






Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” ir 
nevalstiska profesionāla organizācija, kas dibināta 
1993. gadā un apvieno lauku tūrisma uzņēmējus 

un citas lauku tūrisma attīstībā ieinteresētās personas 
Latvijā. Asociācijas biedri ir tūrisma uzņēmēji laukos 
(naktsmītnes, apskates saimniecības, aktīvā tūrisma 
pakalpojumu sniedzēji, gidi, ēdināšanas uzņēmumi), kā 
arī citas lauku tūrisma attīstībā ieinteresētās personas.



ASOCIĀCIJAS DARBĪBA:

M Ē R Ķ I : 

•  Veicināt lauku un lauku tūrisma attīstību Latvijā;
•  Veicināt vides aizsardzību un dabas resursu saudzīgu  
    izmantošanu ilgtspējīgai lauku attīstībai;
•  Veicināt sadarbību dažādu lauku uzņēmēju starpā un      
    aizstāvēt to intereses, veidojot kopēju līdzsvarotu         
    lauku un lauku tūrisma attīstību Latvijā, veicinot  
    nodarbinātību lauku apvidos.



Asociācijas biedru kopsapulce, z/s “Turbās” Ogres rajonā, 2005. gads



Lauku ceļotāja 10 gadi Valguma pasaulē



Balttour 2012. gads



M Ā R K E T I N G S :

•  veidojam un papildinām tūrisma datu bāzi                           
    www.celotajs.lv;
•  veidojam ceļojumu maršrutus pa Latviju, Lietuvu un     
    Igauniju www.tures.celotajs.lv;
•  izdodam tūrisma kartes un ceļvežus;
•  piedalāmies tūrisma izstādēs Latvijā un ārzemēs
•  rīkojam iepazīšanās braucienus ārvalstu un Latvijas 

tūroperatoriem;
•  rīkojam mēdiju braucienus pa lauku tūrisma 

saimniecībām;
•  informējam mēdijus pa lauku tūrisma aktualitātēm;
•  regulāri ziņojam par lauku tūrisma jaunumiem                     
      Lauku ceļotājs,   www.twitter.com/laukucelotajs       
    un  www.celotajs.lv; 
•  piešķiram lauku tūrisma uzņēmējiem eko zīmi “Zaļais 

sertifikāts” un Kultūras zīmi „Latviskais mantojums”.

ASOCIĀCIJAS DARBĪBA:



Asociācija 20 gadu laikā izdevusi 18 katalogus, kā arī 27 kartes u.c. izdevumus



Lauku māja “Lantus” 2012. gads



P R O F E S I O N Ā L A I S  A T B A L S T S 
L A U K U  T Ū R I S M A  U Z Ņ Ē M Ē J I E M :

• apkopojam un publicējam nozares uzņēmējiem 
aktuālo informāciju www.prof.celotajs.lv;

• veidojam lauku tūrisma uzņēmēju jautājumu un 
atbilžu forumu, publicējam mācību materiālus par 
lauku tūrisma uzņēmējdarbību

 http://macies.celotajs.lv;   
• rīkojam apmācību seminārus, pieredzes apmaiņas 

braucienus lauku tūrisma uzņēmējiem;
• izdodam e-avīzi lauku tūrisma uzņēmējiem;
• izstrādājam kvalitātes noteikumus lauku tūrisma 

mītnēm, regulāri apsekojam tās un piešķiram 
kvalitātes kategorijas (1-4 taureņus);

• rīkojam regulāras Asociācijas valdes sēdes un 
atklātas Asociācijas biedru kopsapulces, seminārus 
un konferences.

ASOCIĀCIJAS DARBĪBA:



A T T Ī S T Ī B A :

•  apkopojam un analizējam piedāvājuma un pieprasījuma 
statistiku, izstrādājam pētījumus lauku tūrisma jomā;

•  pastāvīgi sadarbojamies ar Eiropas tūrisma organizācijām 
Eiropas lauku tūrisma organizācijā EUROGITES

 www.eurogites.org, Asociācijas prezidente darbojas 
Eurogites valdē;

•  pārstāvam lauku tūrisma uzņēmēju intereses, 
iesaistoties lauku tūrisma nozari reglamentējošo 
noteikumu un likumdošanas izstrādē, apkopojot 
nozares problēmas un panākot risinājumu sarunās ar 
atbilstošajām valsts iestādēm;

 • vadām un piedalāmies Eiropas Savienības un nacionālos 
projektos. 

