
Latvijas Lauku tūrisma asociācija        Latvian Country Tourism Association

L A U K U   C E Ļ O T Ā J S 
Labdien, Saimniek!

24. oktobrī Igates pilī aicinām kopā nosvinēt Lauku Tūrisma Asociācijas „Lauku ceļotājs” 20 
gadu jubileju ar kopīgiem atmiņu stāstiem, dziesmām un dančiem!

Pasākuma programma:
12.30 Pulcēšanās Igates pilī. Viesus pēc ceļa sagaidīsim ar siltu pusdienu zupu.
13.00 – 14.30 – Asociācijas „Lauku ceļotājs” biedru un draugu atvērtā kopsapulce. 

• Asociācijas darbības pārskats par 2013.gadu, prognozes 2014.gadam.
Asnāte Ziemele

• Pārskats par projekta „Kultūras mantojums tūrismā” rezultātiem 
Elīna Kalēja

14.30 - 15.00 Kafijas pauze
15.00 - 16.00 Zīmes „Latviskais mantojums” pasniegšana 16 tūrisma saimniecībām  LR Kultūras 
ministrija un Kultūras eksperti, zīmes piešķiršanas komisija

16.00 Asociācijas „Lauku ceļotājs” 20 gadu jubilejas kopbilde 
16.20 Asociācijas „Lauku ceļotājs” 20 gadu jubilejas svinību atklāšana
Pārskatīsim  kopīgā  darba  rezultātus,  atcerēsimies  spilgtākos  panākumus,  karstākās  cīņas  un  
priecīgākos notikumus, iezīmēsim turpmākos plānus. 

17.00 – 21.00 Kopīgas atmiņas pie lauku labumu galdiem, dziedāšana, danči kopā ar folkloras kopu 
„Grodi”. Jubilejas kūka ar šampanieti ap 20.00!

Sirsnīgi gaidīsim un priecāsimies redzēt Jūs – vienu no tiem, kurš mūsu 20 gados ir starp „Lauku 
ceļotāja” asociācijas biedriem, sadarbības partneriem, draugiem, atbalstītājiem! 

 Asnāte Ziemele, Asociācijas prezidente
................................................................................................................................................
Lūdzam apstiprināt Jūsu ierašanos uz
 Asociācijas kopsapulci 13.00 – 15.00
 „Latviskā mantojuma zīmes pasniegšanu 15.00 – 16.00
 Asociācijas jubilejas svinībām p. 16.00 – 21.00

līdz 18.10.2013, e-pasts dace@celotajs.lv vai pa tālr. 67617600.
................................................................................................................................................
Praktiska informācija

• Aicinām vakaram ņemt līdzi arī Jūsu saimniecības „firmas ēdienu”, kopīgo svētku galdu 
uzklāsim kafijas pauzes laikā p.14.30, klāt liksim Jūsu saimniecības nosaukumu. 

• Iespēja pašiem pieteikt naktsmītnes:

o  Igates pils viesnīcā http://www.igatespils.lv/lv/ (25Ls/SGL vai 30,-Ls/DBL istaba ar 
brokastīm)

o viesu namā „Meža Salas” http://www.mezasalas.lv Info: tel. 22008808 vai 29122133 
Linda  Bēce  (30Ls/6vietīgs  namiņš  vai  vietas  viesu  namā,  busiņš  no  Igates  1,-
Ls/pers.)

kalnciema iela 40, Riga, LV-1046, phone: + 371 67617600, fax: + 371 67830041
e-mail: lauku@celotajs.lv, http://www.celotajs.lv
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