lv/izklaide/turisms/94258-lauku-turisma-uznemejiem-pasniegs-kulturas-zimi-latviskais-mantojums.htm
http://nra.lv/izklaide/turisms/94258-lauku-turisma-uznemejiem-pasniegs-kulturas-zimi-latviskais-mantojums.htm
http://nra.lv/izklaide/turisms/94258-lauku-turisma-uznemejiem-pasniegs-kulturas-zimi-latviskais-mantojums.htm
http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=380547:pirmais-qlatvisk-mantojumaq-ducis&Itemid=436
http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=380547:pirmais-qlatvisk-mantojumaq-ducis&Itemid=436
http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=380547:pirmais-qlatvisk-mantojumaq-ducis&Itemid=436
http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=380547:pirmais-qlatvisk-mantojumaq-ducis&Itemid=436
http://www.tvnet.lv/zala_zeme/zala_dzive/466170-atjautibas_uzdevums_ka_sauc_sos_dzivniekus
http://www.tvnet.lv/zala_zeme/zala_dzive/466170-atjautibas_uzdevums_ka_sauc_sos_dzivniekus
http://www.tvnet.lv/zala_zeme/zala_dzive/466170-atjautibas_uzdevums_ka_sauc_sos_dzivniekus
http://www.tvnet.lv/izklaide/notikumi/467491-mili_erotiski_par_bernu_ratiniem
http://www.tvnet.lv/izklaide/notikumi/467491-mili_erotiski_par_bernu_ratiniem
http://www.tvnet.lv/izklaide/notikumi/467491-mili_erotiski_par_bernu_ratiniem
http://www.tvnet.lv/zala_zeme/dzivnieki/466512-vai_zini_ka_gliemezi_vairojas
http://www.tvnet.lv/zala_zeme/dzivnieki/466512-vai_zini_ka_gliemezi_vairojas
http://www.tvnet.lv/zala_zeme/dzivnieki/466512-vai_zini_ka_gliemezi_vairojas
http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=382595:mugursomu-plec-un-aid-&catid=162&Itemid=485
http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=382595:mugursomu-plec-un-aid-&catid=162&Itemid=485
http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=382595:mugursomu-plec-un-aid-&catid=162&Itemid=485
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/283
http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/283
http://www.celotajs.lv/en/p/files/GoLocal_2013?65
http://www.celotajs.lv/en/p/files/GoLocal_2013?65
http://www.prof.celotajs.lv
http://www.macies.celotajs.lv 
http://www.activetourism.org/ 


Tapuši jau 5 jauni video klipi
kopumā lauku tūrisma popularizēšanai tiks izstrādāti 10

Projekta “Heritage Tourism” ietvaros 
kā viena no aktivitātēm ir paredzēta 
10 video klipu izstrāde lauku tūrisma 
popularizēšanai. Tie ir pavisam īsi, 
30 sekunžu gari klipi, kuru mērķis ir 
radīt interesi un sajūtas par Latvijas 
laukiem. Plāna īstenošanai tika rīkots 
iepirkums un  rezultātā sadarbība tika 
uzsākta ar operatoru Daini Kļavu. Viņš 

AKTUĀLi

iztrādājis jau pirmos 5 klipus:  “Rudens 
Latvijas laukos”, “Ziema Latvijas laukos”, 
“Pavasaris Latvijas laukos”, “Pirts rituāli 
Latvijas laukos” un  “Latvju raksti 
Latvijas laukos”.  
Tagad, kad arvien vairāk ceļotāji 
pieprasa tradicionālu, latvisku un 
mūsu zemei raksturīgu vērtību 
iepazīšanu, video klipi kalpos kā 
viens no mārketinga instrumentiem, 
lai aicinātu ceļotājus doties ārpus 
pilsētām un izbaudīt Latvijas lauku 
plašo piedāvājumu. Piedāvājam 
iepazīties ar pirmajiem  5 video 
klipiem http://www.celotajs.lv/cont/
about/video_lv.html

Pirmo reizi - Kartupeļu festivāls
aktualizēsim kartupeļu audzēšanas, ēšanas 
un daudzināšanas tradīcijas

Vai jūs zinājāt, ka latvieši ir lielākā 
kartupeļu ēdāju tauta pasaulē? Un, lai 
arī kartupeļi Latvijā ir ievesti tikai 19. gs. 
vidū, visos novados kartupeļi kļuvuši 
par vienu no galvenajām sastāvdaļām 
ēdienu pagatavošanā. 

POLPrOP projekts iegūst Briselē balvu
lC Briselē saņem balvu par vienu no labākajiem Eiropas 
savienības lIFE+ programmā veiktajiem projektiem

5. jūnijā LC prezidentei Asnātei 
Ziemelei Briselē svinīgā pasākumā 
tika pasniegta balva Best Life-
Environment Project – par projektu 
POLPROP, kuru Lauku ceļotājs kopā ar 
slīterniekiem veica  2009-2012. gadā 
Slīteres nacionālajā parkā. Projektā 
tika izveidots tūrisma attīstības 
modelis, iesaistot vietējos uzņēmējus, 
iedzīvotājus, pašvaldības un Slīteres 
nacionālā parka administrāciju, un uz 

šīs pieredzes izveidojot ieteikumus 
vides aizsardzības un tūrisma attīstības 
politikai. 
Projekts parādīja, ka par dabas un 
vides aizsardzību jārunā vienkāršā, 
saprotamā valodā, un sargājot dabu, 
jārūpējas par vietējo iedzīvotāju 
interesēm. LC lepojas ar sasniegu-
miem, kuri dzīvo arī pēc projekta 
un ir noderīgi cilvēkiem, piemēram, 
Slīteres Ceļotāju Dienu, kura aizsākta 
ar projekta atbalstu, un kuru tagad 
rīko paši slīternieki. Saņemot balvu, 
Lauku ceļotājs saka no sirds paldies, 
pirmkārt, visiem slīterniekiem, kuri 
uzticējās sadarbībai un iesaistījās ar 
savu iniciatīvu visā projekta gaitā. Īpašs 
paldies Slīteres lībiešu draugiem  un 
toreizējām amatpersonām, kas deva 
nozīmīgu atbalstu kopīgajam darbam.

Kartupeļu festivālu tradīcijas lauku 
reģionos ir ļoti  iecienītas visā pasaulē 
un kļuvušas par tūrisma produktu, par 
vietu, kur iepazīt vietējās tradīcijas.
2013. gada 21. septembrī Lauku ceļotājs 
sadarbībā ar Kalnciema tirgu un Latvijas 
kartupeļu audzētāju asociāciju pirmo 
reizi rīkos “Kartupeļu festivālu” Rīgā, 
Kalnciema kvartālā. 
Mēs aicinām uz sadarbību visus, kas 
audzē kartupeļus, kas tirgo, gatavo 
kartupeļu ēdienus vai vienkārši 
vēlas iegādāties vai ko uzzināt par 
kartupeļiem. Festivālā plānots gan 
lauku labumu tirdziņš gan pavāru 
meistarklases, gan kartupeļu  mizošanas 
sacensības un apdziedāšana, kā arī 
citas izdarības. Patreiz strādājam pie 
programmas izstrādes un aicinām visus, 
kas vēlas sadarboties un piedalīties 
festivālā, rakstīt: lauku@celotajs.lv vai 
zvanīt uz mūsu biroju, tālr. 67617600. 
Pārējos interesentus aicinām piedalīties 
pasākumā. Programmai sekojiet: www.
kultura.celotajs.lv

Šajā pavasarī Lauku ceļotājs piedalījās 3 starptautiskās tūrisma izstādēs kopējā Latvijas 
stendā, ko organizē Tūrisma Attīstības Valsts Aģentūra (TAVA).

toUREst 2013, tallINa. No 15. līdz 17. februārim Tallinā pirmo reizi piedalījāmies 
Starptautiskajā tūrisma izstādē – gadatirgū “Tourest 2013”, kur prezentējām mūsu 
jaunākos izdevumus - Kultūras mantojuma karti “Vērts redzēt” igauņu, krievu 
un angļu valodā, kā arī citus jaunākos materiālus. Kopumā izstāde bija ļoti labi 
apmeklēta, trīs dienu laikā to apmeklēja 36 316 apmeklētāju.
Visvairāk stenda apmeklētāju interesējās par kultūras mantojuma objektiem 
Latvijā un nakšņošanas iespējām, plānojot 2-3 dienu garus ceļojumus. Kopumā 
Igauņi bija labāk informēti par Vidzemes un Zemgales tūrisma piedāvājumu un 
pauda interesi tagad iepazīt arī Kurzemi un Latgali, kas viņiem esot nezināmākas. 
Izstādē bija daudz apmeklētāji arī no Sanktpēterburgas, kas vairāk interesējās par 
brīvdienu mājām un iespēju pavadīt Latvijā ilgāku laiku vasaras periodā.

