
Lauku tūrisms - 2022
Asnāte Ziemele, LLTA «Lauku ceļotājs» prezidente

2022. Gada 7.aprīlī,  «Lauku ceļotājs» biedru tiešsaistes sapulce



LLTA “Lauku ceļotājs”biedri

Kopā asociācijai 2022. gadā ir 
320 biedri



Jaunie biedri  (sept21-apr22)
1. 1Viesu nams Ezernieki "Ezernieki", Augšlīgatne, Cēsu nov.

2 LLL Silezera peonijas "Silezeri", Kocēnu pag., Valmieras nov.

3
LLL Ziļu peonijas Zīles, Slampes pag.,Tukuma nov.

4 LLL Inču drava Inču iela 78, Stapriņi, Ādažu nov.

5 Brīvdienu 

mājas
Ragaciema Skadiņi

"Skadiņi", Ragaciems, Lapmežciema

pag.,Tukuma nov.

6
Viesu nams Tēva mājas garoza Klintskalni A, Tūja,Liepupes pag., Limbažu nov.

7 Lauku māja Lūķi "Lūķi", Jūkalnes pag., Ventspils nov. 

8
LLL

Krapes muižas 

ūdensdzirnavas
"Ūdensdzirnavas", Krapes muiža, Ogres nov.

9
Viesu nams

Izaugsmes un atpūtas 

centrs Tērvete
"Tērvetes Līči", Tērvetes pag., Dobeles nov.

10 Brīvdienu 

mājas, 

kempings

Brīvkalni "Brīvnieki", Veselavas pag., Cēsu nov.

11 Brīvdienu 

māja
Villa Lakstīgalas Lakstīgalas iela 24, Skrīveri, Aizkraukles nov.



Izslēgtie biedri  (sept21-apr22)

Nr. Biedrs Iestāša

nās 

gads

Atrašanās vieta Izstāšanās iemesls

1 Skangaļu muiža 2017 Liepas pag., 

Priekuļu nov.,

Slēdz savu uzņēmumu

2 Zelmas maiznīca 2016 Lielvārdes pag., 

Lielvārdes nov.

Slēdz savu uzņēmumu

Parādnieki ar 1 gada biedru naudas parādu – 84 biedri

Parādnieki ar 2 gadu biedru naudas parādu – 38 biedri



https://www.csp.gov.lv/lv/klasifikacija/nace-saimniecisko-darbibu-statistiska-
klasifikacija-eiropas-kopiena-2-redakcija/nace-saimniecisko-darbibu-statistiska-
klasifikacija-eiropas-kopiena-2-redakcija

Par Saimniecisko darbību statistiskās 
klasifikācijas Eiropas Kopienā 2. 
redakcijas (NACE 2. red.) pārskatīšanas 
gaitu

Ja rodas jautājumi, lūdzam ar mums 
sazināties pa tālruni +371 67366962 vai 
elektroniski NACE@csp.gov.lv.  

https://www.csp.gov.lv/lv/klasifikacija/nace-saimniecisko-darbibu-statistiska-klasifikacija-eiropas-kopiena-2-redakcija/nace-saimniecisko-darbibu-statistiska-klasifikacija-eiropas-kopiena-2-redakcija
mailto:NACE@csp.gov.lv


Tūrisma piedāvājums “Lauku dzīvesveids”
“Lauku dzīvesveids” ļauj iepazīt mūsdienu
dzīvi un cilvēkus laukos un jaunus ceļojuma
galamērķus – mazpilsētas, ciemus,
pagastus – katru ar savu lauku dzīvesveida
identitāti.
https://www.celotajs.lv/lv/c/brand/rurallife
style

https://www.celotajs.lv/lv/c/brand/rurallifestyle








Pārgājienu projekts – Mežtaka un 
Jūrtaka

o Mežtakas turpinājums Kurzemē (~292 
km) un Lietuvā (~751 km)

o Jūrtakas turpinājums Lietuvā (~208 km)



Baltictrails.eu



Kulinārā tūrisma piedāvājums “Rudzu ceļš”

celotajs.lv/rudzucels

4 minūšu video - viesojoties pie rudzu graudu labības
audzētājiem, maizes cepējiem, ēdienu meistariem.
https://youtu.be/SM_NDt4Putc

>50 maizes cepēji, rudzu audzētāji, viesu nami un restorāni visā Latvijā. 
Pievienojies!
Noslēguma pasākums 31.07.2022 “Āraišu dzirnavās” – Maizes dienā.

https://www.celotajs.lv/lv/c/brand/ryeroad
https://youtu.be/SM_NDt4Putc
https://youtu.be/SM_NDt4Putc


Partneri: SIA "JS Caunītes" Vineta Cipe IK "Dzīles", z/s 
"Bērziņi", z/s "Buliņi", z/s "Klajumi".





Kulinārā tūrisma piedāvājums “Sidra ceļš”
celotajs.lv/sidracels

2021. gadā:

• Konkurss “Latvijas gada vīns”: Labākajiem Baltijas sidriem
- trīs zelti, astoņi sudrabi un 29 bronzas.

• "Sidra ceļa" partneru sidri prezentēti 2021. gada 15. 
jūlijā pasākumā «Randiņš ar vīnu» Vasaras Peronā 
atklājot Riga Wine&Champagne festivāla vasaras 
pasākumu sēriju.

• “Sidra ceļa” prezentācija pasākumā ”Randiņš ar vīnu”, 
atklājot Riga Wine&Champagne festivāla vasaras pasākumu 
sēriju

2022. gadā:

• Starptautisks Sidra festivāls
Norvēģijā 5. – 7. maijā

https://www.celotajs.lv/lv/c/brand/ciderroute


Ar ko izcils Latvijas ābolu sidrs?

Partneri: SIA "Turkalnes muižas klēts", SIA "Bauņu 
sēta", SIA "Jumpravas sidrs", SIA "Tālavas sidrs", 
SIA "Abavas dārzi", SIA "URTICA"

https://youtu.be/uneFeFOd7ug?list=PLwv2pauxCyw_v4N-uHrQXb10pTxDAwLw4

https://youtu.be/uneFeFOd7ug?list=PLwv2pauxCyw_v4N-uHrQXb10pTxDAwLw4


Militārais mantojums
Stipri vakar - brīvi šodien!



Atvērtās Dienas Laukos – 4. jūnijs 2022

• Visa informācija: https://www.celotajs.lv/atvertasdienas

• 230 dalībnieki

• Aktīvāku reklāmu sāksim maijā

https://www.celotajs.lv/atvertasdienas


Mājas kafejnīcu dienas sāksies jūlijā

• Piedalās 42 galamērķi
(pagājušajā gadā 32)

• Dalībniekiem jāpiesakās pie sava
reģiona koordinatora

• Informācija dalībniekiem
MKD mājas lapā: 
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1187

https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1187















