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LAUKU CEĻOTĀJA ziņas biedriem 

2010.gada februāris 

 

 

1. Asociācija aicina savus biedrus uz kopsapulci - informatīvu semināru 2010.gada 30.martā plkst. 

12.00 – 15.00 viesu mājā „Valguma pasaule” Engures nov., Smārdes pag., Valgums 

http://www.valgumapasaule.lv (Zane Serdāne Tel: 29414022, 63181222).  

 

2. Šogad „Lauku ceļotājs” izstādē Balttour piedalījās ar jaunu stendu un jaunu piedāvājumu 

aktīvā un dabas tūrisma cienītājiem – tie ir maršruti velobraucējiem, autoceļotājiem, 

kājāmgājējiem un laivotājiem jūrā Slīteres (9 maršruti) un Ķemeru  (6 maršruti) nacionālajos 

parkos. Ķemeru NP viens no interesantākajiem maršrutiem piedāvā apskatīt Ķemerus kā 

vēsturisku kūrortu. Slīteres īpašais piedāvājums - meža dzīvnieku vērošana kopā ar 

pieredzējušiem dabas pazinējiem. „Ļauku ceļotāja” stendā, atbildot uz aptaujas jautājumiem par 

Slīteres NP, ikviens saņēma 2010. gada sienas kalendāru, kurā iezīmēti pasākumi Slīteres NP. 

Atbildot uz jautājumiem par lauku tūrisma pakalpojumu kvalitāti, apmeklētāji piedalīsies izlozē, 

kur galvenā balva – nedēļu ilga atpūta kādā no Eiropas lauku tūrisma mītnēm (izloze notiks 

31.05.2010). Stendā arī jaunākie izdevumi – Skatu vietu karte, ceļvedis ūdenstūristiem un 

naktsmītņu katalogs un Asociācijas biedru piedāvājumi. Aptaujas pieejamas interenetā 

www.aptaujas.celotajs.lv  

 

3. Turpinot darbu un piedaloties Tautsaimniecības komisijas sēdē par „Alkohola aprites likuma” 

izmaiņām, sēdē apstiprinātās izmaiņas ir sekojošas:  

a. Mājražotājiem - līdz 1000 litriem vieglā alkohola un 100 litriem stiprā alkohola 

ražotājiem akcīzes nodoklis nebūs jāpiemēro; 

b. Arī uzglabāšanas telpām – noliktavai nebūs īpašu prasību mazajiem ražotājiem;  

c. Problēma ar pudeļu marķēšanu u.c. PVD normu ievērošanām adresēta Zemkopības 

ministrijai, tomēr atsaucība netika gūta un tagad ierēdņiem kopā ar profesiju pārstāvjiem 

jārod risinājums, lai nesadārdzinātu procesu ražošanai (ES regula pieļauj izņēmumu, 

pieļaujot dalībvalstu mazajiem ražotājiem valstīm pašām noteikt izņēmumus un 

atlaides).  

d. Paredzēts, ka Alkohola likuma izmaiņas stāsies spēkā ar 1.04.2010, atļaujot jau šovasar 

mājražotājiem tirgot jauno produkciju. 

e. Tirgošanas vieta mājražotājiem nav ierobežota. 

 

4. Piedaloties Lauksaimnieku Sadarbības padomes sēdē, tiekoties ar Zemkopības ministru, 

saņēmām atbildes par nodokļu izmaiņām 2010.gadā, kas skar arī lauku tūrisma uzņēmējus:  

 Likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (turpmāk –likums) stājas spēkā jaunie 

grozījumi, kas paredz apliekamā ienākuma aprēķinā iekļaut summas, kas izmaksātas kā 

valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un 

lauku attīstībai. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes 2010.gadā saimnieciskās darbības 

veicējiem (Z/S, I/K, kā arī pašnodarbinātiem) ir 26%. 

 Vienlaikus ar minētajiem grozījumiem likumā, Finanšu ministrija izstrādāja Ministru 

kabineta (MK) noteikumus „Kārtība, kādā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliek 

labumu no darba vieglo pasažieru automobiļu izmantošanas personiskajām vajadzībām” 

(noteikumi). ZM, aizstāvot lauksaimniecības jomu, izdevās panākt, ka minētos MK 

noteikumus neattiecina uz zemnieku un zvejnieku saimniecību automašīnām. Visu ZM 

ziņu par nodokļu izmaiņām skatiet www.prof.celotajs.lv . 