ItB, BERlĪNE. No 6-10. martam piedalījāmies ITB izstādē Berlīnē. Uz izstādi 
aizvedām vāciešu jau iecienīto velokarti kā arī mūsu jaunos materiālus: naktsmītņu 
un pakalpjumu katalogu “Atpūta laukos”, kultūras mantojuma karti “Vērts 
redzēt” un tūru manuāli “Go Local”. ITB ir viena no lielākajām un nozīmīgākajām 
tūrisma izstādēm pasaulē. Šogad bija ap 60 000 izstādes apmeklētāju un 
110 000 nozares pārstāvju.  Stenda apmeklētāji interesējās par lauku tūrisma 
mītnēm, par nokļūšanu un transporta līdzekļa drošību mūsu valstī. Interesēja arī 
makšķerēšanas iespējas Latvijas ezeros un upēs. Profesionāļi izrādīja interesi par 
mūsu sagatavotajām aktīvās atpūtas tūrēm (velo, kājas, laivas), kā arī par lauku 
labumu saimniecību apmeklēšanu. 
Jāteic, ka vācieši lielākoties vēlas apceļot visas trīs vai vismaz divas Baltijas valstis 
vienā tūrē. Savu izstrādāto tūru gaitu esam plānojuši tā, lai ieinteresētu palikt 
ceļotājus ilgāk mūsu valstī un tās ietvertu pēc iespējas vairāk nakņošanu lauku 
mītnēs. Velotūres šā mērķa sasniegšanai Vācijas tirgū darbojas vislabāk.

MItt, MaskaVa. No 19-23. martam piedalījāmies Krievijas tūrisma izstādē MITT. 
Tās ietvaros Latvijas vēstniecībā norisinājās arī tūrisma profesionāļu kontaktbirža, 
ko organizēja Tūrisma Attīstības Valsts Aģentūra (TAVA). Krievijas tūroperatori bija 
ieradušies kuplā skaitā. Pamatā tie bija tādi, kuri ar Latviju jau strādā. 
MITT izstādes apmeklētāju skaists sasniedza ap 83 000 cilvēku, no kuriem 74% bija 
nozares  profesionāļi.  Arī šajā izstādē bija gan profesionāļu, gan ceļotāju dienas. 
Piedzīvojām milzīgu interesi par lauku tūrisma mītnēm - galvenokārt, brīvdienu 
mājām vai naktsmītnēm lauku mājās. Krievu tūristiem ļoti būtisks personīgais 
kontakts, kvalitatīvs vietējais lauku ēdiens, kā arī iespēja pašiem ieiet dārzā pēc 
ogām, zaļumiem vai doties sēņot. 
Vairākkārtīgi cilvēki interesējās par bērnu nometņu rīkošanu, jo Latvija asociējoties 
ar drošu valsti (salīdzinot ar Krieviju).  Maskavā šobrīd modē ir eko tūrisms, ar ko tiek 
saprasta atpūta pie dabas (velo, kājas, laivas) un videi draudzīga saimniekošana. 
Arī šīs lietas ir vērts pieminēt reklāmas materiālos. 
Krievus ļoti interesē arī atvērtās saimniecības, amatnieku darbnīcas ar iespēju 
līdzdarboties, kā arī latviešu folkloras tradīcijas. Pēdējā laikā krievi labprāt dodas 
apceļot visas trīs Baltijas valstis ar mašīnu, retāk ar velosipēdu. Jūrmala nav vairs 
vienīgais krievus Latvijā interesējošais galamērķis. Pat tie, kuri daudzus gadus ir 
nogulējuši Jūrmalas smiltīs, tagad ir gatavi paceļot pa valsti. 
Krieviem ļoti noderīgi izrādījās mūsu izstrādātie vietējie, reģionālie maršruti, 
ko veikt 1-2 dienu laikā. Iesakam saimniekiem tos printēt un dalīt viesiem. Un, 
ja neatrodieties mūsu sagatavoto maršrutu teritorijā - ieteicam izveidot savas 
apkārtnes maršrutiņus. (Par to izveidi ieteikumi meklējami šeit: http://macies.
celotajs.lv/course/view.php?id=22). 
Pēc izstādēm apkopojam savāktos kontaktus, atbildam uz konkrētiem 
pieprasījumiem, kā arī iekļaujam savā mailing listē un regulāri izsūtam aktuālo  
informāciju. Pašlaik izjūtam Krievijas izstādes iespaidu pieprasījumu skaita 
pieaugumā. Pieprasījums ir lielāks, kā piedāvājums, jo kvalitatīvas brīvdienu 
mājas pie ūdens nu jau visas ir aizņemtas uz vasaras sezonu.

LC PiEDALĀS TūriSmA GADATirGOS 2013 
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LATViSKAiS mAnTOJUmS
“Latviskais mantojums” mīt mūsu Latvijas laukos 
10. maijā pirmie 12 lauku tūrisma uzņēmēji saņēma kultūras zīmi

Veco „māmuļu”, Latviešu biedrības 
namu, 10. maijā pārņēma Latvijas 
lauku lepnuma pilna gaisotne, jo 
kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-
Grende un Latvijas Pašvaldību 
savienības priekšsēdis Andris 
Jaunsleinis pasniedza kultūras 
zīmi „Latviskais mantojums” 
pirmajiem divpadsmit lauku tūrisma 
uzņēmējiem, kuri latviskās vērtības 
nes tautās, demonstrējot savu 
tūrisma piedāvājumu. 

Gaiss smaržoja pēc īstiem lauku 
labumiem: sklandraušiem, nēģiem, 
kaņepju aizdara, Rucavas kartupeļu 
kukulīšiem u.c, gardumiem, ko bija 
sagādājuši zīmes saņēmēji, bet telpu 
pieskandināja skanīgās Rucavas 
sievu balsis.

Ar šādas zīmes ideju nāca klajā 
Latvijas lauku tūrisma asociācija 
„Lauku ceļotājs”, aicinot talkā latviešu 
kultūras mantojuma zinātājus, 
autoritātes un Kultūras ministriju, 
lai kopīgiem spēkiem izveidotu 
spēcīgu, pamatotu zīmolu, kas 
aicinās pašmāju un ārvalstu tūristus 
iepazīt Latvijas izcilās tradicionālās 
vērtības, kas joprojām ir dzīvas un 
lielākā vai mazākā mērā caurvij 
mūsu, latviešu, ikdienas dzīvi. 

Pēc šīs zīmes ceļotāji varēs atpazīt 
vietas, kur saimnieki apmeklētājiem 

Dzejniece un dramaturģe māra Zālīte:   
„Valstis, kuras apzinās savas 
identitātes vērtību, iegulda lielu darbu, 
lai to attīstī-tu. Un ne jau tikai tūrisma 
biznesa dēļ. Savas identitātes ietvaros 
cilvēks jūtas komfortabli. Patība ir 
kā mājās. Savas identitātes ietvaros 
cilvēks ir radošs un pašapzinīgs. 
Tomēr arī tūrisma biznesa dēļ. 
Nav nekas slikts, ka atskārsme – 
vienīgi savdabīgais ir interesants 
– tiek balstīta arī pragmatiskās 
interesēs. Savdabība pasaulē kļūst 
par iekāroja-mu mantu. Identitāte 
atmaksājas. Kultūru unikalitāte ne 
tikai dara pasauli krāsainu un cilvēkus 
kodolīgākus, bet kļūst arī par globālā 
tirgus produktu”.

Lr Kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-
Grende: „Zīmes “Latviskais manto-
jums” iedibināšana ir pierādījums 
un apliecinājums tam, ka nacionālā 
kultūra vistiešākā veidā sekmē 
biznesa attīstī-bu. Tas ir lielisks veids, 
kā rosināt mazos lauku uzņēmējus 
vēl vairāk pievērsties latvisko vērtību 
izkopšanai, kuras paaudžu paaudzēs 
esam mantojuši no saviem senčiem 
un kuras ir svarīgas ne tikai mums 
pašiem, bet arī cilvēkiem no daudzām 
citām pasaules valstīm.”

