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Atvērtās Dienas Laukos (ADL): 4. jūnijs
Atvērtās Dienas Laukos (ADL) ir
Latvijas apceļošanas pasākums,
ar kuru ikgadēji svinam aktīvās
tūrisma sezonas sākumu. Šogad šī
akcija notiks vienu dienu − 4. jūnijā
(sestdienā).
Dalību akcijā šogad pieteikuši 230
lauku tūrisma uzņēmēji un apmeklētājiem atvērtās vietas visos Latvijas
novados: naktsmītnes, amatnieki,
pirtnieki, pārtikas ražotāji, biškopji,
stādu audzētāji, lielās lauku saimniecības, pilis un muižas, atrakciju
parki, lauku krodziņi un restorāni,
dabas takas, muzeji u.c.

procesa izzināšanu, jautras izdarības un spēles, izzinošas aktivitātes,
amatu demonstrēšanu, radošās
darbnīcas, tehnikas demonstrēšanu,
iespēju iegūt suvenīrus un dāvaniņas, u.c. aktivitātes, kas padara
viesiem ciemošanos interesantāku
vai izdevīgāku, nekā tas ir ikdienā.
Pagājušajā gadā akcijā piedalījās 245
dalīnieki, uzņemot vidēji 38 apmeklētājus katrā saimniecībā.
Pasākumu organizē LLTA “Lauku
ceļotājs” un Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūra (LIAA).
Akcijas informācija:

Katrs akcijas dalībnieks izveidojis
akcijas piedāvājumu, kas var ietvert
īpašas ekskursijas, draudzīgas
atlaides, degustācijas, ražošanas

celotajs.lv/atvertasdienas
un
Facebook.com/laukucelotajs

Mājas kafejnīcu dienas (MKD): jūlijs - septembris

Mājas Kafejnīcu Dienās savas durvis
un sētas ikvienam apmeklētājam
ver vietējie iedzīvotāji un saimniecības, kas ikdienā nenodarbojas ar
ēdināšanu vai viesu uzņemšanu, bet
šajā dienā pārvēršas par kafejnīcām,
lai cienātu viesus ar sava novada vai
ģimenes īpašajiem ēdieniem. Akcijas
mērķis ir iepazīstināt viesus ar
mūsdienu vietējām kulinārajām
tradīcijām un vienlaikus ļaut
saimniekiem izmēģināt pieredzi,
lai domātu par savas pastāvīgas
kafejnīcas atvēršanu. Pasākuma
būtība ir ciemošanās un vietējā
ēdiena baudīšana.

Šogad mājas kafejnīcu dienas norisināsies nedēļas nogalēs no jūnija
līdz oktobrim 42 galamērķos visā
Latvijā. Norises datums ir pēc katra
galamērķa izvēles – katrs galamērķis
definē pasākuma teritoriju (piem.,
Lībiešu krasts, kas ir vēsturiska kultūrtelpa; Suitu novads – vēsturiska
kultūrtelpa, apvienojot Alsungu, Jūrkalni, Gudeniekus un Basus; Ķemeru
nacionālais parks; Vidusdaugavas
novads, u.c.).
Akcijas norise dažādās vietās un
dažādos laikos ļauj doties kulināro
ceļojumu sērijā pa visu Latvijiu, katrā nedēļas nogalē
iepazīstot citu vietu un tās
īpašos ēdienus. Pagājušajā
gadā Mājas Kafejnīcu Dienas
notika 32 apriņķos un katrā
no tiem bija dažāds skaits mājas
kafejnīcu.

Kopumā 2021. gadā viesus uzņēma
448 mājas kafejnīcas visā Latvijā.
Vairāk informācija par Mājas Kafejnīcu Dienu reģioniem, datumiem un
piedāvājumiem:
www.majaskafejnicas.lv
(mājas
lapa darbībā jūnijā).
Saimniekiem, kuri vēlas piedalīties
Mājas Kafejnīcu Dienās, jāpiesakās
pie sava reģiona koordinatora. Koordinatoru sarakstu skatīte te:
ej.uz/mkd2022_koordinatori
Mājas kafejnīcu dienu kopīgu
koordinēšanu veic Latvijas lauku
tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”
un Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūru (LIAA).
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Lauku dzīvesveids kā tūrisma piedāvājums
Vērojot visas sabiedrības pieaugošo
interesi par dzīvi veselīgā un dabiskā
vidē, ir radies jauns lauku iepazīšanas tūrisma veids, kas ļauj ikvienam pilsētniekam „pielaikot” lauku
dzīves modeli, apsverot dzīvesveida
maiņu, vai arī vienkārši pavadīt dažas
dienas „kā lauciniekam”. Tas ir stāsts
par dzīves stilu, kas maina ierastos
priekšstatus par laukiem un rāda

