
Lauku tūrisma pavasara seminārs
2015. gada 25.martā, viesu nams “Brūveri”, Sigulda

Darba kārtība
No 9.30 Reģistrēšanās un rīta kafija. 
10.30 – 12.00 
 LC bilances 2014.gadam apstiprināšana. 
 Biedru naudas izmaiņas, jauno un izslēdzamo biedru apstiprināšana
 LC jaunumi: 

 Lobijs, jaunumi industrijā un likumdošanā
 mājas lapas www.celotajs.lv izmaiņas, saimnieku līdzdalība un iespējas
 kā iegūt sekojošos LC zīmolus: Latviešu virtuve, Latviskais mantojums, Zaļais sertifikāts

Pārskats par 2014.gada darbību,  atziņas no Lauksaimniecības izstādes „Zaļā nedēļa” Berlīnē,
apkopojums  par  ārvalstu  tūristu  intereses  par  Latviju.  Diskusija  par  darba  prioritātēm
2015.gadā. 

12.00 – 13.30 Pusdienu pauze un ekskursija pa viesu mājas apkārtni 

13.30 – 14.30
 Informācija  par  Atbalstu  lauku  tūrisma  uzņēmējdarbībai  no  Latvijas  Lauku  attīstības

programmas 2014.-2020.gadam pasākumiem. Informācija no Zemkopības ministrijas – Zane
Līde.  Atziņas  no  LAD  par  iepriekšējā  perioda  +/-  tūrisma  uzņēmēju  projektos  un  to
realizācijā - Linda Strūve

14.30 - 15.30
 Labsajūtas  tūrisms  –  ko  Latvijā  un  Ziemeļvalstīs  saprotam  ar  labsajūtas  tūrismu,

iespējamie produkti Latvijā, kritēriji, plānotais marketings. Diskusija. Uzņēmēju pieteikums
dalībai. Praktiskā pieredze no Velnalas pirts saimnieka Ulda un pērēja Igora.

 Senioru  tūrisms  –  vai  Latvijā  varam  laukos  piedāvāt  produktu  senioriem,  kāds  ir
piedāvājums Eiropā, kā un kur seniori izvēlas savus ceļojumus, kādi izvēles kritēriji  tiem
svarīgi,  aptaujas  rezultāti,  piedāvājumu  piemēri  Latvijā  un  Eiropā.   Diskusija.  Uzņēmēju
pieteikums dalībai. Paredzētās marketinga aktivitātes. 

 Latvijas  humusvielu  ražotāju  un  patērētāju  asociācijas (LHRPA)  sadarbības
piedāvājums "Lauku ceļotājs" biedriem:
 Info  par  Latvijā  izstrādātiem  organiskajiem  un  organominerālajiem  mēslošanas

līdzekļiem, humusvielu koncentrātiem, kas iegūti no kūdras.
 LHRPA biedri - ražotāji piedāvās "Lauku ceļotājs" biedriem 
 Preču zīmes GreenOK produktu lietotāji tiks aicināti iesaistīties akcijā.

15.30 Kafijas pauze un ceļa kāja  (vīna degustācija no Līgatnes vīna darītavas.  Būs iespēja
iegādāties arī produkciju).

Kā atrast viesu māju „Brūveri” Tel: 26092153, 22315540 http://www.hotelbruveri.lv: no Rīgas brauciet
pa Rīgas-Veclaicenes šoseju pa A2 - līdz 37. km, līdz pagriezienam uz Valmieru, kur nogriezieties pa labi
Valmieras virzienā un brauciet tad pa A3 līdz Raganai. Raganā nogriezieties pa labi uz Turaidu un brauciet
vēl 7km. Pie norādes "Krimuldas muiža" nogriezieties pa labi un brauciet, sekojot norādēm "Velnalas pirts"
un "Viesu māja "Brūveri"". Karte: http://www.celotajs.lv/lv/e/map/bruveri . 

http://www.celotajs.lv/lv/e/map/bruveri?6
http://www.celotajs.lv/