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis: 
“Mūsdienu straujajā ikdienas ritmā ir 
ļoti svarīgi, lai cilvēki, kuriem latviskais 
gars un mīlestība pret latviskās 
dzīvesziņas saglabāšanu ir aktīvi un 
nes šo pieredzi tālāk nākotnē. Tieši tāds 
mērķis ir Latviskā mantojuma zīmei. 
Mums ir jālepojas ar šiem uzņēmējiem 
un latvisko tradīciju aizrautajiem 
cilvēkiem, pateicoties kuriem, mūsu 
latviskās tradīcijas dzīvos ilgi. “

Latvijas Lauku Tūrisma Asociācijas prezidente Asnāte Ziemele:

„Lai cik lepni esam par savu latvisko mantojumu, joprojām pārāk kautrīgi un par 
maz rādām to citiem. „Latviskā mantojuma” zīme vienos mazākus un lielākus 
lauku tūrisma uzņēmējus, lauku labumu ražotājus un citus latviskās kultūras 
mantojuma nesējus, kas pratuši saglabāt, atjaunināt vai izcelt latvisko gudrību 
un prasmīgi daudzināt to vietējiem un ārvalstu tūristiem.”

latviskā Mantojuma zīmes komisija:

Juris Dambis, Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
vadītājs;

Dace melbārde, Latvijas nacionālā 
kultūras centra direktore;

Signe Pujāte, Latvijas nacionālā 
kultūras centra direktores vietniece;

Janīna Kursīte, Latvijas Universitātes 
profesore;

māra mellēna, etnopsiholoģe, 
pedagoģe;

Dagnija Baltiņa, UNESCO 
Latvijas Nacionālās komisijas 
ģenerālsekretāre;

Jolanta Treile, LR Kultūras ministrijas, 
Kultūrpolitikas departamenta 
direktore;

mārtiņš Kuplais, Latvijas etnogrāfiskā 
brīvdabas muzeja direktores 
vietnieks

Valdis muktupāvels, LU Humanitāro 
zinātņu katedras, Latvistikas un 
Baltistikas nodaļas folkloristikas un 
etnoloģijas katedras vadītājs;

Andris Kapusts, Latvijas folkloras 
biedrības valdes priekšsēdētājs;

māra Zālīte, dzejniece un dramaturģe;

Gatis mūrnieks, zīmolvedis, McCann 
World Group Riga vadītājs;

Sniedze Sproģe, Latvijas Pašvaldību 
savienības padomniece;

Armands Slokenbergs, Tūrisma 
attīstības valsts aģentūras direktors,;

Dace Ziemele, LR Kultūras ministrijas 
Reģionālās kultūrpolitikas un 
informācijas analīzes nodaļas 
vadītāja;

Asnāte Ziemele, LLTA „Lauku ceļotājs” 
prezidente.

ir gatavi rādīt un stāstīt, cienāt ar 
latviskiem ēdieniem, mācīt amatus 
un prasmes, svinēt latviskos svētkus. 

Latviskā mantojuma zīmi nākotnē 
varēs saņemt arī citi uzņēmēji: 
naktsmītnes, lauku saimniecības, 
amatnieki, lauku krodziņi, latvisko 
tradīciju pasākumu rīkotāji 
un vadītāji, muzeji, kolekcijas, 
prasmju un arodu zinātāji (maizes 
cepēji, audēji, bitenieki, keramiķi, 
kalēji, pirtnieki, jumtu licēji, teicēji, 
dziesminieki, u.c.). 

Zīmes uzdevums ir popularizēt un 
saglabāt kultūras mantojumu, to 
aktīvi lietojot un padarot saprotamu 
mūsdienu cilvēkam. 

„Lauku ceļotājs” aicina tūrisma uzņēmējus 
pieteikties uz kultūras zīmi “Latviskais 
mantojums”.

Latviskās zīmes kritērijus, pieteikuma 
anketu skatīt šeit:
http://w w w.celotajs.lv/lv/news/item/
view/261

Otrajā kartā tiks vērtēti visi pieteikumi, 
kas  tiks saņemti līdz :

2013. gada 1. augustam
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Dženeta marinska, Saimniecība „ūši”
Dundagas nov., Kolka, Tel: 63276507, 
29475692, www.kolka.info

Saimniece viesiem demonstrē Zie-
meļkurzemes tradicionālā sald-
ēdiena – sklandraušu gatavošanas 
procesu un piedāvā ekskursiju 
kājāmgājējiem „Pastaiga industriālās 
Kolkas vēsturē” ar teatralizētiem 
elementiem un Latvijas labāko 
šprotu degustāciju.

LATViSKAiS mAnTOJUmS
Kas ir pirmie 12 “Latviskais mantojums” zīmes saņēmēji?

Palelioņu ģimene, Lauku mājas „Dzirnupes”
Limbažu nov., Viļķenes pag.
Tel: +371 26408465, www.dzirnupes.lv

Tradicionāla Vidzemes lauku sēta 
15 km attālumā no Limbažiem, kur 
viesiem ir iespēja nakšņot romantiskā 
klētiņā. 1924. gadā celtā labības 
klēts pārtapusi par klētiņu viesu 
uzņemšanai. Klēts ēkā atrodas arī 
pirts. Teritorijā atrodas dīķis un upīte, 
kas piemēroti peldēm, makšķerēšanai, 
romantiskam izbrau-cienam ar laivu, 
lapene, smēdes namiņš, kur saimnieks 
iemācīs izkalt naglu, šūpoles, 
mazdārziņš ar vietējiem lauku 
labumiem.Aplūkojami arī dzīvnieciņi. 
Saimnieki piekopj latvisku dzīvesziņu, 
ko nodevuši arī mantojumā saviem 
bērniem. Saimnieks pats gatavo 
dažādus lauku darba rīkus, kā arī 
mūzikas instrumentus.

Sudrabu ģimene, mekes krogs
Rīgas – Tallinas šosejas (A1) 51. Km, 
Liepupes pag. Salacgrīvas nov.
Tel: 29113777, www.meke.lv

Autentiskā izskata krogs ir ierīkots 
105 gadus vecā kūtī. Tā piedāvājumā 
ir tādi agrākos laikos gatavoti ēdieni 
un dzērieni kā bukstiņbiezputra, 
skābeņu zupa, ķirbju biezzupa, 
pelēkie zirņi, speķa pīrāgi un 
pašmāju brūvēta kandža.

Aleksandrs rozenšteins, Salacas 1.nēģu tacis
Salacgrīva, Meldru iela 18
Tel:  29268299
http://tourism.salacgriva.lv

Salaca (un Svētupe) ir nominētas 
kā vienīgās vietas pasaulē, kur 
joprojām nēģus rūpnieciskā mērogā 
zvejo, izmantojot > 150 gadu senu 
metodi – taci (pāri upei uzcelta laipa 
ar murdiem, kopā – 3 tači). Vietējā 
zvejnieka pavadībā var izstaigāt taci, 
apskatīt zvejas procesu un nobaudīt 
uz vietas ceptus nēģus.

Daira un Arnolds Jātnieki, Z/s Vaidelotes
Bauskas nov., Jauncode, Vaidelotes
Tel: 29389993, 63921400

Popularizē latvisko dzīves ziņu, 
piekopj senus rituālus, cienā ar 
kulinārā mantojuma ēdieniem 
- putru, virteņiem, pīrāgiem, 
plātsmaizēm, kas gatavoti no pašu 
audzētiem graudiem un rupja 
maluma miltiem. Tēju, garšvielu 
un lauku labumu iegāde. Organizē 
atvērtus gadskārtu svinēšanas 
pasākumus, kur demonstrē tradīcijas 
caur muzicēšanu, dziedāšanu, 
dejošanu un dažādu rituālu veikšanu. 
Saimniece vada pasākumus un 
skaidro tradīcijas. Gatavo gadskārtām 
atbilstošus ēdienus) .

       

rihards Vidzickis, Vienkoču parks
Līgatnes nov., Līgatnes pag., Vienkoči
Tel: 29329065, www.vienkoci.lv

Vienkoču parkā var aplūkot tā 
veidotāja darinātos vienkoču 
priekšmetus, apskatīt Nurmižu pils 
u.c. ēku maketus, Smilšu māju, kā arī 
piedalīties tematiskos pasākumos. 
Vīrieši var darināt bērzu sulas 
renītes, bet sievas - no dabiskiem 
materiāliem taisīt rotaslietas. 
Vienkoču priekšmetus senie cilvēki 
izgatavoja jau mezolītā, bet vienkoču 
laivas (parkā - vairākas) plašāk sāka 
izmantot kopš 9. gs.

māris Šternmanis, Lauku māja “Lantus”
Bērzaines pag., Kocēnu nov.
Tel:  29214406, www.laukumaja.lv

Atjaunota Vidzemes lauku sēta 
komfortu mīlošiem viesiem. Vairākas 
kamīnzāles, pirts, baseins, džakuzi, 
ēdināšana, sporta laukums, dīķis, 
mežs, koka baļļa ar malkas krāsni 
zem klajas debess. Saimniece gatavo 
latviskus lauku ēdienus, izmantojot 
maksimāli pašu vai apkārtējo 
uzņēmumu pieejamos produktus.

