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KAS IR LIVONIJA?

● Vēsturiska teritorija, 

saukta arī par Līvzemi 

vai Māras zemi –

lat.Terra Mariana (13.-

16.gadsimts)

● Livonijas nosaukums 

tika lietots kā 

apzīmējums 

ģeogrāfiskajam 

reģionam Baltijas 

jūras austrumu krastā, 

kas aptuveni atbilst 

mūsdienu Latvijas un 

Igaunijas teritorijai Livonijas teritorija 1573. gadā



celotajs.lv

Kurā laikā pastāvēja Livonija?

Livonijas Konfederācija bija 
valstu grupa Livonijā, 
tagadējā Latvijas un 
Igaunijas teritorijā, kas 
pastāvēja no 1243. līdz 
1561. gadam. 13.-14. gs. 
norisnājās Livonijas valsts 
veidošanās, 15. gs. -
formēšanās un integrācija 
un 16. gs. politiskā krīze un 
bojāeja.
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Kuras no mūsdienu teritorijām iekļāvās Livonijā?

Livonija (latviešu: Līvzeme) jeb Māras zeme (latīņu: Terra Mariana vai terra matris) 
bija 1225. gadā tagadējās Vidzemes, Latgales un Igaunijas dienvidu daļā izveidota 
suverēna teritorija Svētās Romas impērijas nominālā pakļautībā.

Vēlāk Livonija iekšējo ķildu rezultātā Romas pāvesta vicelegāta Vilhelma no Modenas 
vadībā tika pārveidota par valstu savienību ar metropoli Rīgā, kas tika saukta arī par 
Livonijas konfederāciju. Tajā ietilpa (pakļaušanas kārtībā) Līvzeme, Letija, Sēlija, 
Igaunija, Zemgale, Kurzeme un, īslaicīgi, arī Žemaitija.



celotajs.lv

Kuri no pārtikas produktiem Livonijas laikā bija atrodami 
zemnieku ēdienkartē?
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Kuri no pārtikas produktiem Livonijas laikā bija atrodami 
TIKAI uz augstmaņu galda?
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Kuri no šiem pārtikas produktiem/ precēm tika eksportēti (izvesti)
Livonijas laikā?
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Kuri no šiem pārtikas produktiem tika importēti (ievesti) Livonijas 
laikā?
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Kuras valsts nacionālā virtuve, Jūsuprāt, visvairāk līdzinās latviešu

virtuvei?
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KĀPĒC «LIVONIJAS GARŠA»?
o Latviešu un igauņu tradicionālo ēdienkarti 

vēl joprojām pamatā sastāda tie paši ēdieni, 
ar kuriem mielojās mūsu senči.

oKaut arī Livonijas robežas no kartēm sen 
izdzisušas, mēs joprojām cepam maizi 
maizes krāsnī un brūvējam alu. 

o Tāpat kā agrāk gatavojam sēnes, zivis un 
medījumu.

o Izrādās, ka tieši Livonijas laikā pie mums 
sāka iepazīt piparus, ingveru, krustnagliņas 
un kanēli.

o Projekts kā unikāla platforma, lai stāstītu 
par divu tautu vēsturi no viduslaikiem līdz 
pat mūsdienām.

oKultūras mantojuma objektu, kulinārijas un 
ēdienu kombinācija – lielisks veids, kā 
pastāstīt par mūsu sarežģīto vēsturi un 
sabiedrību, par to, kā mūsu senču vienkāršās 
zemnieku virtuves ir ietekmējušās no vācu 
piļu un muižu virtuvēm.
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PROJEKTA STATUSS UN PARTNERĪBA

Projekts «Livonijas kulinārajā mantojumā 
balstīta tūrisma produkta izveide un 
popularizēšana» (Livonijas kulinārais ceļš) 
īstenots “Interreg Estonia-Latvia” pārrobežu 
programmas 2014.-2010. gadam ietvaros no 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda

Projektā iesaistīti 7 partneri:

2 partneri no Latvijas: 

➢ Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku 
ceļotājs" 

➢ Vidzemes plānošanas reģions

5 partneri no Igaunijas: 

➢ Igaunijas Lauksaimniecības un 
Tirdzniecības kamera - vadošais partneris;

➢ Igaunijas Lauku tūrisma asociācija; 

➢ Jõgeva pašvaldības attīstības un 
uzņēmējdarbības centrs; 

➢ Tartu pašvaldības tūrisma organizācija; 