ASOCIĀCIJAS DARBĪBA:



Starptautiskā lauku tūrisma konferences noslēguma vakarā Igates pilī 
120 ārvalstu viesiem no 36 valstīm mācām Līgot - 2004. gads



A S O C I Ā C I J A S  V A L D E

Asociācijai ir vēlēts prezidents un valde, kurā ir 7 pieredzējuši lauku 
naktsmītņu īpašnieki. Valde divas reizes gadā tiekas sapulcēs, izvērtējot 
Asociācijas darbību un lemjot par praktiskiem jautājumiem. 

Valdes sastāvs 2013. gadā
Asnāte Ziemele, Asociācijas dibinātāja, prezidente no 1993.gada.
Nelda Sniedze, kempings “Sniedzes”, Asociācijas biedrs no 2003. gada.
Zane Jēgere, kempings “Ezerpriedes”, Asociācijas biedrs no 2004. gada.
Kārlis Zirdziņš, brīvdienu māja “Ezerklabi”, Asociācijas biedrs no 1999. gada.
Māris Šternmanis, viesu māja “Lantus”, Asociācijas biedrs no 2004. gada.   
Uldis Dvinskis, viesu māja “Brūveri”, Asociācijas biedrs no 2004. gada.
Elita Martinsone, brīvdienu māja “Upeslejas”, Asociācijas biedrs no 1999. gada.

R E V ī z I J A S  k O m I S I J A

Linda Ratkeviča, viesu māja “Zaķi”, Asociācijas biedrs no 1997. gada.
Rita Tērauda, brīvdienu māja “Pie Rāznas”, Asociācijas biedrs no 1997. gada.
Roberts Riekstiņš viesu māja “Laumu dabas parks”, Asociācijas biedrs no 2006. gada. 



“Lauku ceļotāja” valdes sēde 2013. gadā - kopā gatavojam arī pusdienas





L A U k U  C E Ļ O T Ā J A m



1 9 9 1 . - 1 9 9 2 .  g a d s

Līdz ar krasajām pārmaiņām valsts tautsaimniecībā 
daudzi iedzīvotāji meklē savu vietu ekonomiskajā vidē, 
maina nodarbošanos un uzsāk arī tūrisma biznesu.

1 9 9 3 .  g a d s

Asnāte Ziemele kopā ar 10 entuziastiem nodibina Latvijas 
Lauku tūrisma asociāciju “Lauku ceļotājs”. Lauku tūrisms 
Latvijā sākas ar vienu baltu rūtiņu kladīti, kurā ar lineālu 
rūpīgi sagrafētas ailītes un sarakstītas lauku mājas - tā ir 
mūsu pirmā datu bāze.



1993. gads - visam jāmainās!
Pirmie asociācijas darbinieki - Ilmārs, Silva,

Elita un Asnāte 1996. gads

1994. gads Vetspils “Arāji”



Lauku ceļotaja 10 gadi Valguma pasaulē

1 9 9 4 .  g a d s

Tūrisma gadatirgū “Balttour” vecajās Rīgas Kinostudijas 
telpās, asociācija prezentē sevi kopā ar septiņiem 
Latvijas rajoniem, jo tikai kopīgi ir pa spēkam apmaksāt 
stenda izdevumus. Šajā laikā tūrisms valstī tiek 
pasludināts par vienu no ekonomikas attīstības 
prioritātēm! Top pirmais katalogs “Atpūta laukos”, kas 
ir tikai angļu valodā, cenas ir atzīmētas USD un pats 
katalogs tiek iespiests Somijā.  
Asociācijas datu bāzē iekļautas 20 mājas, ir arī pirmie 
100 klienti. Ceļazīmes uz atpūtas mājām tiek rakstītas 
ar roku, no galvas atceroties ceļa aprakstus uz katru no 
20 vietām. Vairumam lauku saimnieku telefonu nav, 
iespējams piezvanīt tikai kaimiņiem vai uz pagastmāju, 
no kurienes kāds aizbrauc ar divriteni un paziņo 
saimniekiem par gaidāmajiem viesiem.