lauku vidi, kur apvienojas tradicionālās un mūsdienu vērtības.
Viesiem ir iespēja iepazīt dažādus
dzīves modeļus laukos, piedaloties
uzņemošo saimniecību ikdienā –
vērojot ikdienas norises vai iesaistoties tajās kopā ar saimniekiem,
piemēram, dārza veidošana
un kopšana, mūsdienu dizaina amatniecība, veselīga
pārtika, inovatīvu produktu
ražošana, arhitektūra un
vide, zaļais dzīvesveids.
Mājas lapā
www.celotajs.lv/lv/c/
brand/rurallifestyle
ir apkopotas saimniecības,
kas piedāvā lauku dzīvesveida pieredzi apmeklētājiem
Latvijā un Igaunijā. Noteikti
ir nepieciešama iepriekšēja
pieteikšanās, jo ne visas

saimniecības ir tūrisma saimniecības
un to pamatnodarbošanās ir ražošana vai cita nodarbe. Tāpēc parasti
apmeklētājiem tiek noteikts īpašs
laiks un/vai diena, kad tos saimniecība var uzņemt.
Izdots arī ceļvedis „Rural Lifestyle”
angļu un vācu valodās, kas ietver lauku
dzīvesveida piedāvājumu ne tikai Latvijā
un Igaunijā, bet arī
nelielos reģionos
Somijā un Zviedrijā,
jo interese pēc “citāda tūrisma”, neliela
apjoma, sirsnīga
un īsta, pieaug visā
pasaulē, īpaši pēc
pandēmijas.
Ceļvedis lejuplādējams šeit.

„Stipri vakar – brīvi šodien” –
militārais mantojums tūrismā
Uzsākot kopīgu
Latvijas un Igaunijas
militārā mantojuma
tūrisma projektu,
nevarējām iedomāties, ka jau tik drīz
paši sekosim līdzi
jauna kara norisēm, kur Ukrainas
tautai tepat Eiropā ir jāpierāda un
jāaizstāv savas tiesības uz nacionālo
identitāti un savu neatkarīgu
valsti. Šajā
kontekstā
militārā mantojuma tūrisms
iegūst jaunu
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vietas, un tās pievienotas laika līnijai,
kontekstā ar svarīgākajiem vēsturiskajiem notikumiem un personībām,
stāstiem.
Īpaši ceram, ka šis veikums noderēs arī skolotājiem, plānojot klases
ekskursijas, mācot vēsturi vietās,
kur norisinājušies tās notikumi, un
stāstot jauniešiem par brīvības jēgu
un nozīmi.

Konference, izstāde un piemiņas pasākumi Cēsu kauju
atcerei 21.-22. jūnijā
22. jūnijā Cēsīs tiks atzīmēta Cēsu
kauju piemiņas diena, kad Neatkarības kara laikā latviešu un igauņu
karaspēki 1919. gada 22. jūnijā pie
Cēsīm uzveica Landesvēra armiju
un devās tālāk uz Rīgu. Cēsu kauju
notikumiem 21.jūnijā tiks veltīta
konference-diskusija ar mūsu un
Igaunijas ekspertu piedalīšanos.
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Mežtaka ir gatava! – izdots pēdējā posma ceļvedis
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Mežtakas pārgājiens
22. maijā
Mežtakas Dienvidu daļas atklāšanas
pārgājiens notiks 22. maijā, maršrutā no Snēpeles uz Kuldīgu. Šis ir
Mežtakas #92 posms, un tā garums
ir 21 km. Gājiens sāksies no Snēpeles muižas, ved cauri Ventas ielejai
un noslēgsies Kuldīgā, pie Ventas
tilta un kafejnīcas Cafè Riverside.
Pārgājiena sākums 10:00, noslēgums 17:00.
Dalība pārgājienā ir bez maksas.
Vairāk par pārgājiena norisi – auto
loģistiku, pusdienām un citiem tehniskiem jautājumiem
https://www.celotajs.lv/lv/news/
item/view/1201.
Reģistrācija pārgājienam:
https://forms.gle/kTVamLHiVK7w46fo9.