Briežu ģimene, Lauku mājas „Donas”
Donas, Blomes pag., Smiltenes nov.
Tel:  26425426 http:maizesdarbnica.
blogspot.com

Lauku mājā “Donas”, saimnieki skaidro 
un rāda maizes cepšanas procesu 
un piedāvā maizes degustāciju. 
Maizes cepšana notiek pēc sentēvu 
tradīcijām: sākumā mīkla rūgst abrā, 
tad tiek plaucēta, mīcīta, uz kļavu 
lapām veidoti kukulīši un tad tos liek 
ar malku kurināmā krāsnī. Katrs pats 
var uztaisīt savu maizīti un notiesāt 
to ar pienu un medu, vai arī paņemt 
līdzi. Piedāvā arī citus latviskus 
lauku labumus, piemēram, - 17 sieru 
veidus!

Jānis un Dzidra Grīnbergi, Z/s „Adzelvieši”
Burtnieku nov., Burtnieku pag.,
Tel: 29253507, www.adzelviesi.lv

„Adzelviešu” laukos audzē kaņepes, 
no kuru sēklām ražo kaņepju sviestu 
un aizdara rupjo malumu. Pie klēts 
(101 gads) eksponēti seni kaņepju 
šķiedras apstrādes instrumenti. Te 
var degustēt un iegādāties gardu 
produkciju, kā arī doties īsā un 
aizraujošā pagātnes ceļojumā par 
kaņepju audzēšanas vēsturi. Sējas 
kaņepe ir sens Latvijas kultūraugs, ko 
audzē jau > 1000 gadu.

Līga, Ēriks Kondrāti, Ludzas Amatnieku centrs
Ludza, Tālavijas iela 27 a, Tel: 29467925, 
29123749, www.ludzasamatnieki.lv

Apskatāmi un iegādājami > 40 
Latgales amatnieku darbi. Te tiek 
piedāvāts senlatgaļu tērpā ģērbta 
gida stāstījums suprādku istabā par 
seno baltu cilšu dzīvi, amatniecības 
rašanos un attīstības vēsturi, senajiem 
ētikas un darba likumiem, tradīcijām, 
arī arodu demonstrējumi un seno 
amatu iemaņu apgūšana. Grupas var 
ieturēt pusdienas ar latgaļu ēdienu, 
maizes un dzērienu gatavošanas 
prasmju skolu Latgaļu kukņā.

rucavas sievas, Tradīciju nams „Zvanītāji”
Rucavas novads, Rucava, Zvanītāji
Tel: 26814051, www.liepajaturisms.lv

19. gs. beigās celtā koka ēkā 
(pārveidota par muzeju) var iepazīt 
dzīves vidi, kādā cilvēki mituši pirms 
> 100 gadiem. Apskatāmi sadzīves 
priekšmeti, Rucavai raksturīgais 
tautastērps, zeķes, cimdu raksti. Te 
organizē vakarēšanas, dziedāšanas 
un spēlēšanas pasākumus, dančus, 
auž noderīgas lietas. Piedāvā 
kultūrizglītojošas programmas 
“Vakarēšana”, “Rucavas goda mielasts” 
ar Lejaskurzemnieku ēdieniem.

Valmiermuižas alus darītava
Burtnieku nov., Valmieras pag., 
Valmiermuiža, Dzirnavu iela 2
Tel: 20264269, www.valmiermuiza.lv

Līdz ar Valmiermuižas alus darītavu 
atdzimst arī tās kultūrvēsturiskais 
centrs. Ciemošanās laikā var iepazīt 
muižas vēsturi un alus darīšanas 
procesu, sākot no dabīgām 
izejvielām, līdz gatavam produktam. 
Brūža apskati papildina dzīvā alus 
degustācija un stāsti par latviešu 
tradicionālo svētku dzērienu.
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Eksperti iesaka lauku tūrisma saimniekiem
Projekta “Heritage  Tourism” konsultāciju programmā kopumā strādāja 6 eksperti: 
ēku un ainavu arhitekti, ēdienu speciālisti, tradīciju zinātāji. Mēs esam lūguši katru 
ekspertu savā nozarē sniegt īsus ieteikumus un idejas lauku tūrisma uzņēmējiem. 
Plašāk un detālāk par ekspertu ieteikumiem, varēs lasīt 3 rokasgrāmatās, ko plānots  
izdot līdz 2013 gada noslēgumam.

Arhitektes ināras Kārkliņas ieteikumi lauku 
sētas (mājas) rekonstrukcijai:

Izzināt un uzkrāt visu iespējamo informāciju 1. 
par sētas ( mājas ) vēsturi;

Nepieciešams izveidot īpašuma Teritorijas 2. 
plānu, atzīmējot tajā visus esošos un 
vēsturiskos objektus (arī zudušo vietas);

Esošās vēsturiskās ēkas būtiski nepārbūvēt, bet tikai pielāgot;3. 

Jaunus apjomus pēc iespējas būvēt vietās, kur agrāk jau ir bijušas ēkas;4. 

Sētu ainavā rūpīgi izvērtēt esošo stādījumu stāvokli;5. 

Jaunos stādījumus veidot tā, lai neaizsegtu skatu perspektīves;6. 

Papildināt sētu (māju) veidojošos elementus teritorijā iespējami tuvu 7. 
vēsturiskajai situācijai;

Pievērst uzmanību esošajai un vēsturiskajai meliorācijai;8. 

Pielietot dabīgos būvmateriālus un vēsturiskajai situācijai atbilstošus 9. 
krāsu toņus.

Pieaicināt speciālistu - konsultantu risinājumu sagatavošanai.10. 

Pavāra Ērika Dreibanta praktiskie padomi 
lauku tūrisma saimniecēm:

Kaņepju sēkas apgrauzdētas un piestā 1. 
saberztas lieliski var izmantot kartupeļu 
biezenī, putrās, eļļas mērcē priekš salātiem, 
kā arī ar biezpienu un pankūku mīklā;

Cidoniju sīrups ir laba mērce salātiem, gaļai, 2. 
desertiem ar sieru, ar grauzdētām auzu 
pārslām;

Pīlādžu morss vai ievārījums sader ar gaļu, asinsdesām vai saldējumu;3. 

Pupas novārītas un sablendētas ar eļļu un ķiploku ir lielisks uz maizēm  4. 
smērējams krēms;

Vienkārši pagatavojams rupjmaizes muslis: mazi sakaltēti rupjmaizes 5. 
kubiņi, cidoniju sukādes, ķirbju sēklas, kaltētas ogas, grauzdētas auzu 
pārslas pasniedz ar pienu;

Rupjmaizes drupatas samaisa ar lazdu riekstiem, kaltētām dzērvenēm, 6. 
maltām ķimenēm, nedaudz rapšu ēļļas.Labi sader ar svaigiem salātiem.

Kurzemes ēdienu speciālistes Sandras Aigares 
plaucētās rudzu maizes recepte: 10 kukuļiem, 
katrs 5 kg.
Cep pamatā no skrotētiem rudzu miltiem, nedaudz 
pievienojot rudzu bīdelētos miltus. Pēc garšas 
tā atgādina saldskābo maizi. Cepšanas process 
ilgstošs. Pirmā diena: 14 l verdoša ūdens (jābūt apt. 
90 grādiem, tādēļ uzvārītajiem 14 l ūdens pielej 
1 l auksta ūdens, tā iegūst pareizo temperatūru). 
Ūdeni uzlej 40 l lielā emaljētā katlā iebērtiem 

Ainavu arhitektes ievas Kraukles ieteikumi 
viesu nama ārtelpas veidošanai:
Pārdomātā funkcionālā zonējumā atbilstoši 
konkrētai vietai tradicionāli tiek izdalītas 
sekojošas zonas:

Piebraucamais ceļš1. , galvenie vārti un ieejas 
mezgls galvenajā ēkā – pārdomājams un 
kopjams īpaši rūpīgi – tā ir Jūsu vizītkarte;

Dzīvojamā zona2.  – vieta mierīgai privātai 
atpūtai;

miltiem (tilpums: 6 brokastu šķīvīšu miltu bez kaudzes), labi izmaisa. Ļauj atdzist 
līdz ķermeņa temperatūrai, tad liek klāt ieraugu, labi izklapē un atstāj rūgt. 
Plaucējums rūgst 2 diennaktis. 
Ceturtās dienas rītā izrūgušo plaucējumu ielej abrā, pieber 2 kg cukura un 7 saujas 
ķimeņu, samaisa. Kamēr mīkla ir pusšķidra vai mīksta, to ik pa brīdim sajauc 
ar menti, pakāpeniski iesijājot siltus izsijātus miltus. Tad uzber miltus pa virsu, 
silti sasedz abru un tur siltumā. Sākumā ber 8 šķīvīšus bīdelēto miltu, samaisa, 
pārber 6 šķīvīšus skrotēto miltu, sasedz. Pēc pusotra stundas, kad mīkla ir 
parūgusi, iejauc pa virsu pārkaisītos miltus, pārber atkal 4 šķīvīšus miltu, sasedz 
un pēc tāda pat laika - pusotrām stundām sajauc. Pēdējo reizi pārber 6 šķīvīšus 
miltus, sasedz. Pēc stundas vai divām, līdz ko mīkla atkal uzrūgusi, mīklu mīca 
ar rokām līdz brīdim, kamēr mīkla atlec no rokām. Mīcīšanas procesā vēl pieber 
pēc vajadzības apt. 2 mutes bļodas miltus - kopumā t.i.apt. 16-20 šķīvīši. Mīklu 
pārkaisa ar plānu kārtu miltu. Kad mīklas virsmai parādās vieglas plaisas - tā ir 
gatava cepšanai. Laiks kurināt krāsni. Parasti kurina 2 h un cep arī tikpat ilgi.
(Ieraugs tika paņemts no maizes mīklas, kas cepta iepriekšējā nedēļā. Ieliek podiņā 
vai maisiņā un liek vēsumā. Pirms kārtējās maizes iejaukšanas ieraugu atdzīvina - 
patur siltumā, pieliek cukuru un pielej siltu ūdeni, pagaida, lai uzbriest)