1 9 9 5 .  g a d s

Neapkurinātā Baldones sanatorijā novembrī notiek 
biedru kopsapulce, pie elektriskajiem sildītājiem tiek 
spriests par lauku tūrisma nākotni, kas beidzas jautrā 
dancī, lai sasildītos.

Balttour izstāde, 1998. gads

Tā top alus “Spērvelēs”, 1994. gads



1 9 9 6 .  g a d s

Asociācija tiek uzņemta Eiropas Lauku tūrisma federācijā 
“EuroGites”, kurā tikai retam ir nojausma, kur atrodas 
Latvija un ko tā sagaida no Eiropas valstu apvienības. 
Asociācijas statūti pirmo reizi tiek iztulkoti angļu valodā. 
Lauku tūrisma piedāvājums strauji attīstās. Asociācijas 
darbinieki pasūtījumu lapas ņem līdzi uz mājām un 
vakarus pavada pie telefona, jo vasarā saimnieki agrāk 
par tumsas iestāšanos nav sazvanāmi lauku darbu dēļ. 
Mobilie sakari vēl bērna autiņos. 

1 9 9 7 .  g a d s

Tiek izveidota pirmā asociācijas interneta mājas lapa, 
kuru izvirza gada labākās interneta lapas nominācijai 
“Zelta āmurs”. Mūs pirmo reizi par partneriem uzaicina 
ES apmācību projektā, kuru vada islandiešu lauku tūrisma 
kolēģis. 



1 9 9 8 .  g a d s

Asociācijas birojā tiek ierīkots elektroniskais bankas norēķinu 
termināls: telebanka un e-sistēma pamazām kļūst par 
asociācijas ikdienas neatņemamu sastāvdaļu.

1 9 9 9 .  g a d s

Tiek noslēgts līgums ar Bankservisu par elektronisko 
maksājumu karšu apkalpošanu. Izcīnīts arī pirmais 
ES projekts – piedalīšanās Phare programmā, ar kuru 
informācijas tehnoloģijas risinājumi asociācijā tiek ienesti 
jaunā pakāpē, atvieglojot ikdienas darbu. Norēķinu karšu 
sistēmas parādās arī dažās lielākajās lauku mītnēs. Pašu 
projekta īstenošanu asociācijai neuztic, sakot, ka tā par mazu, 
vāju, nepieredzējušu... Ieviešam nacionālo eko-zīmi lauku 
tūrismā „Zaļais sertifikāts” – mums saka, ka nezinām, ko 
darām, bet mēs neatlaižamies – saimnieki mums seko, un tad 
jau arī valsts pārstāvji un zaļie.



Apgūstam  Igaunijas dabas un tūrisma piedāvājumu 1998. gads



Lauku ceļotāja 10 gadi Valguma pasaulē, 2003. gads
Vieni no pirmajiem “Zaļā sertifikāta “ saņēmējiem
brīvdienu māja Ezerklabi, Amatas pagastā

Saņemam Vides ministrijas pateicības rakstu par 
ieguldījumu vides aizsardzībā, 2003. gads



2 0 0 0 . - 2 0 0 2 .  g a d s

Asociācija izcīnījusi atbalstu pirmsiestāšanās fondos ES 
SAPARDa programmā arī lauku tūrisma uzņēmējiem – 
kvalitātes līmenis piedāvājumam pieaug redzami. Pati 
organizācija ir triju dažādu starptautisko lauku attīstības 
un lauku tūrisma organizāciju biedrs, piedalās piecos 
vērienīgos ES projektos, kas ir devuši neatsveramu 
ieguldījumu lauku tūrisma attīstībai Latvijā. Viens no 
tiem – ES Life programmas atbalstītais projekts 
(pirmais Latvijā!) – Zaļais sertifikāts, to paceļam 
valsts un pēc tam arī Eiropas līmenī.

2 0 0 3 .  g a d s

Ir aizvadīti 10 interesanti un veiksmīgi gadi. “Lauku 
ceļotājs” ir kļuvis par vienu no spēcīgākajām un 
profesionālākajām lauku tūrisma organizācijām ne tikai 
Baltijā, bet arī visā Eiropā. Asociācijas biedru skaits 
pārsniedzis jau divus simtus, bet asociācijas birojā 
strādā 11 darbinieki. Cīnāmies un panākam atbalstu 
Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības fonda ietvaros 
(Zemkopības ministrijas un Hipotēku bankas paspārnē) 
lauku tūrisma uzņēmējiem, kopā saņemot 87 projektus ar 
kopējo atbalsta summu 707 440 LVL. Iedibinām arī „Lauku 
labumu” zīmolu tūrismā.