http://www.valgumapasaule.lv/
http://www.aptaujas.celotajs.lv/
http://www.prof.celotajs.lv/
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5. Ieviešot projekta „POLPROP-NATURA” aktivitātes, Lauku ceļotājs sagatavojis vairākus 

dokumentus, kurus ierosinām ieviest valsts mērogā, kā brīvprātīgas vadlīnijas tūrisma 

organizēšanai. Visus minētos dokumentus var lejupielādēt mājas lapā - www.polprop.celotajs.lv 

rezultātu sadaļā. Ja vēlaties saņemt elektroniski izstrādātos materiālus – lūdzam sazināties ar 

aiva@celotajs.lv Esam nosūtījuši vēstules TAVA un Dabas aizsardzība pārvaldei ar aicinājumu 

sadarbībai: 

 Vadlīnijas aktīvā tūrisma maršrutu krāsu marķējumam izstrādājam, lai veicinātu 

vienotu Latvijas aktīvā tūrisma maršrutu marķēšanas sistēmas ieviešanu un videi draudzīga, 

ilgtspējīga tūrisma attīstību, gan arī samazinātu līdzekļu apjomu, kas līdz šim ir bijis 

ieguldīts maršrutu marķēšanas procesā.  

 Dabas teritoriju tūrisma monitoringa metodoloģijas vadlīnijas sagatavotas, lai noteiktu 

tūrisma plūsmas vides, sociālās un ekonomiskās ietekmes dinamiku aizsargājamā dabas 

teritorijā. Šo vadlīniju izstrādes mērķis – iekļaut tādas metodes, lai apmeklētāju monitoringu 

var veikt ikviens - tā veikšanai nav vajadzīgas specifiskas zināšanas.  

 Priekšlikumi ilgtspējīga tūrisma attīstībai Slīteres nacionālajā parkā skata SNP 

teritoriju kā vienotu tūrisma galamērķi – aizsargājamu dabas teritoriju. Tie izstrādāti 

sadarbībā ar iedzīvotājiem, tūrisma uzņēmējiem un SNP administrācijas, pašvaldības, 

tūrisma informācijas centru un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Iezīmē teritorijas vīziju 

un attīstāmos tūrisma produktus, marketinga aktivitātes un sadarbības instrumentus. 

 Vadlīnijas brīvdabas informācijas stendu saturam - kā izziņas materiālu, nedublējot 

ĪADT vienotā stila vadlīnijas, bet detalizēti aprakstot stendos iekļaujamo informāciju. 

 Slītere aicina! Sadarbībā ar iedzīvotājiem, tūrisma uzņēmējiem un SNP administrācijas, 

pašvaldības, tūrisma informācijas centru esam sagatavojuši arī 9 jaunus tūrisma maršrutus 

un produktus http://www.celotajs.lv/cont/tour/tours/Sliteres_NP_marsruti_lv.html# : 

kājāmgājējiem, velobraucējiem, autobraucējiem, laivotājiem un dabas vērotājiem – putnu un 

zvēru vērošanu. Tie visi sagatavoti vienkāršā dizainā, ar labu karti un fotomateriāliem – 

tagad tūristiem skatāmi un lejuplādējami vietējo SNP uzņēmēju, administrācijas, TIC 

interneta lapās, un pierāda, cik vienkārši veidojami, izplatāmi un uzturami tūrisma produkti 

teritorijās. 12.jūnijā - Ceļotāju dienā visi jaunie maršruti būs izmēģināmi visiem 

interesentiem kopā ar gidiem Slīterē. Pasākuma sākums plānots no 11.00, bet pēcpusdienā 

jau ceļotājus gaidīs vietējo zvejnieku sagatavotā zivju zupa jūras krastā, lībiešu dziesmas, 

sklandurauši, līvu alus, pašu ceļotāju iespaidi un fotokonkurss. Sekojiet www.celotajs.lv un 

piedalieties! 

 

         
POLPROP – NATURA LIFE07 ENV/LV/000981 Finansēts ar Eiropas Komisijas Life programmas finansiālu 

atbalstu 
 

6. Jauni aktīvā tūrisma maršruti Ķemeru nacionālajā parkā. Lauku ceļotājs sadarbībā ar 

Ķemeru nacionālā parka administrāciju ES Interreg IVB projekta „Nacionālie parki & 

