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Klientu skaita izmaiņas 2019 
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Uzturēšanās ilgums 
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ĀRVALSTU VIESI 
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No kādām ārvalstīm ir jūsu klienti?
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Laika apstākļi Ekonomiskā situācija Konkurence no 
pašvaldību/valsts 

iesaistes 
uzņēmējdarbībā 

Pašu veiktās 
mārketinga 
aktivitātes 

Piedāvājuma 
izmaiņas 

Citi iemesli 

Kā šie iemesli ietekmējuši jūsu apmeklētāju skaitu? 

Pozitīvi Negatīvi  Neietekmē 

Pozitīvi Negatīvi 

publicitāte dažādos medijos, dalība citos pasākumos, sadarbība ar NVO  ļoti lielas problēmas ar darba spēku 

uzlaboti ceļi mūsu virzienā katastrofālā apkaimes ceļu kvalitāte  

pozītīvas atsauksmes rezervāciju portālos 

uzņemam viesus un ēdinam visu gadu 

sadarbība ar vietējām kopienām, kopīgi maršruti 
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Iemesli cenu kāpumam 

Izmaksu sadārdzinājums. 
Kvalitātes un profesionalitātes kāpums. 
Nav tikušas celtas cenas vairākus gadus. 
Darbaspēka izmaksu pieaugums un piesaistes grūtības. 
Veikti uzlabojumi pakalpojumu klāstā un kvalitātē. 
Iesaiste rezervāciju portālos. 
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Kāds % noslogojums gada laikā 
nakšņošanai 

o Statistikas pārvalde 46% 

 

o Saimnieku aptauja ~26% 
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Aktuāli jautājumi tūrisma nozarē, kuros 
vēlētos saņemt "Lauku ceļotāja" iesaisti 

o Aktīva dalība un atbalsts saziņā ar valsts institūcijām. 

o Gribētos vairāk tikšanas un apaļie galdi par labas prakses 
apmainām un likumdošanas izmainām un ka cīnīties ar 
valsts birokrātiem? Gribētos vairāk piedalīties dažādu 
jautājumu risināšanas sapucēs. 

o Apmācība un pieredzes apmaiņas braucieni pa Latviju un 
ārzemēm. 

o Plašāku reklāmu visā Eiropā, kā arī Baltkrievijā un Krievijā. 

o Reklāma ārvalstīs. 

o Pašvaldību konkurences jautājums. 
Nodokļu politikas aizstāvība. 

o Infrastruktūras uzlabojumi. 
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UNESCO mantojums tūrisma piedāvājumā 
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 Mājas kafejnīcu diena Suitos 24.08.19 
www.celotajs.lv/kafejnicudienasuitos 

https://www.celotajs.lv/g/www/news/2019/MKD_Suiti_APKO

POJUMS_LV.pdf 

 

http://www.celotajs.lv/kafejnicudienasuitos
https://www.celotajs.lv/g/www/news/2019/MKD_Suiti_APKOPOJUMS_LV.pdf
https://www.celotajs.lv/g/www/news/2019/MKD_Suiti_APKOPOJUMS_LV.pdf
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Kopsavilkums pieejams celotajs.lv 

mailto:https://www.celotajs.lv/lv/conf/240819/info?43
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Mājas kafejnīcu dienas Lībiešu krastā un 
Dundagas novadā 1-2.06.19 

celotajs.lv/kafejnicudienas 

https://www.celotajs.lv/g/www/news/2019/MKD

_ATSAUKSME.pdf 

 

https://www.celotajs.lv/lv/conf/MKD-0106/info
https://www.celotajs.lv/g/www/news/2019/MKD_ATSAUKSME.pdf
https://www.celotajs.lv/g/www/news/2019/MKD_ATSAUKSME.pdf
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Kopsavilkums pieejams celotajs.lv 

mailto:https://www.celotajs.lv/lv/conf/MKD-0106?44
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CAITO –marketings Japānas tūristiem 
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Jūrtakas jaunumi 
http://jurtaka.lv  
https://youtu.be/dKHi0uLy7bc 

 

http://jurtaka.lv/
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«Heritage Agritourism»  

Tūrisma produkta rokasgrāmata (EN, DE) Projekta pieredzes apkopojums (EN, LV) 
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31 "Zaļā sertifikāta" pasniegšana  
(5.12.19, VARAM ar Juris Pūce) 

 o ZS KRITĒRIJU SKAIDROJUMI UZŅĒMĒJIEM, SISTĒMA TIEŠSAISTĒ 
https://www.celotajs.lv/lv/p/view/ZalaSertifikataKriteriji 

https://www.celotajs.lv/lv/p/view/ZalaSertifikataKriteriji
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ZS KRITĒRIJU SKAIDROJUMI UZŅĒMĒJIEM 
SISTĒMA TIEŠSAISTĒ 

https://www.celotajs.lv/lv/p/view/ZalaSertifikataKriteriji 

https://www.celotajs.lv/lv/p/view/ZalaSertifikataKriteriji
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Vēsturiskie dārzi 
https://www.celotajs.lv/lv/c/brand/heritagegardens 

https://www.celotajs.lv/lv/c/brand/heritagegardens
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«Livonijas kulinārajā mantojumā balstīta tūrisma 
produkta izveide un popularizēšana» 