2 0 0 4 .  g a d s

Iestāšanās fakts ES un valsts ekonomiskā augšupeja dod lauku 
tūristu pieaugumu par 30% salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Baltijas 
valstis kā ceļojuma mērķis ir modē! Nobeidzam 3 lielus ES 
projektus, organizējot iespaidīgu lauku tūrisma konferenci, kuru 
atklāj Pasaules Tūrisma Organizācijas pārstāvis un ierodas 120 
ārzemju viesi no 30 valstīm. Saviesīgajā daļā, kas notiek Igates pilī, 
mācām saviem ārzemju viesiem latviešu Jāņu dančus, cienājam 
ar latviešu alu, liekam galvā ozola vainagus, un rezultātā vēl pēc 
vairākiem gadiem, tiekoties jau citās valstīs un citās konferencēs, 
Eiropas kolēģi mūs sveicina ar toreiz iemācīto „Līgo, līgo!”.

2 0 0 5 .  g a d s

„Lauku tūrisms nav tikai gulta!” – ar šo saukli sākas „Lauku 
ceļotāja” aktīvā tūrisma ēra. Iesaistot visus biroja darbiniekus ar 
ģimenēm un bērniem, saimniekus, „Lauku ceļotājs” testē velo, 
kāju un laivu maršrutus gan Latvijā, gan dodas apgūt Igauniju 
un Lietuvu. Rodas jautājums par Latvijas veloceliņiem un ceļa 
norādēm, kas joprojām aktuāls.... Kopā ar Vides ministriju 
iedibinām konkursa „Sējējs” eko-tūrisma balvu lauku tūrismā 
– var pieteikties zaļā sertifikāta saimniecības. Saņemam balvu 
starp labāk paveiktajiem ES LIFE programmas projektiem - Zaļais 
sertifikāts. 



Liepājas velo brauciens, 2005. gads

2005. gads - Pārbaudam Lietuvas velo maršrutus,
 lai veidotu kopējas Baltijas velo - tūres



Žurnālistu lauku labumu brauciens pa Kurzemi,
Rideļu dzirnavas, 2006. gads

Lauku labumu bukleta prezentācija Vides ministrijā, 
2006. gads

Viena no Lauku labumu saimniecībām - kazu audzētāji un 
siera gatavotāji “Līvi”, Madonas novadā



2 0 0 6 .  g a d s

„Nenogaliniet vecmāmiņas pankūkas!” - lauku tūrisma 
konferencē 310 kopā sanākušie saimnieki pieņem 
rezolūciju, kurā prasām nodokļu atvieglojumus mazajām 
lauku tūrisma saimniecībām, adekvātas pārtikas un 
veterinārā dienesta prasības, atbilstošus būvnormatīvus, 
atvieglotu grāmatvedības uzskaiti. Valsts likumdošanā 
lauku tūrisms joprojām ir neērts un nesaprotams, 
inspekcijas draud un soda, piemērojot tādas pat prasības 
kā viesnīcām un restorāniem.  Konference iekustina ledu, 
sākas sarunas ar ministrijām.

2 0 0 7 .  g a d s

Speram soli uz priekšu IT jomā un piedāvājam 
saimniekiem vienkāršu interneta mājas lapu veidošanu 
uz Lauku ceļotāja piedāvātā dizaina pamata, bez 
priekšzināšanām. Galvenā priekšrocība – iespēja pašiem 
ātri mainīt un papildināt informāciju un foto, ko reti 
piedāvā interneta dizaina un mājas lapu uzturēšanas 
kompānijas.



2 0 0 8 .  g a d s

Vasara paiet ūdens zīmē – „Lauku ceļotājs” kāpj laivā 
un dodas ūdenstūrisma maršrutos, pie viena paceļot 
jautājumu: Vai Latvijas mazās upes ir laivojamas? Kas 
kops upes un to krastus? Kā saimniekiem nopelnīt 
no ūdenstūrisma? Tradicionālais lauku tūrisms meklē 
kopsaucējus ar aktīvo tūrismu un dabas tūrismu, 
saimnieki meklē jaunus, asprātīgus veidus, kā piesaistīt 
tūristus.

