
Lauku tūrisma aktualitātes 
Latvijā

Ko Latvijā tūrists sagaida sava 
ceļojuma laikā?

Daļēji finansēts ar Eiropas Savienības (Eiropas reģionālā 
attīstības fonda un Eiropas kaimiņattiecību un partnerības 
instrumenta) atbalstu



Kas saistās ar lauku tūrismuKas saistās ar lauku tūrismu??
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Kas svarīgi, plānojot brīvdienas Kas svarīgi, plānojot brīvdienas LTLT



Kas svarīgi, plānojot brīvdienasKas svarīgi, plānojot brīvdienas



Informācijas avoti - LT (punktiInformācijas avoti - LT (punkti 1-5) 1-5)
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Kolarbina www.kolarbyn.se 
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http://www.kolarbyn.se/


Jauno tūrisma produktu koncepcija. Priekšpuse

Prezentācija, foto: Juris Smaļinskis 7



Jauno tūrisma produktu koncepcija. Aizmugure
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Kurās teritorijās? Sk. karti

• Slīteres nacionālajā parkā
• Ķemeru nacionālajā parkā
• Rāznas nacionālajā parkā
• Dvietes dabas parkā
• Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā
• Kājas/velo/laivas/auto/slēpes
• Putni/zvēri
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Jauno produktu koncepcijas “+”
• Ko darīt konkrētajā vietā?Ko darīt konkrētajā vietā?
• Izstrādāts “standarts”Izstrādāts “standarts”
• Gatavs maršrutsGatavs maršruts
• Īsa un kodolīga informācija (2 A 4)Īsa un kodolīga informācija (2 A 4)
• Ātri un ērti atjaunojamiĀtri un ērti atjaunojami
• Publiski ikvienam brīvi pieejami InternetāPubliski ikvienam brīvi pieejami Internetā
• Saimnieks vai klients pats var izprintētSaimnieks vai klients pats var izprintēt
• Tos var “kopēt” un taisīt ikviens patsTos var “kopēt” un taisīt ikviens pats
• Maksimāli tiek iesaistīti Maksimāli tiek iesaistīti citi spēlētāji – kā citi spēlētāji – kā 

taisījām?taisījām?



Spēlētāji
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NP 
administrā
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Tūrisma maršrutu marķējums



Mūsu ieteiktā metodika. Kā gāja:
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Izmaksas:
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+ Izstrādātas vadlīnijas



Mežs kā tūrisma produktsMežs kā tūrisma produkts
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Projektā Agora 2.0 plānotais

Daļēji finansēts ar Eiropas Savienības (Eiropas reģionālā attīstības 
fonda un Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta) atbalstu



Agora 2.0 (2009-2012)

Mērķis: veidot vienotu Baltijas jūras reģiona identitāti izceļot un reklamējot 
Baltijas jūras reģiona dabas un kultūras mantojuma nozīmīgāko daļu kā 
reģiona biznesa vidi un īpašo spēku

Rezultāti:
• Meža resursu datu bāze (www.celotajs.lv) veidota pēc vienotiem 

kritērijiem (infrastruktūra, pieejamība, dabas aizsardzības status, 
īpašumtiesības, potenciālās tūrisma aktivitātes un pievilcība)

• Jauni tūrisma produkti veidoti uz tūrisma aktivitātēm mežā – pastaigu un 
izziņas takas, putnu un zvēru vērošana u.c.

• Izstrādāts mācību materiāls lauku tūrisma uzņēmējiem par tūrisma 
produktu izvedi pieejamajos meža resursos;

• Meža teritoriju tūrisma ceļvedis ar jaunizveidotajiem meža tūrisma 
produktiem

Daļēji finansēts ar Eiropas Savienības (Eiropas reģionālā 
attīstības fonda un Eiropas kaimiņattiecību un partnerības 
instrumenta) atbalstu

http://www.celotajs.lv/


Dzīvnieku vērošanas produkts
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Botāniskās tūres

Avots: 
http://www.naturetrek.co.u
k/wildlife-holidays-in-
europe/detailsdb.asp?
ID=165
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Sēņošana visos gadalaikos

• Vasara
• Rudens
• Ziema?
• Pavasaris?

Jāsamaļ, jāapcep un tad visu klāt, ko vēlas - sīpolus, krējumu, miltusJāsamaļ, jāapcep un tad visu klāt, ko vēlas - sīpolus, krējumu, miltus, , jebko, kas garjebko, kas garššoo..  
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http://priede.bf.lu.lv/scripts/atteli/albums.cgi?d=senes&f=16&k=lapinhseenes/


Mūsu izstrādātie produkti citās mājas 
lapās! 
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http://www.ziemelkurzeme.lv/iepazisti5.html 

http://www.ziemelkurzeme.lv/iepazisti5.html


Latvijas skatu vietu karte
• 101 vieta
• 279 naktsmītnes
• Mērogs: 1: 550 000
• Ap 40 NATURAs
• ¼ - Kultūras pieminekļi
• Zaļie padomi
• Apsekojumi dabā
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Pārgājienu karte
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Labas un trakas idejas ...   
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Foto: Indra Kažoka

Daļēji finansēts ar Eiropas Savienības (Eiropas reģionālā attīstības 
fonda un Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta) 
atbalstu
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