Ieguvumi” ietvaros ir izstrādāti 7 aktīvā tūrisma produkti 

http://www.celotajs.lv/cont/tour/tours/Kemeri_NP_marsruti_lv.html# : kājāmgājējiem, 

velobraucējiem, laivotājiem, autobraucējiem un dabas vērotājiem. Izstrādātie ceļojumu maršruti 

piedāvā iepazīt parka dabas un kultūrvēsturisko daudzveidību. Katrs tūrisma produkts ietver 

maršruta aprakstu ar karti, informāciju par Ķemeru nacionālo parku, tūrisma pakalpojumiem un 

interesantākajiem apskates objektiem. Maršruti sagatavoti, lai parka apmeklētājiem būtu iespēja 

un interese pavadīt parkā ilgāku laiku, izmantojot arī vietējo uzņēmēju sniegtos ēdināšanas, velo 

http://www.polprop.celotajs.lv/
mailto:aiva@celotajs.lv
http://www.celotajs.lv/cont/prof/proj/PolProp/Dokumenti/SNP_turisms_05.01.2010.pdf
http://www.celotajs.lv/cont/tour/tours/Sliteres_NP_marsruti_lv.html
http://www.celotajs.lv/
http://www.celotajs.lv/cont/tour/tours/Kemeri_NP_marsruti_lv.html
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nomas, gidu un citus pakalpojumus. Tūrisma produktu apraksti ar kartē atzīmētu maršruta gaitu 

pieejami izstādē Balttour Lauku ceļotāja stendā, kā arī Lauku ceļotāja mājas lapā 

www.celotajs.lv latviešu, angļu, krievu un vācu valodās. Tāpat maršrutu apraksti būs pieejami 

Ķemeru nacionālā parka administrācijas, vietējo uzņēmēju un tūrisma speciālistu mājas lapās. Ja 

vēlaties saņemt elektroniski izstrādātos maršrutus – lūdzam sazināties ar baiba@celotajs.lv  

 

 Daļēji finansēts ar Eiropas Savienības (Eiropas reģionālā attīstības fonda un Eiropas 

kaimiņattiecību un partnerības instrumenta) atbalstu 
 

7. Šā gada 10.martā Lauku atbalsta dienests (LAD) atsāks projektu pieteikumu pieņemšanu 

„Tūrisma aktivitāšu veicināšana” Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 

pasākumā. Pieņemšana notiks līdz 14.aprīlim. Šīs kārtas pieejamais publiskais finansējums – 

trīs miljoni latu. Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs 

pēc atbalsta pretendenta juridiskās adreses. Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses 

atrodamas LAD interneta mājas lapā www.lad.gov.lv. Tāpat arī projektu iesnieguma veidlapa 

un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami LAD interneta mājas lapas 

www.lad.gov.lv sadaļā „ES atbalsts”.  Atbalstīta tiek esošo tūrisma mītņu līdz 20 gultasvietām 

rekonstrukcija, esošo tūrisma mītņu ēdināšanas bloka būvniecība un rekonstrukcija 

nepieciešamā aprīkojuma iegāde, kā arī esošo kempingu un jaunatnes tūrisma mītņu 

koplietošanas virtuves, ēdamtelpas, tualetes un dušas jauna būvniecība vai rekonstrukcija, 

neietverot pirts, saunas būvniecību. Tāpat atbalstu saņems tūrisma pakalpojumu sniegšanas 

dažādošana un vides aizsardzības investīcijas lauku tūrisma mītnē – notekūdeņu attīrīšanas 

sistēmas un nosēdaku izveide un rekonstrukcija, azbestu saturošo jumta seguma nomaiņa ar 

videi draudzīgu materiālu. 

 

8. Eiropas lauku tūrisma konference, Rīga, 2010. gada 9. Jūnijs.  

Lai paskatītos uz Latvijas lauku tūrisma piedāvājumu plašākā kontekstā, iegūtu labāko no citu 

Eiropas valstu pieredzes, aizgūtu idejas, „Lauku ceļotājs” šogad rīko starptautisku lauku tūrisma 

konferenci „Lauku tūrisms: pārmaiņas kvalitātei un konkurētspējai”, sadarbībā ar Eiropas lauku 

tūrisma federāciju Eurogites. Konference var notikt, pateicoties atbalstam no EK Leonardo da 

Vinci un LIFE+ programmām, kā arī EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu granta palīdzībai 

no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas. Nozares profesionāļi no visas Eiropas ieradīsies Rīgā 

9. jūnijā, lai dalītos pieredzē un izvērtētu notiekošo, stāstītu par jauniem risinājumiem lauku 

tūrisma piedāvājuma veidošanā, tirgus pieprasījuma pārmaiņām. Konferences mērķis ir apzināt 

principus, kas patreizējos ekonomikas krīzes apstākļos ir pamatā veiksmīgai lauku tūrisma 

uzņēmējdarbībai. Aktuāla informācija par konferenci sekos www.konferences.celotajs.lv  