2 0 0 9 .  g a d s

Ar bijību, bet apņēmīgi Slīteres nacionālajā parkā 
uzsākam projektu tūrisma attīstībai aizsargājamās dabas 
teritorijās. Līdz ar to - urā! -ir dzimis dialogs starp tūrisma 
un dabas aizsardzības nozarēm. Ceļotāju aptaujas rāda, 
ka nacionālos parkus daudzi uztver kā apmeklētājiem 
aizliegtas zonas, savukārt, vietējie iedzīvotāji dzīvo 
pārliecībā, ka parka teritorijā aizliegta ir jebkāda 
uzņēmējdarbība. Izrādās - ar cilvēkiem vajag runāt! Tagad 
Slīterē esam ieguvuši labus draugus un atklājuši, ka arī 
citas aizsargājamas teritorijas Latvijā glabā gan dabas, 
gan kultūras, gan vēstures vērtības, kas saista ceļotājus.



Dienvidsuseja ar laivu, 2008. gads Slīteres seminārs, 2009. gads

Saimnieki iepazīstot Norvēģijas dabas tūrismu 
pieredzes braucienā 2009. gadā



Maršrutu marķēšana ar krāsu, 2010 gads

Pirmās Slīteres ceļotāju dienas, 2010. gadā,
kas tagad kļuvušas par tradīcijuMilitāro mantojumu atklājot ar žurnālistiem Kurzemē. 2011. gads



2 0 1 0 .  g a d s

Būsim atklāti – krīze noķērusi ne tikai mūs, bet arī 
kolēģus Eiropā. Ko darīt, kad korporatīvie pasākumi 
„neiet”, svinētāji sajozuši jostas, arī ārzemnieki kaut kur 
nozuduši... Pieprasījums laukos krīt pat par 70%. Toties te 
mums brīdis domāt lētākus risinājumus it visā – maršrutu 
marķēšanā ar krāsu uz kokiem, pašiem savu ceļojumu 
lapu dizainā. Saimnieki izdomā „pārdot kopā”, „divi par 
vienu” utt. – rodas daudz jaunu atraktīvu piedāvājumu 
laukos. Atdzimst ēdināšanas pakalpojums – un klients sāk 
atgriezties laukos! Arī Militārais mantojums tūrismā tiek 
likts lietā, lai piesaistītu tūristus – top datu bāze ar atmiņu 
stāstiem un vietām.

2 0 1 1 .  g a d s

Esam atspērušies un sarīkojuši starptautisku Dabas 
tūrisma konferenci, uz kuru sabrauc 258 Eiropas dabas 
aizsardzības un tūrisma nozares praktiķi no 18 valstīm.  
Ir, ko pamācīties citam no cita, taču .... Ar milzu soļiem 
rāpjamies ārā no krīzes kritiena, gadā sasniedzot tūristu 
pieaugumu pat par 30%. Krievijas tūrists glābj! 



2 0 1 2 .  g a d s

„Lauku ceļotājs” iekaro autoritāti arī Eiropā – Asnāte 
Ziemele ievēlēta Eurogites valdē un piedalās Eiropas 
Hartas komisijā, kas piešķir ilgtspējīga tūrisma hartu 
nacionālajiem parkiem Eiropā. 

2 0 1 3 .  g a d s

Jubilejas gadā esam atgriezušies pie latviskām vērtībām 
– pirmie 12 lauku tūrisma saimnieki saņem kultūras 
zīmi „Latviskais mantojums” par alus darīšanu, maizes 
cepšanu, Jāņu svinēšanu, latviskas sētas kopšanu un 
citām labām lietām. Laužot stereotipus un notraušot 
muzejiskas neaizskaramības putekļus, latviskais 
mantojums tiek iedzīvināts tūrismā - rādīšanai, 
mācīšanai un lietošanai gan mūsdienu pilsētniekam, 
gan pārsteigtam ārzemniekam. Un vēl – saņemam balvu 
starp labākajiem ES LIFE programmas projektiem par 
POLPROP – mūsu „Slīteres projektu”.



 Kultūras zīmes „Latviskais mantojums” saņēmēji, 2013. gada pavasaris



Svinot savus 20,
sakām paldies visiem,

kas bija, ir un būs kopā ar
„Lauku ceļotāju”!