Tradicionālo pasākumu ekspertes ineses rozes 
ieteikumi par Jāņu svinēšanu:

Ja nekad nav svinēti Jāņi – ieteicams 1. 
pamācīties no citiem, kam jau ir pieredze, no 
1. jūnija darbojas arī  mājas lapa  http://jani.
diena.lv/, kur var noklausīties  un pamācīties 
Jāņu dziesmas, noskatīties, kā jāiet rotaļās, 
kā pīt vainagus un kā siet sierus;

Piekodina tiem Jāņu bērniem, par kuriem 2. 
skaidri zināms, ka būs, lai ierodas savlaicīgi – lai visus var iesaistīt 
sagatavošanas darbos – kopīga darbošanās padara  svētkus sirsnīgākus 
un interesantākus;

Meitas un sievas liek pie pīrāgu cepšanas un sieru siešanas, citu mielasta 3. 
ēdienu gatavošanas, Jāņu zāļu lasīšanas, pušķošanas un vīru un puišu 
komandēšanas;

Pasākums ir jāvada – kādam no rīkotājiem jāuzņemas Jāņa tēva un Jāņa 4. 
mātes loma – svētki brīvā, nepiespiestā atmosfērā parasti izdodas tad, ja 
tos kāds ne pārāk uzkrītoši vada;

Noskata pašu augstāko vietu ainavā un tur sakārto ugunskuru, var 5. 
uztaisīt pūdeli, ko uzsliet kalna galā – tumšajās nakts stundās ugunij 
jāspīd pēc iespējas tālāk;

Dodas pļavās un sapin vainagus, neaizmirstot arī  par Jāņiem un Līgām – 6. 
dažkārt viņi uzrodas pilnīgi negaidot! Arī lopiņi un ēkas ir jāpušķo;

Jau iepriekš atbraucējiem uzdod uzdevumus – iemācīties katram līgotājam 7. 
kādu dziesmu. Dziesmu vajag daudz – jānodzied līdz saules lēktam;

Ja iepriekš sagatavojas, var doties aplīgot kaimiņus – labi kaimiņi tikai 8. 
priecāsies – galu galā Jāņu bērni nes  sētā svētību!

Dāmas  - lai cik ērti liktos biksēs – tomēr Jāņu sajūta ir garos brunčos! Ja 9. 
ir tautas tērps – pavisam izcili! 

Atpūtas zona3.  ar ērti kopjamu ugunskura vietu uz līdzenas vietas, ērtām 
dārza mēbelēm, vienkāršu nojumi piemērotu Latvijas mainīgajiem laika 
apstākļiem, vienkāršiem atdalošiem stādījumiem, kas netraucē atpūtai;



23. martā z/s “Vaidelotes” (pie Bauskas) “Lielās dienas svinības – teorija un prakse”;

27. martā restorānā “Garāža” (Rīgā) “Latviskā virtuve mūsdienīgā ēdināšanas 
uzņēmumā”;

4. aprīlī Vienkoču parkā (Līgatnē) “Gadskārtu pasākumu veidošana tūrisma produktā – 
Demo meteņu svinēšana un masku tradīcijas Latvijas dzīvesziņā”;

16. aprīlī Tradīciju namā “Zvanītāji” (Rucava) “Etnogrāfiskam novadam raksturīgu 
tradīciju un ēdienu demonstrēšana tūrisma produktā - rucavas goda mielasts”Arhitekta Jāņa Saknīša ieteikumi par lauku 

tūrisma mītnes interjeru.

Telpām jābūt pietiekami plašām, 1. 
publiskajām telpām paredzēt pietiekamu 
gaisa apjomu, telpas kubatūru. Parasti 
plānojot, sekojam līdz nepieciešamajam 
telpas izmēram plānā. Papildus uzmanība 
jāpievērš arī griestu augstumam, dabīgajai 
gaisa apmaiņai. Telpās, kur griestu 

KOnSULTĀCiJU PrOGrAmmA
Vieta sportošanai4.  – pietiekoši plaša, atstatus no dzīvojamās zonas;

Bērnu rotaļu vieta. 5. Drošā, labi pārredzamā vietā, atdalīta no transporta 
kustības. Jāievēro specifiski ISO drošības noteikumi (drošības zonas 
ar amortizējošu segumu, šūpoles iekārtas ķēdē vai virvēs, iestrādātas 
skrūves, ķēde, kuras posmos bērns nevar iebāzt pirkstu utt.);

Saimniecības zona 6. – nodalīta no pārējām – teritoriāli, ar žogu, ar 
stādījumiem;

Ērti celiņi. 7. Pārdomāts un ērts izvietojums. Platums - vismaz 0.6 m vienam 
gājējam, ja lielāka intensitāte, tad 1.20 - 1.8 m. Celiņš no ēkām - vismaz 
0.6m atstatumā. Bruģēti pie ēkām un citās vietās ar intensīvu slodzi. Lauku 
vidē labi iederas grantēti, vai dolomīta atsiju celiņi. Virs augsnes pacelti dēļu 
segumi - mitrās vai smilšainās vietās. Zālē izpļauti „pārvietojami” celiņi;

izturīgi augi8. . Tradicionālu, izturīgu lauku sētas augu izmantošana, 
atbilstoši augšanas apstākļiem (piemēram, liepas, pīlādži, ābeles, plūmes, 
bumbieres, ķirši, ogu krūmi, peonijas, margrietiņas, zvaniņi, flokši, 
rudbekijas, helēnijas, skalbes, hostas, dienziedes, lilijas, kurpītes kazbārži, 
vienkāršas vasaras puķes - samtenes, matiolas, puķu tabaka, kosmejas);

Dabas paraugu atdarināšana9. . Pie ūdens, ūdenī, pļavās, pie meža celiņiem 
puduros stādīt interesantus savvaļas vai tiem līdzīgus augus, radot 
dabīgu audžu iespaidu (piemēram, vējmietiņi, papardes, skalbes, 
nārbuļi, zeltenes, cūkauši (kallas), ūdensrozes);

Dīķis10. . Krastus pēc iespēja atbrīvot no kokiem, it īpaši lapu kokiem. 
Jaunus kokus nestādīt tuvāk kā 5m no dīķa malas, lai lapas nebirtu tieši 
ūdenī un neveicinātu dūņu veidošanos. Krasti pietiekoši lēzeni, lai labi 
saskatām ūdens spogulis. Dziļums obligāti virs 1m, labāk virs 1.8m, lai 
izvairītos no aizaugšanas;

Īpaša noskaņa, gaisotne,11.  - panāk ar mazajām arhitektūras formām, detaļām;

Novērtējiet savu ārtelpu – fotografējiet – tā vieglāk pamanīt nepilnības!

augstums nepietiekams, jāierīko piespiedus svaigā gaisa pieplūde, ja 
nepieciešams, arī nosūce;

Plānojot lielus iestiklojumus, pievērst uzmanību to orientācijai pret 2. 
debespusēm. Lai izvairītos no telpu uzkaršanas saulē, vēlams ierīkot 
noēnojošas pārkares. Lieliem iestiklojumiem jāievēro papildus 
termoizolācijas un UV starojuma aizsardzības prasības;

Nav vēlama telpu pārslodze, kas īpaši attiecināms uz jumta stāvā 3. 
izbūvētām telpām. Nepietiekamā griestu augstuma (jumta slīpuma dēļ) 
šādām telpām ir maza telpas kubatūra attiecībā pret telpas izmēru plānā, 
tātad mazāks gaisa apjoms un mazāka funkcionāli izmantojamā zona;

Vēlams telpu apdarē izmantot dabīgos apdares materiālus, izvairīties 4. 
no sintētisko materiālu lietošanas. Tradicionālā interjera apdares 
materiāliem nav raksturīga rūpnieciska izpildījuma precizitāte.  Tie nav 
ģeometriski precīzi.  Tiem piemīt amatnieciska individualitāte;

