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KĀPĒC PROJEKTI? 

1. Kampaņa jauna tūrisma produkta iniciēšanai 

2. Piedāvājuma resursu apkopošana un 
produkta definēšana 

3. Informatīvais atbalsts uzņēmējiem – 
semināri, mācību materiāli 

4. Mārketings 

Pēc projekta beigām jauno produktu tālāk 
attīsta paši uzņēmēji. Tam jābūt 

atpazīstamam, profesionālam, un jākļūst 
komerciāli veiksmīgam.  



 

SPILGTĀKIE “LAUKU CEĻOTĀJA” ĪSTENOTO 
PROJEKTU PIEMĒRI, INICIĒJOT JAUNUS 

TŪRISMA PRODUKTUS: 

 • Zaļā sertifikāta kritēriju izstrāde, ieviešana un 
kontrole - videi draudzīgs tūrisms 

• Baltijas Zaļā josta – militārais tūrisms 

• Nacionālie parki & Ieguvumi - dabas tūrisms 

• Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana un 
apsaimniekošana Natura2000 teritorijās - populāros 
un potenciālos tūrisma galamērķos - aktīvais  tūrisms 

• POLPROP-NATURA – tūrisma galamērķa veidošana, 
iesaistot vietējo sabiedrību 

 

 



 

PROJEKTS “KULTŪRAS MANTOJUMA UN 
POTENCIĀLA VEICINĀŠANA LATVIJAS 

LAUKU TŪRISMĀ” 

 

    Paaugstināt Latvijas un Igaunijas lauku tūrisma 
saimniecību konkurētspēju, veidojot uz 
nacionālo kultūras mantojumu balstītus tūrisma 
pakalpojumus 

Mērķis: 

www.kultura.celotajs.lv 



 

PROJEKTA GALVENIE PASĀKUMI  
 
 

•Latviskā mantojuma definēšana, saistot autentiskās 
vērtības ar mūsdienu vajadzībām 
•Latviskā mantojuma zīmes izveide – koncepcija, kritēriji, 
piešķiršanas kārtība 
•Konsultācijas uzņēmējiem 4 tradicionālā mantojuma 
jomās 
•Rokasgrāmatas – mācību materiāli 
• Semināri par latviskā mantojuma pielietojumu tūrisma 
produktā 
•Konkurss Latviskā mantojuma zīmes pretendentiem 
•Latviskā mantojuma zīmes piešķiršana 
 



KULTŪRAS ZĪME “LATVISKAIS MANTOJUMS” PIEŠĶIRTA 40 
LAUKU SAIMNIECĪBĀM 



Projekts “Mārketinga kampaņa lauku tūrisma popularizēšanai un lauku 
tūrisma produktu izveide visos Latvijas reģionos” (2013 - 2014) 

 
Mērķis: Īstenot lauku tūrisma mārketinga kampaņu, veidojot un popularizējot lauku 

tūrisma produktus, kas balstīti uz lauku resursiem un tradicionālajām vērtībām: vietējo 
un reģionālo ēdienu, kultūru un lauku amatniecību, lauku produkcijas ražotājiem. 
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“LAUKU LABUMU” DATU BĀZE 

http://www.celotajs.lv/en/c/wrth/goodies 

 

• ~ 400 apmeklētājiem atvērtas 

saimniecības 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.celotajs.lv/en/c/wrth/goodies


Karte “Latvijas Garšas” 



CEĻVEDIS “LAUKU LABUMI” UN MARŠRUTI 



DALĪBA IZSTĀDĒS: 
 

Zaļā Nedēļa Berlīnē 

Vakantiebeurse Nīderlandē 

Balttour Rīgā 

Tourest Tallinā 

ITB Berlīnē 

MITT Maskavā 
 



PUBLISKA DISKUSIJA: „APMEKLĒTĀJAM ATVĒRTA 
RAŽOJOŠA SAIMNIECĪBA – IEGUVUMS TŪRISTAM UN 

RAŽOTĀJAM” 

” 

 

 

• 189 dalībnieki 

 

• Jzemnkopības 

ministrs Jānis 

Dūklavs piedalās 

diskusijā, atbildot uz 

dalībnieku 

jautājumiem 

 



UZSĀKAM LATVIJAS KULINĀRA CEĻA VEIDOŠANU 

 

 



www.celotajs.lv/atvertasdienas  

http://www.celotajs.lv/atvertasdienas


Paldies! 


