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Asociācijas biedru skaits 
Gads Biedru skaits 

1999 131 

2000 148 

2001 164 

2002 206 

2003 252 

2004 272 

2005 294 

2006 295 

2007 317 

2008 334 

2009 316 

2010 296 

2011 289 



Jaunie biedri - 2011 
 1. Saulkrastu TIC – zelta biedrs, Saulkrasti; 

 2. “Pīlādžu mototrase” – zelta biedrs, Vecumnieku novads; 

 3. “Dzintarkrasts” – zelta biedrs, Rojas novads; 

 4. “Vīnkalni” – zelta biedrs, Rundāles novads; 

 5. “Bīriņu pils” – zelta biedrs, Bīriņi, Limbažu novads; 

 6. “Krogs pie Viktora” – sudraba biedrs, Viesītes novads; 

 7. “Ventaskrasti” – sudraba biedrs, Ventspils novads; 

 8. “Kalnmuižas pils” – bronzas biedrs, Tukuma rajons; 

 9. “Leiputrija” – bronzas biedrs, Ādažu novads; 

10. “Pāvilosta Marina” – bronzas biedrs, Pāvilosta; 

11. “Burtnieki” – bronzas biedrs, Burtnieku novads; 

12. “Saules Kempings” – bronzas biedrs, Mērsrags, Talsu 
novads; 

13. “Lejas Purnavas” – bronzas biedrs, Mārupes novads; 

14. “Ķurmrags” – bronzas biedrs, Salacgrīvas novads; 

15. “Ziedkalni” – bronzas biedrs, Dundagas novads; 

16. “Pūteļkrogs” – bronzas biedrs, Jelgavas novads. 

 



Izslēgtie biedri - 2011 

1. “Dzerkaļi” – Ludzas rajons; 

2. “Harmonija” – Tukums; 

3. “Mežinieku māja” – Aglonas nov. 

4. “Pērles” – Valmieras rajons; 

5. “Rančo Randevu” – Koknese; 

6. “Ratnieki” – Cēsu rajons;  

7. “Laipas” – Sējas novads, Rīgas 
rajons;  

8. “Rozes” – Ilūkstes novads; 

9. “Dzintara viesnīca” – Jūrmala; 

10. “Cēsu namiņš” – Cēsis; 

11. “Dukuri” – Kocēnu novads;  

12. “Paegļi” – Valkas rajons; 

13. “Imantas” – Cēsu rajons; 
 

14. “Miķeļbāka” – Ventspils 
novads; 

15. “Rubīni”, “Strīķi” – Ventspils 
rajons; 

16. “Ezerkrasts” – Garkalnes 
pagasts, Rīgas rajons; 

17. “Turaidas ziedi” – Krimuldas 
pagasts; 

18. “Vesetnieki” – Aizkraukles 
pagasts; 

19. “Pastaiga mākoņos” – 
Liepājas rajons; 

20. “Vecās dzirnavas” – Ogres 
rajons;  

21. “Valensija” – Jūmala; 

22. “Viļņāji” – Alūksnes rajons. 



Projekts “Dabas resursu izmantošana NATURA 2000 

teritorijās – tūrisma galamērķos”  

(2008 – 2011) 



Ceļojumu maršruti teritorijās 



Vadlīnijas dabas produktu veidošanai 

http://macies.celotajs.lv  
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Slīteres ceļotāju diena - 4.-5.06.2011 

www.celotajs.lv/sliteresdiena  

Kemeru celotāju diena – 7.05.2011 
www.celotajs.lv/kemerudiena 



Praktiskas nodarbības – semināri dabā 

sadarbībā ar TAVA: 

19.05.2011 – Ķemeru NP Meža mājā 
23.05.2011 – Siguldā v.n. Brūveri  



Vides politikas un pārvaldības priekšlikumu 

izstrāde, demonstrējot tūrisma 

attīstības  ieguvumus vides, sociālajā un 

ekonomikas jomā Slīteres nacionālajā parkā 

Mērķis: nodrošināt tūrisma nozares ieguldījumu vietējās teritorijas 
ekonomikā, vienlaicīgi saglabājot teritorijas aizsargājamās dabas vērtības 

POLPROP- NATURA  

LIFE07 ENV/LV/000981 

(2009 – 2012) 



Nacionālie Parki & ieguvumi  (2009-2012) 

Jauni tūrisma produkti Ķemeru 

Nacionālā parka teritorijā 

Dabas tūrisma ceļvedis pa 

Latvijas nacionālajiem parkiem 

 



Baltijas Zaļā Josta (2009-2012) 

Mērķis: dabas teritoriju vērtību saglabāšana piekrastes joslā bijušā 

"dzelzs priekškara" zonā gar Baltijas jūru, apzinot as atstāto militāro 

mantojumu un tā izmantošanu tūrisma attīstībā.  

Rezultāti: Militārā mantojuma objektu datu bāze 

http://www.celotajs.lv/cont/wrth/military_lv.html  

•Ieteikumi militārā mantojuma objektu apsaimniekošanai un        

 izmantošanai tūrismā  

•Latvijas militāro objektu karte 

 

http://www.celotajs.lv/cont/wrth/military_lv.html


Datu bāze http://www.celotajs.lv/cont/wrth/military_lv.html  

http://www.celotajs.lv/cont/wrth/military_lv.html


AGORA 2 (2009-2012) 

Mērķis: ir veidot vienotu Baltijas jūras reģiona identitāti izceļot un 

reklamējot Baltijas jūras reģiona dabas un kultūras mantojuma 

nozīmīgāko daļu kā reģiona pievilcību. 

Rezultāti: 

•Izeidota meža resurusu datu bāze 

•Izveidoti jauni aktīvā tūrisma produkti - pastaigu un izziņas takas, 

putnu un zvēru vērošana, ogošana, sēņošana u.c. 

•Izstrādāts mācību materiāls lauku tūrisma uzņēmējiem par tūrisma 

produktu izveidi pieejamajās meža teritorijās 

•Izdots meža teritoriju tūrisma ceļvedis, iekļaujot jaunizveidotos meža 

tūrisma produktus 



AURORA (2010-2011) 

Mērķis: Izveidot Naktsmītņu un Kultūras apmācību  

moduli Lauku tūrismā.  

Rezultāti: Kulinārais mantojums lauku tūrismā  

http://macies.celotajs.lv 

•Kulinārā produkta semināri 2011.gada nov.  

 Laumu Dabas parks un Nītaures dzirnavas  

– TAVA sadarbībā 

• Atjaunotas PVD prasītas LT mītnēm 

http://macies.celotajs.lv/


Jaunie projekti  

 

• European Nature System (2011-2013)  

 

• Active tourism (2011-2013) 

 

 

• Kultūras mantojums lauku tūrismā  

(2011-2014) 

• ACTOS (2011-2012) http://lv.aktos.org/  

Mērķis:Aktīvā tūrisma rokasgrāmatu. 

 

• ROUTES (2010-2012)  

http://lv.aktos.org/




Vienota kvalitātes sistēma  

Eiropas lauku tūrisma mītnēs 
www.quality.eurogites.org 

http://www.quality.eurogites.org/
http://www.quality.eurogites.org/


Esot biedrs mūsu Asociācijā - 

Jūs stipriniet lauku tūrismu 

Latvijā! 

“Lauku ceļotājs” 

tel.: 67617600, fakss: 67830041 

lauku@celotajs.lv, www.celotajs.lv 


