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Projekta mērķis:

Īstenot lauku tūrisma mārketinga kampaņu, 
veidojot un popularizējot lauku tūrisma 
produktus, kas balstīti uz lauku resursiem un 
tradicionālajām vērtībām: vietējo un 
reģionālo ēdienu, kultūru un lauku 
amatniecību, lauku produkcijas ražotājiem.



Projekta aktivitātes un rezultāti (1):

- “Lauku Labumi”: 283 „Lauku labumu” saimniecības

- Nacionālā latviešu virtuve laukos: ~ 100 vietas laukos, 

kas piedāvā nacionālās virtuves ēdienus

- 1 tematisks maršruts “Kulinārais Ceļš Latvijā”

- 6 maršruti “Lauku Dzīves Iepazīšana”



Tradicionālo ēdienu karte "Latvijas garšas"

22 ēdieni:

Bukstiņputra, siļķe ar biezpienu, 

sklandrausis, ķimeņu siers, rupjmaize, 

aukstā zupa, pīrāgi, zupa uz ugunskura, 

žāvētas zivis, debesmanna ar pienu, 

putraimu desa,  alus, degvīns, bērzu sula, 

pelēkie zirņi ar speķi, dzērvenes, sēnes, 

sukādes, kazas siers, kaņepes, nēģi, 

cūkas cepetis.





Atvērtās dienas laukos
2014. gada 16-18.maijs 

(rudenī – septembrī)



3 dienas Latvijas iedzīvotāji iepazīst laukus
~ 100 Lauku saimniecības visā Latvijā



Lai pieteiktos akcijā:

1. Atvērtai saimniecībai jānoformulē akcijas piedāvājums 3 dienām.

(piemēram : būtiskas atlaides produkcijas iegādei - tikai akcijas dienās 

10.gab Lauku olas ar 30% atlaidi. 50% atlaide stādu iegādei. Pērkot 2 

kaņepju aizdarus, trešais aizdars bezmaksas. Tikai akcijas dienās zvēru 

apskate bezmaksas, pret ziedojumiem. Pirts procedūras ar 25% atlaidi, u.c.).

2. Atvērtās saimniecības saimniekiem jāieplāno šīs trīs dienas būt 

mājās, lai uzņemtu tūristus.

3. Atvērtai saimniecībai jānorāda viens saziņas tālrunis par kuru tūristi 

varēs sazvanīt saimniekus, lai saskaņotu ierašanās laikus. (telefona numuri 

tiks izvietoti akcijas programmā pie jūsu saimniecības)

4. Jāaizpilda anketa līdz 2014. gada 26. martam un jānosūta uz e-pastu: 

lauku@celotajs.lv (Jautājumi: 67617600 (Annai))
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