➢ Valgas pašvaldības attīstības aģentūra.
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PROJEKTA MĒRĶIS
➢ Stiprināt Latvijas un Igaunijas kopīgā kulinārā 

mantojuma identitāti

➢ Popularizē Livonijas laika ietekmi mūsdienu 
igauņu un latviešu ēdienos

➢ Iesaistīt kopīgā tūrisma produktā aptuveni 
250 pārtikas ražotājus un ēdināšanas 
pakalpojumu sniedzējus no LV un EE, kuru  
popularizēsim pašmāju un ārvalstu viesiem, 
izceļot gan vienojošās un kopīgās iezīmes, gan 
unikalitāti un atšķirīgo.

➢ Atbalstīt ciešāku sadarbību starp vietējiem 
pārtikas ražotājiem un tūrisma/ēdināšanas 
uzņēmumiem

➢ Nākamais solis zīmola „Latviešu virtuve“ un 
tūrisma maršruta „ViaHanseatica“ attīstībā
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JĀ - 100%
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PROJEKTĀ PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES
➢ Kulināro tūrisma maršrutu izveidošana un popularizēšana: 
• Plānots izveidot kulinārā tūrisma uzņēmēju tīklu Igaunijā un Latvijā, veidojot 

ceļojumu maršrutus

➢ Apmācību semināri pakalpojumu sniedzējiem un produktu ražotājiem:
• Kulinārais mantojums: koncepcija un prakse
• Digitālā mārketinga stratēģijas un taktika/reklāma/IKT
• Pakalpojumu dizains & zīmols «Livonijas Garša»
• Cilvēkresursu vadība
• Vietējie resursi & produktu attīstība
• Pārdošanas komunikācija
• u.c.

➢ Sadarbības stiprināšana starp vietējo produktu ražotājiem un ēdināšanas 
pakalpojumu sniedzējiem: 

• Labās prakses un pieredzes pārņemšana: Pārtikas produktu ražotāju un 
pakalpojumu sniedzēju savstarpējie zināšanu apmaiņas/pārnesesbraucieni uz 
Igauniju un Latviju, apmeklējot saimniecības un uzņēmumus, kas veiksmīgi 
nodarbojas ar kulinārā tūrisma pakalpojumu sniegšanu
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PROJEKTĀ PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES
➢ Seno pavārgrāmatu izpēte, recepšu izlases izveide

➢ Rokasgrāmatas izveidošana tūrisma/ēdināšanas uzņēmējiem un vietējo produktu 
ražotājiem par produktu veidošanu,kas balstīta uz vietējo kulināro mantojumu

➢ Jaunas tīmekļa vietnes izveide, kur tiks popularizēti «Livonijas Garša» dalībnieki 
un kulinārie maršruti:

• Tīmeklī tiks iekļauta informācija par senās Livonijas teritorijas kulinārajām 
tradīcijām, informācija par 11 kulinārajiem reģioniem un to tradīcijām, t.sk. 
receptes, informācija par ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem un ražotājiem, kas 
iesaistīti šajā maršrutā, arī par vietējiem produktu zīmoliem. Informācija par 
festivāliem / gadatirgiem / citiem pasākumiem, kas notiek projekta teritorijā.

• Jaunā tīmekļa vietne tiks tulkota 5 valodās(Est,Lat, Eng, Ger,Fin, Rus)

➢ Mārketinga materiālu izveide: 
• Kulināro maršrutu kartes, brošūras un elektroniski sagatavoti materiāli

➢ Žurnālistu un ceļojumu aģentūru vizītes
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PROJEKTĀ PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES
➢ Dalība kulinārajos festivālos
• Maršruta dalībniekiem no Latvijas un Igaunijas būs iespēja prezentēt savus 

produktus un pakalpojumus 12 kulināro festivālu laikā (7 Latvijā, 5 Igaunijā) 2018. 
un 2019. gadā

➢ Meistarklases ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem
• 10 meistarklases, kuru laikā plānots iepazīstināt ar Livonijas laika tradīcijām ēdienu 

gatavošanā (6 Latvijā, 4 Igaunijā)
• Meistarklašu tēmas būs atšķirīgas: medījuma pagatavošana, gaļas kūpināšana, gaļas 

