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L A U K U   C E Ļ O T Ā J S 

Lauku tūrisma Info diena „Nacionālais kulinārais ceļš”
2014.gada 26.martā 

„Turbas”, Turkalne, Ikšķiles novads

Trupinot projektu  „Mārketinga kampaņa lauku tūrisma popularizēšanai un lauku tūrisma
produktu  izveide  visos  Latvijas  reģionos” šoreiz  aicinām  lauku  uzņēmējus  uz  Latvijas
Nacionālā kulinārā ceļa iniciēšanu. Runāsim:  ko un kur iesaistīt? Kādiem jābūt kritērijiem
kulinārā ceļa dalībniekiem? Vai iesaistīt tikai atvērta tipa restorānus, krodziņus un kafejnīcas
vai arī lauku produktu ražotājus – degustāciju vietas, ražotnes, viesu mājas, kur ēdienreizes
iepriekš  jāpiesaka?  Kā  vislabāk  ļaut  viesiem izbaudīt  vietējo  un  reģionālo  ēdienu. Rudenī
izdosim karti, kurā plānojam iekļaut ap 100 kulinārajām vietām Latvijā. 
Otrā daļā iepazīstināsim ar Atvērto dienu kampaņas plānu, kur var pieteikties jebkura veida
lauku  uzņēmēji  –  ražotāji,  naktsmītnes  un  citi  tūrisma  pakalpojumu  sniedzēji,  kas  vienā
nedēļas nogalē maijā un septembrī  gatavi  uzņemt apmeklētājus,  lai  iepazīstinātu ar  savu
darbību, sniedzot īpašas atlaides vai pakalpojumus bez maksas, vai iespējas, ko citās dienās
apmeklētājiem nav iespējams izbaudīt. 
Noslēgsim  pasākumu  ar  informāciju  par  īpaši  lauku  tūrisma  uzņēmējiem  izstrādātu
Apdrošināšanas  piedāvājumu – kas ir  galvenie riski  negadījumiem, kā tos novērst,  par ko
jāinformē viesis un kas jādara saimniekam. 

10:00 Reģistrēšanās un rīta kafija
10:30  Nacionālais  kulinārā  ceļš. No idejas  līdz realizācijai.  Kā pieteikties un pievienoties.
Uzņēmumu labie piemēri Latvijā. 

12:30 Pusdienu kafijas pauze

13:00 Atvērtās dienas laukos – kampaņas plāns, iespējas iesaistīties.

~14:00 noslēgums

Kontakti:  Signe Pīritsa tel. 20245555 vai  26355551.
Ceļa apraksts:  Brauciet no Rīgas uz Ogri. Ogrē brauciet pa Brīvības ielu līdz Turkalnes ielai
(norāde "Suntaži 25"), tur nogriezieties pa kreisi (Suntažu virzienā) un brauciet pa galveno
ceļu ārā no Ogres.  Tālāk ~ 6 km taisni,  līdz nonāksiet  apdzīvotā vietā Turkalne. Turkalnē
galvenais  ceļš  metīs  asu  līkumu pa  labi,  brauciet  šeit  un  pēc  50 m ceļa  abās  pusēs  būs
norādes uz atpūtas kompleksu "Turbas". Šeit nogriezieties pa kreisi un brauciet ~500 m līdz
"Turbām". http://www.turbas.lv/kontakti 

Lūdzam pieteikties līdz 20.03.2014 katrina@celotajs.lv vai pa tel. 67617600. 
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