Dabīgo apdares materiālu pielietojums nodrošina vienmērīgu telpu 5. 
mikroklimatu un augstu vispārējo telpu komfortu;

Telpā jābūt tonālam akcentam, nav vēlams monohroms telpas krāsojums, 6. 
jeb visu plakņu apdare ar vienu materiālu;

Viesu namā stilistiski neiederas septiņdesmito gadu „ sekciju” tipa 7. 
mābeles. Tās aizvietojamas ar restaurētām mēbelēm vai amatnieku 
būvētām. Tradicionālajām mēbelēm nav raksturīga rūpnieciska 
perfekcija. Tās izgatavotas no pilnkoka un to apdarē nolasāms amatnieka 
roku darbs, pielietoti novadam, sētai raksturīgi individuāli ornamenti;

Gaismas ķermeņu izvēlē priekšroka dodama neitrāliem, funkcionāliem 8. 
gaismas ķermeņiem, kuru apdarē nav pielietotas košas krāsas, apzeltīta, 
spīdīga metāla imitācijas. Gaismas ķermenis ir vienkāršs, lakoniskas 
formas un funkcionalitātes apvienojums. Izņēmums ir vēsturisku un 
amatnieku darinātu gaismekļu pielietojums;

Izmantojot vēsturiskus vai amatnieku veidotus gaismas ķermeņus, 9. 
pastiprināta uzmanība jāpievērš to atbilstībai kopējam talpas interjera 
raksturam un funkcionalitātei (radītā apgaismojuma kvalitātei).

APmĀCĪBU SEminĀri / PASĀKUmi 2013

10. maijā Latviešu biedrības namā (Rīgā) “Kultūras zīmes “Latviskais mantojums” 
pasniegšanas ceremonija pirmajiem 12 lauku tūrisma uzņēmējiem”

30. maijā organizējām braucienu masu medijiem un 11. jūnijā Latvijas 
tūroperatoriem (sadarbībā ar ALTA) par tēmu “Latviskais  kultūras  mantojums 
tūrismā - Zemgalē”.  Šo braucienu mērķis – latviskā kultūras mantojuma iepazīšana 
lauku tūrismā Zemgales reģionā. Tika apmeklētas vairākas saimniecības 
un kultūrvēsturiski objekti, lai iepazītos ar Zemgales kultūras mantojumu – 
arhitektūrā, ēdienkartē, latviskās tradīcijās un ainavā. Saimnieki un gidi dalijās 
ar savu pieredzi, kā mūsdienās savienot tradicionālās un mūsdienīgās vērtības 
un, kā to pasniegt lauku tūrismā. Viesojāmies saimniecībā “Līcīši”, Tērvetes 
senvēstures muzejā un Tērvetes koka pilī, Pūteļkrogā, Mežotnes pils dabas 
takās, lauku tūrisma mītnē un brīvdabas muzejā „Ausekļu dzirnavās”.

Jaunas prasmes tradicionālo pasākumu organizēšanā
Projekta “Heritage Tourism” ietvaros 2013. gada pavasarī tika organizēti 7 
apmācību semināri un pasākumi. Šajā apmācību sezonā lielāks uzsvars tika likts 
uz tradicionālo pasākumu un vietējo tradīciju demonstrēšanu tūrismā.

I N V E S T I N G  I N  Y O U R  F U T U R E

EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

2013. gada rudens apmācību un pasākumu programmai lūdzu sekojiet līdzi 
www.kultura.celotajs.lv vai arī piesakieties uz regulāru informācijas saņemšanu 
savā e-pastā: http://www.celotajs.lv/cont/about/email_lists.html

http://www.kultura.celotajs.lv
http://www.celotajs.lv/cont/about/email_lists.html


Šī gada 13. aprīlī Vācijā, Gut Dalwitz 
ciematā notika Eiropas lauku tūrisma 
organizācijas EUROGITES ģenerālā 
asambleja. 29 dalīborganizācijas 
ievēlēja organizācijas prezidentu un 
valdi. Līdz nākamajām vēlēšanām, 
kas notiks 2016. gadā, Eurogites 
prezidents būs Andy Woodward 
no FARMSTAY UK (Anglija), 
ģenerālsekretārs - Klaus Ehrlich, RAAR 
(Spānija). Valdē ievēlēti:  Asnāte 
Ziemele, Lauku Ceļotājs (Latvija), Jan 
Tjosaas, HANEN (Norvēģija), Panos 
Poulos, GUEST INN (Grieķija), Linas 
Zabaliunas, Lietuvas lauku tūrisma 
asociācija, Patrick Farjas, GITES DE 
FRANCE (Francija), Hans Embacher, 
Urlaub am Bauernhof in Österreich 
(Austrija).

Kā uzskata jaunievēlētais Eurogites 
prezidents, Andy Woodward, 
šodien visām lauku tūrisma 
organizācijām Eiropā nākas risināt 
līdzīgas tūrisma biznesa situācijas 
– sākot no ekonomikas ietekmes, 
degvielas cenām un sliktiem laika 
apstākļiem, līdz jauno informācijas 
tehnoloģiju attīstībai un klientu 
ieradumu maiņai, piemēram, pēdējā 
brīža rezervācijām. Lauku tūrisma 
organizācijām jāreaģē uz vietējām, 
nacionālajām un Eiropas politikas 
norisēm un mainīgajām finansējuma 
iespējām.

Jaunais Eurogites prezidents 
organizācijai redz trīs svarīgākās 
darbības jomas: zīmola veidošana 
un mārketings, politika un projekti. 
Eurogites ir visas iespējas kļūt 
par Eiropā atpazīstamu zīmolu, 
kas nestu labumu gan Eurogites 
dalīborganizācijām, gan visiem 
to biedriem – lauku tūrisma 
uzņēmējiem. Jāseko arī Briseles 
politikai attiecībā uz lauku tūrismu 
un jānodrošina tūrisma iekļaušana 
svarīgākajos dokumentos, lai 
būtu iespēja saņemt projektu 
finansējumu.

Līdzīgās domās ir arī Eurogites valde. 
Linas Zabaliunas, Lietuvas lauku tūris-
ma organizācijas prezidents, redz 
Eurogites kā jumta organizāciju, kas 
apvieno Eiropas profesionālās lauku 
tūrisma organizācijas, lai attīstītu 
un popularizētu konkurētspējīgu 
un drošu lauku tūrismu, kā arī, lai 
apkopotu un dalītos ar Eurogites 
dalīborganizāciju veiksmīgo pieredzi, 
savstarpēji mācoties un veidojot 
konkurētspējīgus nacionālos lauku 
tūrisma produktus.

Klaus Ehrlich, Eurogites ģenerāl-
sekretārs, papildus iepriekš 
minētajam, uzsver, ka Eurogites 
darbībai jānes taustāmi rezultāti 
organizācijas biedriem. Viņš uzskata, 
ka lauku un dabas tūrismam ir 

augošs tirgus, un tajā jāsaglabā 
vadošā pozīcija. 

Patrick Farjas, Gites de France nacio-
nālās federācijas viceprezidents 
atbalsta komerciāla, konkurētspējīga, 
starptautiska lauku tūrisma produkta 
veidošanas nepieciešamību.  

Ģenerālās Asamblejas dalībnieki 
apsprieda ikgadējās Eurogites 
dalīborganizāciju aptaujas rezultā-
tus par lauku tūrisma situāciju. Šī 
gada pirmajos četros mēnešos 
aukstā pavasara un ekonomikas 
krīzes ietekmes dēļ vērojams kritums 
daudzās valstīs. Taču pozitīvas ziemas 
tendences bija Austrijā un Norvēģijā, 
kur laika apstākļi un Lieldienu 
brīvdienas nodrošināja lielisku 
slēpošanas sezonu, Rumānijā, kur 
rezultātus sāk dot iepriekšējos gados 
uzsāktā lauku tūrisma mārketinga 
kampaņa, Serbijā, kur Ziemsvētku 
un Jaungada brīvdienas deva 
klientu pieplūdumu, kā arī pavasarī 
pietiekami daudz klientu pavadīja 
laukos īsas brīvdienas. 

Vācijā, kas ir galvenais ārvalstu 
tirgus daudzām citām valstīm, un 
kuras ekonomikas tendences tādēļ 
ir īpaši nozīmīgas,  gada pirmajos 4 
mēnešos neviennozīmīga situācija 
– gandrīz trešdaļa uzņēmēju 
pieredzēja biznesa pieaugumu, 
gandrīz tikpat daudziem bizness 
norit bez izmaiņām, un vēl trešdaļai 
– biznesa samazinājums. 

Ar paredzamo noslogojumu un jau 
pieteiktajām rezervācijām vasaras 
sezonai Vācijas lauku tūrisma 
saimnieki ir apmierināti. Kopumā 
prognozes vasaras sezonai un 
rudenim ir piesardzīgas.