Ceļvedis „Jūrtakas Dienvidu daļa”
Kopā ar Jūrtakas
dienvidu daļas
projekta partneriem esam izdevuši
ceļvedi „Jūrtakas
Dienvidu Daļa” –
maršruts gar Baltijas jūras krastu
no Nidas un Rusnes Lietuvā, cauri
Kurzemei līdz Rīgai Latvijā.
Maršruta kopējais garums ir 661 km,
t.sk. Lietuvā – 216 km, Latvijā – 445
km. Maršruts ir sadalīts 33 vienas vai
divu dienu posmos. Katru posmu
var iziet kā atsevišķu maršrutu abos
virzienos.
Ceļvedis lejuplādējams Jūrtakas
mājas lapā https://baltictrails.eu/
coastal/publications
Jūrtaka ir Eiropas garās distances
pārgājienu maršruta E9 daļa. Jūrtaka
Lietuvā šķērso Kuršu kāpu Nacionālo

parku un gar piekrastes kūrortiem
Palangu un Šventoju aizstiepjas
līdz Latvijas robežai. Jūrtakas otrs
atzars Lietuvā sākas Rusnes salā un
gar Kuršu jomas (līča) krastu ved
līdz Klaipēdai. Latvijā Jūrtaka ved
gar Baltijas jūras un Rīgas jūras līča
krastu, šķērsojot Slīteres un Ķemeru
Nacionālos parkus piekrastē, pa
Vidzemes akmeņaino jūrmalu, un
tālāko Vidzemes krastu. Igaunijā
Jūrtaka virzās gar Pērnavas līci,
apmet loku Matsalu līcim, šķērsojot
Matsalu Nacionālo parku. Tālāk
gar Somu līča pussalām izroboto
krastu tā sasniedz Tallinu. Igaunijā
Jūrtakai piekļaujas arī salas –
Sāremā, Hījumā, Muhu, Vormsi,
Osmusāre, Pakri salas un Naisāre.
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„Lauku ceļotāja” jaunumi
/ 12. maijs, 2022 /

Maizes diena un Sidra svētki 31. jūlijā
Jūlija beigās notiks tradicionālā
Maizes diena Āraišu dzirnavās, lai
godinātu rudzu maizi, cepējus un
seno tradīciju turpinātājus. Maizes dienā ik gadu satiekas maizes
cepēji – gan tie, kas cep tradicionālo
rupjmaizīti īstās maizes krāsnīs, gan
tie, kuri cep jaunāku laiku maizīti.
Svētkos būsim klāt ar mūsu
kulinārā tūrisma produktu „Rudzu
Ceļš”
, aicinot ciemos pie lauku
uzņēmējiem, kuri cep rudzu maizi
pēc tradicionālām vai pašu ģimenes
paaudzēs izkoptām receptēm, gatavo dažādus ēdienus no rupjmaizes
vai rudzu miltiem un ceļ tos galdā
viesiem.
Šogad Maizes dienas programmai
lielisks papildinājums būs paralēli
notiekošie sidra svētki, izceļot
Latvijas dabīgos sidrus un to saderību ar dažādiem maizes ēdieniem.
Sidra svētki tiek rīkoti projekta „Sidra
Ceļš”
ietvaros. Par īsto ābolu
sidru un sidrdariem stāsta video
https://youtu.be/d2q0NEUncJM

Aicinām pievienoties Latvijas lauku tūrisma
asociācijai „Lauku ceļotājs”

Latvijas Lauku tūrisma asociācija
“Lauku Ceļotājs”
Kalnciema iela 40, Riga, LV-1046,
E-pasts: lauku@celotajs.lv
Tālr.: +371 67617600
www.celotajs.lv
FB: laukucelotajs

Jau kopš 1993. gada mūsu asociācijā apvienojušies uzņēmēji, kuri ir atvērti
sadarbībai un pieredzes apmaiņai ar saviem amata brāļiem. Nenoliedzmi –
viens no lielākajiem ieguvumiem, esot asocācijā, ir pleca sajūta un praktiķu
padoms visdažādākajās situācijās, ieskaitot ne vienu vien krīzi, kas kopīgi
pārvarēta.
Asociācijā arī kopīgi veidojam jaunus tūrisma produktus, veicam mārketingu
Latvijā un ārvalstīs, pārstāvam uzņēmēju intereses likumdošanā. Lauku tūrisma joma kļūst arvien radošāka un daudzveidīgāka, tādēļ biedru pulkā ir ne
tikai naktsmītņu saimnieki, bet arī ražojošas lauku saimniecības, ēdinātāji, lielie
lauksaimnieki, amatnieki un citi uzņēmēji laukos, kuri papildu pamata nodarbošanās veidam atver savas durvis apmeklētājiem.
Vairāk par mūsu darbību un iespējām pievienoties Asociācijai šeit.

Aicinām mūsu pulkā!