 

9. Dabas sadaļa www.celotajs.lv  paplašināta – ainaviskiem smilšakmens atsegumiem, jūras 

piekrastes posmiem, kas būs interesanti īsākiem vai garākiem pārgājieniem, purviem, kur 

izveidotas dabas takas un citas apmeklētājiem saistošas vietas. Sadaļā iekļautas arī jaunākajā 

kartē „Skatu vietas Latvijā” esošās skatu vietas un torņi. Jaunā sadaļa izveidota, lai atklātu 

jaunas vietas un iespējas Latvijas apceļošanai dabā kājāmejot, ar velosipēdiem vai automašīnu. 

Tajā sev piemērotu informāciju atradīs gan ģimene ar bērniem, kas plāno nedēļas nogales 

braucienu, gan ceļotāji ar plašākām zināšanām par dabu. Plānots, ka sadaļa arvien tiks 

papildināta, lai sniegtu pēc iespējas plašāku priekšstatu par dabas tūrisma iespējām Latvijā. 

Dabas sadaļu iespējams apskatīt Vērts redzēt izvēlnē projekta „Ilgtspējīga dabas resursu 

izmantošana un apsaimniekošana Natura 2000 teritorijās – populāros un potenciālos tūrisma 

galamērķos” ietvaros.  

 

http://www.celotajs.lv/
mailto:baiba@celotajs.lv
http://www.lad.gov.lv/
http://www.lad.gov.lv/
http://www.lad.gov.lv/index.php?d=2636
http://www.konferences.celotajs.lv/
http://www.celotajs.lv/


 

 
Latvijas Lauku tūrisma asociācija         Latvian Country Tourism Association 

 

L A U K U   C E Ļ O T Ā J S  

Vīlipa iela 12-21, Riga, LV-1083, phone: + 371 67617600, fax: + 371 67830041 

e-mail: lauku@celotajs.lv, http://www.celotajs.lv 

 

 

10. Pārgājienu karte, Latvija.  
Šobrīd gatavojam izdošanai Pārgājienu karti Latvijā, kurā būs iekļauti 25 pārgājienu maršruti pa 

Latviju, to kopgarums pārsniedz 600km. Karte tiks izdota marta beigās un būs piemērota 

pārgājieniem ne tikai vasarā, bet arī distanču slēpošanai ziemas sezonā. Līdz ar kartes 

prezentāciju aprīlī rīkosim diskusiju par pārgājienu maršrutiem un iespējām Latvijā. Kartē 

iekļausim Asociācijas biedru kontaktinformāciju, kuri nokārtojuši biedru maksas saistības līdz 

2009.gadam (ieskaitot). Ja neesat asociācijas biedri, bet vēlaties izvietot informācijas rindu (ar 

mājas nosaukumu, adresi un telefonu), lūdzam pieteikties līdz 19.februārim pa tālr. 67617600 

vai e-pastu lindad@celotajs.lv.  

 

Finansēts ar EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu granta palīdzību no Īslandes, 

Lihtenšteinas un Norvēģijas 

 

11. Militārais mantojums tūrismā. 
Esam izveidojuši marsrutu autobraucejiem pa militārā mantojuma vietām Kurzemē. Esam 

apzinājuši dažādu laiku militārā mantojuma vietas Latvija un izveidojusi datu bazi 

 www.celotajs.lv sadala "Vērts redzēt", kur varat lasīt, kādām vajadzībām šie slepenie objekti 

kalpojusi padomju laikos, kādi notikumi tur risinājušies. Gandrīz katram ir ari savs stāsts, joks, 

leģenda, ko stāstījusi aculiecinieki. Ja ari Jums ir savs stāsts, kas saistīts ar Latvijas militāro 

pagātni, aicinām sūtīt to "Lauku ceļotājam" - publicēsim to pie konkrētās vietas apraksta 

interneta. 

 Daļēji finansēts ar Eiropas Savienības (Eiropas reģionālā attīstības fonda un Eiropas 

kaimiņattiecību un partnerības instrumenta) atbalstu 

 

 

Par visiem profesionālajiem jaunumiem lūdzam sekot www.prof.celotajs.lv . 

 

mailto:lindad@celotajs.lv
http://www.celotajs.lv/cont/tour/tours/car_military_lv.html
http://www.celotajs.lv/cont/wrth/military_lv.html
http://www.celotajs.lv/cont/wrth/military_lv.html
http://www.celotajs.lv/
http://www.prof.celotajs.lv/