Eurogites turpmākajos darbības 
plānos ietilpst izveidot Eurogites 
zīmolu mārketingam. Tam 
nepieciešamos līdzekļus domāts 
piesaistīt, izmantojot ES projektu 
finansējumu. Tiešā veidā tūrismam 
finansējums nebūs pieejams, tādēļ 
lauku tūrisms jāsaista ar dažādām 
lauku attīstības jomām. Daudziem 
Eurogites dalībniekiem nav projektu 
pieredzes, jo līdz šim saņemtais 
nacionālais finansējums kopā 
ar biedru maksām nodrošināja 
organizāciju darbību. Taču šobrīd 
Eiropas lauku tūrisms joprojām ir 
krīzes iespaidā, tādēļ nākas meklēt 
papildu finansējumu. Te noder Lauku 
ceļotāja pieredze un aktīvā darbība – 
piemēram, projektā SAFETUR www.
safetour.celotajs.lv , kas veltīts drošības 
jautājumiem lauku tūrismā, esam 
iesaistījuši partnerus no Bulgārijas, 
Lietuvas, Spānijas, Norvēģijas, 
Anglijas. 

Britiem un norvēģiem šī ir pirmā ES 
finansētu projektu pieredze. Plānots, 
ka turpmāk projektu pieredze 
jāizmanto intensīvāk, lai sasniegtu 
Eurogites mērķus.

Eiropas lauku tūrisma nākotnes redzējums

WWW.EUrOGiTES.OrG

www.triatel.lv

http://www.safetour.celotajs.lv
http://www.safetour.celotajs.lv
http://ad.doubleclick.net/clk;273232986;99229706;z?http://www.triatel.lv/?utm_source=laukucelotajs&utm_medium=banner&utm_campaign=reminder-campaign


Drošība lauku tūrismā Eiropā 
klientu atsauksmes un pieredze

jeb moskītu sietu neesamība (katrs 
7.2%).

Atsauksmju analīze par Lietuvu liecina, 
ka lielākā daļa pozitīvo atsauksmju 
– 33.3% saņemtas par kvalitatīvu 
ēdināšanu, tīrām telpām (18.8%) un 
laipnu apkalpojošo personālu (18%). 
Visvairāk negatīvās atsauksmes 
saņemtas par bojātu aprīkojumu 
(12%), maldinošu informāciju 
(7.3%), netīrām telpām (6.2%), sliktas 
kvalitātes ēdināšanu un aukstām 
telpām (5.2%). 

norvēģijā izteikti daudz pozitīvās 
atsauksmes sniegtas par tīrām 
telpām (52% no atsauksmēm), 
kvalitatīvu ēdināšanu (23.3%) un 
laipnu apkalpojošo personālu (17%). 
Apzinot negatīvās atsauksmes 
var secināt, ka piecas biežāk 
minētās problēmas ir slikti uzturēts 
aprīkojums (10%), smakas un 
netīras telpas (katra 7%), maldinoša 
informācija (5%) un sliktas kvalitātes 
ēdināšana (3.3%).

Par Lielbritāniju apkopotas salīdzinoši 
maz pozitīvo aspektu atsauksmes, 
visbiežāk tajās minēta kvalitatīva 
ēdināšana  - 8.2 %, tīras telpas 6.2% un 
viegla pieejamība 3.1%. Interesantāka 
aina paveras apskatot atsauksmes 
par negatīvajiem aspektiem, kur 
51% no visām atsauksmēm ir par 
nelaipnu apkalpošanu, 31% par sliktu 
menedžmentu, 26% par netīrām 
telpām un 20% par bojātu aprīkojumu. 
Visinteresantāk, ka Lielbritānijai ir 
ļoti daudz negatīvo atsauksmju par 
aukstam telpām – 23%.

Interesanti rezultāti tika iegūti 
apkopojot atsauksmes par Spānijas 
lauku tūrisma mītnēm. 16% no 
pozitīvajām atsauksmēm iekļāva 
informāciju par tīrām telpām, bet 
tajā pašā laikā visvairāk negatīvās 
atsauksmes (85.5%) saņemtas tieši 
par netīrību. Liels skaits atsauksmju 
59.5% iekļauj informāciju par bojātu 
aprīkojumu, nelaipniem saimniekiem 
un darbiniekiem (54.4%). Interesanti, 
ka atsauksmju apkopojums Spānijā 
izceļ krasi atšķirīgas problēmas no 
citām valstīm, piemēram, trokšņi, 
kas minēti, 52.5% no saņemtajām 
atsauksmēm. Tāpat arī 26% 
atsauksmju minēta problēma ar 
žurkām un moskītiem, kas vēl 

PrOJEKTU AKTiViTĀTES

Projekta „Praksē balstīts apmācību 
instruments drošībai lauku tūrisma 
uzņēmumos Eiropā” ietvaros Lauku 
ceļotājs kopā ar projekta partneriem 
apkopoja un analizēja klientu 
atsauksmes 6 Eiropas valstīs – 
Latvijā, Lietuvā, Norvēģijā, Spānijā, 
Bulgārijā un Lielbritānijā.  Atsauksmju 
atlasīšanai izmantojām rezervēšanas 
sistēmu lapas, kā booking.com un 
tripadvisor.com, kā arī asociāciju 
un reģionu interneta mājaslapas, 
turoperatoru rezervācijas sistēmas. 
Kopumā tika savāktas un analizētas 
573 atsauksmes. 

Atsauksmes sagrupējām divās lielās 
grupās: pozitīvajos drošības aspektos, 
kā viegla pieejamība, tīras telpas, droša 
vide bērniem, laba ēdināšana un otra 
grupa – negatīvie drošības aspekti, kā 
bojāts aprīkojums, sliktas kvalitātes 
ēdināšana, ūdens kvalitāte, smakas, 
brīvi klaiņojoši mājdzīvnieki u.c.

Bulgārijā no visām atsauksmēm 
visvairāk pozitīvās atsauksmes 
saņemtas par tīrām telpām, 
labu pieejamību, ēdināšanu, 
kā arī naktsmītnes atrašanas 
vieglumu. Savukārt visvairāk 
negatīvās atsauksmes saņemtas 
par nelaipniem saimniekiem, slikti 
uzturētu un bojātu aprīkojumu, 
netīrību, aukstām telpām un sliktu 
menedžmentu.

Latvijā procentuāli lielākais pozitīvo 
atsauksmju skaits bija par tīrību 
(26% no visām atsauksmēm), 
laipnu apkalpojošo personālu un 
kvalitatīvu ēdināšanu. Savukārt 
pirmajā desmitniekā negatīvo 
atsauksmju ziņā iekļuva - slikti 
uzturēts jeb bojāts aprīkojums (24% 
no visām atsauksmēm), netīras telpas 
(22%), slikts menedžments (11.3%), 
maldinoša informācija (10.3%), 
smakas – visbiežāk kanalizācijas 
(10.3%), sliktas kvalitātes ēdināšana 
(8.2 %), problēmas ar apkuri un odi 

sastopama bija tikai Latvijā un Lietuvā, 
bet krietni mazākos apmēros. 

Apkopojot datus pa visām valstīm, 
var secināt, ka visbiežāk atsauksmēs 
minētās problēmas ir netīras telpas, 
nelaipni saimnieki un apkalpojošais 
personāls, slikti uzturēts vai neesošs 
aprīkojums, slikts menedžments, 
smakas, sliktas kvalitātes ēdināšana, 
kā arī moskīti un odi.

Iegūtie dati ļaus identificēt galvenās 
drošības un kvalitātes problēmas, 
kas iet roku rokā ar drošību lauku 
tūrismā. Tāpat datu analīze ļaus 
projekta partneriem precīzāk 
sagatavot drošības rokasgrāmatu 
lauku tūrismā, kas kalpos kā mācību 
līdzeklis uzņēmējiem.

Piemēri: „Pilnīgs ventilācijas iztrūkums. 
Visu laiku jātur vaļā logs. Gan 
kanalizācijas, gan virtuves pienesums. 
Virtuves dēļ visas drēbes pievelkas 
tā, ka pa taisno uz ķīmisko tīrītavu! 
Skaņas izolācija vienkārši nav.” 

„Numuriņā esošā gulta bija ar 
metāla malām, grozoties tās skanēja. 
Vannasistabā, ieplaisājusi grīdas flīze, 
uz kuras varēja sagriezt pēdu. Bet tas 

Lauku ceļotājs realizē 
jaunu aptauju par 

drošību lauku tūrismā
Šobrīd veicam aptauju par 
klientu drošību lauku tūrismā 
Eiropā un vēlamies uzzināt 
ikviena klienta viedokli un 
pieredzi dažādos drošības 
aspektos lauku tūrisma mītnēs. 
Aptauja notiek no 2013.
gada maija līdz septembrim 
un tās rezultāti tiks apkopoti 
un izmantoti drošības 
rokasgrāmatā lauku tūrisma 
uzņēmējiem, kas tiks izstrādāta 
projekta „Praksē balstīts 
apmācību instruments drošībai 
lauku tūrisma uzņēmumos 
Eiropā” . 