žāvēšana, senie zivju ēdieni, zivju kūpināšana utt.
• Pasākumi tiks organizēti sadarbībā ar vietējiem produktu audzētājiem un 

ražotājiem un pavāriem. Semināri būs pieejami plašai sabiedrībai, nodrošinot 
iespēju apskatīt ēdienu gatavošanas procesu un nobaudīt jaunas garšas
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Riga Food 2017

Prezentācija/ degustācija

● Stāsti par Livonijas laika ietekmi 
mūsdienu virtuvē

● Viduslaiku galds
● 9 produktu grupas
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Riga Food 2017
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Riga Food 
2017
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Mājas lapa
celotajs.lv/lv/c/brand/cuisine

● Kulinārā maršruta 
dalībnieku prezentācija

● Kulinārie maršruti
● Kulinārais mantojums
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celotajs.lv/lv/c/brand/livonia



celotajs.lv

DALĪBA KULINĀRAJĀ CEĻĀ «LIVONIJAS GARŠA»

➢ Kulinārā ceļa dalībnieki – tūrisma/ēdināšanas uzņēmumi un vietējie pārtikas 
ražotāji, kas veicina vietējā reģionā audzēto pārtikas sastāvdaļu izmantošanu 
produktu ražošanā un ēdienu gatavošanā un iepazīstina ar reģiona 
kulinārajām tradīcijām, kas bieži vien nāk no Livonijas laikiem

➢ Kritēriji
1) Vietām, kuras atvērtas apmeklētājiem NOTEIKTĀ DARBA LAIKĀ
2) Vietām, kuras atvērtas apmeklētājiem tikai pēc IEPRIEKŠĒJAS PIETEIKŠANĀS
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DALĪBA KULINĀRAJĀ CEĻĀ «LIVONIJAS GARŠA»

➢ Ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji:
○ Ēdienkartē iekļauti tradicionāli latviešu ēdieni un dzērieni. Produkti ir iegādāti 

no vietējiem zemniekiem, lauksaimniekiem, ražotājiem, tirdziņiem utt., kas ir 
izcelti/ atzīmēti ēdienkartē 

➢ Pārtikas ražotāji:
○ Produkti ir daļēji vai pilnīgi balstīti uz vietējo pārtiku un dzērieniem, lokālām 

tradīcijām un ēšanas kultūru.  Pārtikas produktu ražošanā uzņēmums izmanto 
vietējās izejvielas

➢ Lauku labumu veikaliņš:
○ Tiek pārdodi vietēji audzēti un ražoti pārtikas produkti

➢ Saimniecības, kas piedāvā degustācijas vai kulinārās meistarklases:
○ Degustāciju un/ vai kulināro meistarklašu organizēšanā tiek izmantoti pašu vai 

vietējo ražotāju audzēti un/ vai sezonāli produkti
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KRITĒRIJI DALĪBAI 

Vietām, kuras atvērtas apmeklētājiem NOTEIKTĀ DARBA LAIKĀ: 
goo.gl/r7JWQN
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KRITĒRIJI DALĪBAI 

Vietām, kuras atvērtas apmeklētājiem tikai pēc IEPRIEKŠĒJAS 
PIETEIKŠANĀS:  goo.gl/Wyw39d



celotajs.lv

• Pieteikšanās līdz 2017. gada 20. novembrim

• Ja nepieciešams - veiksim apsekojumu uz vietas saimniecībā/ uzņemumā, lai 
pārbaudītu atbilstību.

• Tīkla dalībnieku saraksts tiks noslēgts 2018. gada pavasarī. Dalībnieki tiks 
iekļauti kopīgās mārketinga aktivitātēs.

• Projektā plānots iesaistīt ~150 ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus un ~100 
vietējie pārtikas ražotājus LV un EE

• Šobrīd 38 pieteikumi

DALĪBA KULINĀRAJĀ CEĻĀ «LIVONIJAS GARŠA»
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KĀ PIETEIKTIES DALĪBAI KULINĀRAJĀ CEĻĀ 
«LIVONIJAS GARŠA»?

Elektroniskā pieteikuma anketa: goo.gl/aThrzE
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Vairāk informācijas par projektu un dalību:

Inese Riekstiņa

„Lauku Ceļotājs»

inese@celotajs.lv

+371 29 462 024

www.celotajs.lv

mailto:inese@celotajs.lv
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Latvia Country Tourism Association “Lauku ceļotājs”
Kalnciema iela 40, Rīga, LV-1046, +371 67617600 

E-pasts: lauku@celotajs.lv     Facebook: Lauku Celotajs     twitter.com/Laukucelotajs  