Livonijas garša (DE, EN, RU, LV, EE) 
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Livonijas garšas meistarklases, semināri, 
pieredzes braucieni LV/EE 



celotajs.lv 

Pievienojies Atvērtajām dienām digitālam marketingam ! 

~10 000 apmeklētāju 2019.gadā 
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4 Jaunas rokasgrāmatas uzņēmējam 
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MEŽTAKA meztaka.lv  
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Nacionālais kulinārā tūrisma 

produkts «Sidra ceļš» 
o Šis tūrisma produkts atklās tapšanas ceļu no 

augļu dārza līdz dzērieniem, iesaistot gan 
augļkopjus, gan sidra darītājus. Dabīgajam 
sidram ir labs potenciāls kļūt par vienu no 
Latvijas identitātes veidojošiem produktiem, 
jo Latvijas platuma grādos augošie āboli, no 
kā gatavo sidru, piešķir tam unikālu garšu. 
Projekta aktivitātes ietver produkta 
izveidošanu un mārketingu. 

oPieteikšanās Sidra 

ražotājiem un sidra tirgotājiem 
(kafejnīcas, viesu mājas, 
restorāni...)  

o https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS
feui5iYJLsZs-krz9suS5tpiJH1wmP36SkJIPT-
XnPkGa22A/viewform  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeui5iYJLsZs-krz9suS5tpiJH1wmP36SkJIPT-XnPkGa22A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeui5iYJLsZs-krz9suS5tpiJH1wmP36SkJIPT-XnPkGa22A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeui5iYJLsZs-krz9suS5tpiJH1wmP36SkJIPT-XnPkGa22A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeui5iYJLsZs-krz9suS5tpiJH1wmP36SkJIPT-XnPkGa22A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeui5iYJLsZs-krz9suS5tpiJH1wmP36SkJIPT-XnPkGa22A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeui5iYJLsZs-krz9suS5tpiJH1wmP36SkJIPT-XnPkGa22A/viewform
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Nacionālais kulinārā tūrisma produkts 

«Rudzu ceļš» 
Projekta mērķis ir izveidot sadarbību starp lauku tūrisma 
uzņēmējiem, kuras rezultātā tiks radīts un popularizēts 
nacionāla mēroga kulinārā tūrisma produkts "Rudzu ceļš", 
kas tematiski balstīts rudzu maizes un rudzu produktu 
tradīciju saglabāšanā Latvijā. Projekta aktivitātēm ir trīs 
apakšmērķi - "Rudzu ceļa" kulinārā tūrisma produkta 
izveidošana, mārketinga materiālu sagatavošana un 
popularizēšanas pasākumi. 

Pieteikšanās rupjmaizes cepējus, 

ēdinātājus, rudzu grauda audzētājus un 
produktu ražotājus:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXXzxvJ4nDK
mhUURvCIrmAGIpGHsxH08tYiXpbHQ3iTe8nPg/viewform  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXXzxvJ4nDKmhUURvCIrmAGIpGHsxH08tYiXpbHQ3iTe8nPg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXXzxvJ4nDKmhUURvCIrmAGIpGHsxH08tYiXpbHQ3iTe8nPg/viewform
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Zaļā nedēļa, Berlīne 17. – 26.01.2020 
ar «Rudzu ceļa» prezentāciju 
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MILITĀRAIS MANTOJUMS TŪRISMĀ 
IGAUNIJĀ UN LATVIJĀ (2020-2022) 
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Kā aprēķināt un nomaksāt PVN gadījumos, kad 

tūrisma mītne ievietojusi informāciju par sevi starptautiskos reklāmas, 
mārketinga un rezervēšanas portālos, saņemot rēķinu par sniegto 

pakalpojumu? 
 https://macies.celotajs.lv/mod/forum/discuss.php?d=78 

https://macies.celotajs.lv/mod/forum/discuss.php?d=78
https://macies.celotajs.lv/mod/forum/discuss.php?d=78
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KO DARAM MĒS? 
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Latvijas  lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”  
Kalnciema iela 40, Rīga, LV-1046, +371 67617600  

E-pasts: lauku@celotajs.lv     Facebook: Lauku Celotajs     twitter.com/Laukucelotajs   

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. 

Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā 

ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu. 