Jāpiemin, ka visas anketas 
piedalās loterijā, kuras galvenā 
balva ir 300EUR vērta dāvanu 
karte atpūtai Baltijas laukos. 
Aicinām dalīties ar arī savu 
pieredzi! http://serv.celotajs.lv/qst/
lv/survey/safetur

Nr. 9, pieļauju, ka citos numuriņos ir 
pavisam savādāk. „

(Atsauksmes par Latvijas lauku tūrisma 
naktsmītni, Avots booking.com)

Vairāk par SAFETUR (2012-1-LV1-
LEO05-03389)projektu lasiet: http://
www.safetur.celotajs.lv/

Projekts finansēts ar Eiropas Komisijas 
atbalstu.

AnKETU AiZPiLDiET ŠEiT!

http://serv.celotajs.lv/qst/lv/survey/safetur
http://serv.celotajs.lv/qst/lv/survey/safetur
http://www.safetur.celotajs.lv/
http://www.safetur.celotajs.lv/
http://www.balttour.lv


ASOCiĀCiJAS BiEDriEm JAUniE BiEDri
LLTA sveic visus jaunos biedrus:

„Mekes krogs”, Salacgrīvas nov.•	

„Šūpoļu parks”, Ogres nov.•	

Viesu māja „Urala”, Ķekavas nov.•	

Brīvdienu māja „Bērzlejas”, Mērsraga •	
nov.

Kempings „Jaunmedņi - Zolotaja •	
Ribka”, Tukuma nov.

„Palejas”, Salaspils.•	

Brīvdienu māja „Apartamenti Ores”, •	
Tērvete.

Kempings „Laimes māja”, Talsu nov.•	

„Rogas”, Jaunpils nov.•	

Brīvdienu māja „Zeltiņi”, Ogres nov.•	

Brīvdienu māja „Pirtiņa”, Ogre.•	

Viesu māja „Alexander”, Riebiņu nov.•	

Ciema māja „Rubeņi”, Ilūkstes nov.•	

LAUKU CEĻOTĀJS LAIPNI AICINA CIEMOS:  
Kalnciema iela 40, Rīga, LV-1046 (3. stāvs) 
Tel.: 67617600, e-pasts: lauku@celotajs.lv

Seko mums:        
www.twitter.com/laukucelotajs
Facebook: Lauku ceļotājs

2013. gada 24. oktobrī

asociācijas 
“lauku ceļotājs” 

biedru atvēr tā 
kopsapulce 
un 20.  gadu 

jubilejas balle
Igates pilī, Vidrižu pagasts, 

Limbažu nov.

Informācija sekos!

Ja vēl neesat kļuvuši par mūsu 
biedru – priecāsimies Jūs 
uzņemt savā pulkā. 
Rakstiet:  lauku@celotajs.lv / 
Te atradīsiet visu par asociācijas 
pakalpojumiem: http://www.
celotajs.lv/cont/prof/assoc/
membership_lv.html /  
Te atradīsiet elektronisku 
pieteikuma anketu: Pieteikuma 
anketa

Jaunumi E-mācības un diskusiju portālā 
http://macies.celotajs.lv/

APmĀCĪBU mATEriĀLi
Tūrisma operatoriem un aģentiem līdzsvarota tūrisma sertifikāta iegūšanai „Travellife” www.travelife.info  
Tā ir starptautiska ilgtspējas sertifi-kācijas sistēma tūrisma industrijā. Tajā ietverti vairāki moduļi, kas pilnveidos jūsu zināšanas 
par tūrisma pozitīvo un negatīvo ietekmi. Jūs uzzināsiet, kā jūsu uzņēmumā praksē īstenot vides un sociālo atbildību. 
Katrā modulī ietverts sekojošais:

* Ievads par svarīgākajām tūrisma ietekmēm,
* Iespējamās rīcības un risinājumi no tūrisma uzņēmuma pozīcijām. Pie katras rīcības apraksta ir norādīts, kādas ir 

obligātās Travelife prasības attiecībā uz šo rīcību. Travelife interneta platformā (travelife.info) atrodama informācija par labas 
prakses piemēriem un atsauces.

Pēc Travelife apmācības Jūs varat pārbaudīt savas zināšanas un izpratni vispirms neformālā eksāmenā tiešsaistē. Pēc formāla 
eksāmena nokārtošanas tiešsaistē Jūs saņemsiet personīgu sertifikātu, kas apliecina Jūsu iegūto kvalifikāciju: Travelife 
Ilgtspējas Vadītājs. Sertifikāts ir derīgs 3 gadus, pēc kuriem Jums jāpiedalās kvalifikācijas atjaunošanas kursos. 

LC šo apmācību ievieš sadarbībā ar Tūrisma aģentu un operatoru asociāciju „Alta”. Mācības izstrādātas Leonardo da Vinci 
Inovācijas pārneses projekta Korporatīvās sociālās atbildības apmācība un sertifikācija tūrisma sektorā (2012- 2014) (2012-1-HR1-
LEO05-01703)   
Autortiesības 
Visas tiesības pieder Travelife. Šī materiāla vai tā daļu pārpublicēšana 
atļauta tikai ar rakstisku Travelife piekrišanu.

APmĀCĪBU PrOGrAmmA Un rOKASGrĀmATA AKTĪVĀ TūriSmA UZņĒmĒJAm
Programma domāta kā atbalsts apmācības sniedzējiem aktīvā tūrisma mācību kursu izstrādē atbilstoši apmācāmo 
vajadzībām. Programma sastāv no astoņiem moduļiem, kuru kopējais apmācības ilgums paredzēts 700-900 stundas, 
atkarībā no nepieciešamības. Tā balstīta uz nepieciešamību izveidot kopīgu apmācības ietvaru un domāta gan esošiem 
tūrisma uzņēmējiem, gan iesācējiem, kas ņem vērā šodienas vajadzības Eiropas lauku reģionos, t.sk. dabas, kultūras un 
vēstures potenciālu. 

Tās palīgmateriāls ir “Aktīvā Tūrisma Apmācības Rokasgrāmata”,   kas domāts gan apmācāmajiem, gan apmācību 
sniedzējiem, kā arī pašmācībai. 
Šī apmācību programma izstrādāta Leonardo da Vinči Inovācijas pārneses projektā  
“Actour: Aktīvais Tūrisms Ilgtspējīgai Attīstībai” 2011-1-BG1-LEO05-05043 .

 LC BiEDrU FOrUmS “nOTiEK ArĪ TĀ ....”
Privāts diskusiju forums par lauku tūrisma negatīvajiem aspektiem tikai asociācijas “lauku Ceļotājs”  biedriem. Negadījumi, 
pārpratumi, konflikti, antireklāma, negodīgi klienti, ieteikumi kolēģiem. Šajā sadaļā atradīsiet informāciju, kas domāta tikai 
asociācijas “Lauku Ceļotājs” biedriem. Lai piekļūtu šai informācijai, lūdzu piereģistrējieties sistēmā un pēc tam nosūtiet savu 
reģistrācijas vārdu, uzvārdu un Jūsu uzņēmuma (naktsmītnes, lauku labuma, atrakcijas, utt.) nosaukumu uz e-pasta adresi 
lauku@celotajs.lv ar lūgumu atļaut pieeju asociācijas biedru sadaļai.

PrOFESiOnĀLĀS inFOrmĀCiJAS FOrUmS
Forumā lauku tūrisma saimnieki – gan pieredzējuši, gan iesācēji – uzdot praktiskus, ar lauku tūrisma uzņēmējdarbību 
saistītus jautājumus un saņemt atbildes no „Lauku ceļotāja” darbiniekiem vai citiem kompetentiem speciālistiem. Pašreiz 
esam publicējuši jaunas atbildes uz Jūsu jautājumiem: 

• Būsim uzmanīgi runājot ar medijiem par naktsmītņu cenām! 
• Kas jādara, lai www.celotajs.lv meklētājā mana naktsmītne parādītos pirmā? 
• Kā varu reģistrēt savu saimniecību kā tūrisma apskates objektu? 
• Dokumentu komplekts tūrisma maršruta lapas izstrādei. 
• Ārvalstu tūristu deklarācijas. 
• Kā uzsākt uzņēmējdarbību tūrismā?
• Kā iekļaut manu viesu namu GPS navigācijas sistēmās?
• Alkohola ražošanas licence lauku tūrisma mītnē.

R E ģ I s t R ē j I E t I E s  U N  P I E D a l I E t I E s ! 
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