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Informācija par projektu:
 Projektā ī�stenos'ānās periods 02.09.2019-01.09.2021

 Projekts tiek ī�stenots ār Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu. „Eiropas 
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai – Eiropa investē 
lauku apvidos”. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku 
atbalsta dienests. 

 Projektā sādāl�ā LC mā� jās lāpā� : 
https://www.celotājs.lv/lv/project/22/project

https://www.celotajs.lv/lv/project/22/project
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“Rudzu ceļš” partneri:
 Lātvijās Lāuku tu� rismā āsociā� cijā “Lāuku cel�otā� js”

 SIA “JS Cāunī�tes”

 Vinetā Cipe (A2 rāis'u ve� jdzirnāvās)

 ZS “Bulin� i” (Kukāburrā)

 IK “Dzī�les”

 ZS “Klājumi” 

 ZS “Be�rzin� i”



celotajs.lv

Projekta mērķis:
 Izveidot sādārbī�bu stārp lāuku 
tu� rismā                   uzn� e�me� jiem, kurās 
rezultā� tā�  tiks rādī�ts un populārize� ts 
nācionā� lā me�rogā      kulinā� rā�  tu� rismā 
produkts „Rudzu cel�s' ”, kās temātiski 
bālstī�ts rudzu māizes un rudzu 
produktu trādī�ciju sāglābā� s'ānā�  
Lātvijā� . 
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Projekta aktivitātes
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6 atvērtie semināri Latvijas reģionos

o Nozāres speciālisti un Rudzu cel�ā dālī�bnieki veidos 
kopī�gu rudzu grāudā cel�ā piedā�vā� jumu Lātvijā� .
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Kopīga vizuālā identitāte “Rudzu ceļš” 
dalībniekiem
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Kopīga vizuālā identitāte “Rudzu ceļš” 
dalībniekiem
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Rudzu ceļa dalībnieku apzināšana un 
kopīgas Datu bāzes izveide (EN, DE, RU)

māizes cepe� ji, krodzin� i, restorā�ni, viesu nāmi u.c.
www.celotājs.lv/rudzucels

o Tiks ievietotā publiski pieejāmā informā�cijā pār kātru 
cel�ā dālī�bnieku un tu� rismā produktā āprākstu
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Brošūra ( EN, DE, RUS)
 Ceļo Latvijā un iepazīsti rudzu grauda ceļu no lauka 

līdz galdam!
o Rudzu ve�sture un trādī�cijās Lātvijā�
o Rudzu s'k� irnes un ī�pās'ī�bās
o Rudzu māize
o Kās vājādzī�gs ī�stā� s rudzu māizes ceps'ānāi
o Rudzu miltu veidi
o Rudzu māizes veidi un s'k� irnes
o Rudzu māizes e�dieni un uzkodās
o Rudzu grāudu un miltu e�dieni
o Ciemos pie „Rudzu cel�ā” dālī�bniekiem
o  Sve� tki un pāsā�kumi
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Vienotā tūrisma Karte “Rudzu ceļš” 
(ENG, GER, RUS)
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Tūrisma maršruti – apceļo un iepazīsti
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Pastkartes
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Apmācību brauciens uz Igauniju
o āpzinā� t un pā� rn� emt lābo prāksi Igāunijā� , nodros'inā� t 

vienotu tu� rismā pākālpojumā profesionā� lo lī�meni 
„Rudzu cel�ā” āpmekle� jumu objektos.

The ESTONIAN RYE ROUTE

http://ryeroute.eu/wp/wp-content/uploads/2012/12/Est_Rye_Route.pdf
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Dalība izstādē „Zaļā nedēļa” Berlīnē 
(2020, 2021)
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Piedalīšanās Maizes ielā Rīgas svētkos 
(2020, 2021)
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Maizes dienas rīkošana  Āraišos 
(2020 un 2021.)

„   Rudzu cel�ā prezentā� cijā” , meistārklāses 
un izglī�tojos's seminā� rs - lekcijās pār rudzu 
produktiem
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Noslēguma seminārs Rīgā 2021. gada jūlijs

Projektā nosle�gumā seminā� rs notiks tiks Rī�gā� , 
āicinot piedālī�ties plās'u sābiedrī�bu – „Rudzu 

cel�ā” dālī�bniekus, tu� rismā nozāres orgānizā� cijās, 
lāuku āttī�stī�bās institu� cijās, pā� rtikās rāz'otā� jus, 
utt.  Seminā� rā�  tiks prezente� ti projektā rezultā� ti, 

pieredze un secinā� jumi. 
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