
 

 

Lauku tūrisma rudens seminārs 
30. novembris, 2022, plkst. 10:00 – 16:00 

Viesnīca “Zeit”, Gaujas iela 2A, Līgatne 
 

Šogad lauku tūrisma rudens seminārs ir iezīmēts lauku dzīvesveida griezumā. Tā galvenā vērtība ir cilvēki laukos – 

uzņēmēji, spilgtas personības, vietējās sabiedrības entuziasti, bez kuru iedvesmas, apņemības un atvērtības Latvijas lauki 

zaudētu ne tikai savu dvēselisko un emocionālo pusi, bet arī vērtību un svarīgāko iemeslu brīvdienām laukos tūristiem. Lauku 

dzīvesveida piedāvājums ietver gan kultūras un gastranomijas aspektus, gan aktīvo tūrismu un dabas baudīšanu. Protams, ka 

stūrakmens lauku dzīvesveidam ir zaļā saimniekošana, kas ar mūsdienu paņēmieniem īsteno paaudzēs mantoto attieksmi – 

saudzīgas un tālredzīgas rūpes par savu sētu, savu zemi un apkārtējo pasauli, kas mūsu viesiem kļūst arvien svarīgāka. 

Skatīsim, ko esam sasnieguši šajā gadā, kādi izaicinājumi, kādi plāni nākotnei - kas jauns enerģētikā, dabas apsaimniekošanā 

un marketingā, ko kopā varam risināt efektīgāk. “Zaļā sertifikāta” komisijas dalībnieki sveiks šī gada “Zaļo sertifikāta” 

saimniekus un ceram, ka zaļo pulkam pievienosies aizvien jauni pretendenti. 

Aicinām piedalīties seminārā un kopīgā diskusijā, lai visi kopā lemtu par turpmākajiem darbiem lauku tūrisma nozarē!  

 

PROGRAMMA: 

10:00 – 10:30 REĢISTRĀCIJA un rīta kafija 

 

10:30 – 12:30 SEMINĀRS 

 

 Produkts "Lauku dzīvesveids": 

o Produkta izveides pieredze. (Antra Spinga, produkta veidošanas eksperte) 

o Tālo tirgu atsauksmes – Japāna, Singapūra, Taizeme. (Anāte Ziemele, Anna Palelione, Lauku 

ceļotājs) 

o Produkta iespējamā turpmākā attīstība klāstera programmā ietverot kulinārijas, dabas, kultūras, 

aktīvo tūrismu laukos. Interesentu apzināšana, klāstera “Enter Gauja” pieredze. 

 

 Jaunumi un panākumi  zaļās saimniekošanas jomā 2022 (“Zaļā sertifikāta” komisija) 

o “Zaļā Josta” - vienoti noteikumi atpūtai dabā visās piekrastes teritorijās Latvijā. 

o Vides kvalitātes zīmes Zaļais sertifikāts pasniegšana 2022. gada saņēmējiem. 

 

12:30 – 13:30 PUSDIENAS 

 

13:30-15:00 SEMINĀRS 

 Aktualitātes lauku tūrisma nozarē, mārketinga aktivitātes, saimnieku aptaujas par 2022. gadu un 

prognozes 2023. Gadam. (Asnāte Ziemele, “Lauku ceļotājs”) 

 LC biedru sadarbība, profesionālās interešu grupas LC biedriem (knowledge hubs) izveides ideja – tēmas, 

kas interesē mūsu biedrus, jautājumi, kapēc LC ir noderīga organizācija uzņēmējam. (Asnāte Ziemele un 

Lauku ceļotāja valde) 

 Saimnieku pieredzes apmaiņas brauciena ideja. (Ilze Bērziņa, Lauku ceļotāja valde) 

 Kopīgas diskusijas, jautājumi. 

 

15:00-16:00 EKSKURSIJA pa viesnīcu “Zeit”. 

 



 

Pieteikuma anketa LC semināram: https://forms.gle/kZXwbFTgBgZexLzY7. 

Jautājumu gadījumā sazinieties: anna@celotajs.lv vai pa tālr. 67617600. 

 

 
Projekts "Lauku dzīvesveids – Pievilcīgu lauku dzīvesveida galamērķu radīšana" tiek realizēts ar Eiropas Savienības un Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam atbalstu. 

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu. 

https://forms.gle/kZXwbFTgBgZexLzY7
file:///C:/Users/anna/Downloads/anna@celotajs.lv

