
 

 

 

Vēsturiskā mantojuma agrotūrisms 
Kritēriji 

 
 
Kas ir vēsturiskā mantojuma agrotūrisms 
Vēsturiskā mantojuma agrotūrisma piedāvājums (saīsināti – Agro mantojums) ir apmeklētājiem 
atvērtas lauku saimniecības, interaktīvi muzeji, privātas kolekcijas un citas vietas, kur apmeklētāji var 
iepazīt ar lauku dzīvi un lauksaimniecību saistītu vēstures mantojumu. Piedāvājumā var būt 
saimniecību apmeklējumi, ekskursijas, meistarklases, interaktīvas programmas. Vēsturiskā 
mantojuma agrotūrisms iepazīstina ar lauksaimniecības un pārtikas ražošanas procesiem no 
pirmsākumiem līdz mūsdienu praksei. Vēsturiskā mantojuma agrotūrisms var būt mūsdienīgas 
saimniecības tūrisma piedāvājumā, kas piedāvā ieskatu vēsturē. Vēstures mantojuma aspekts iekļauj 
visdažādāko laiku un kultūru ietekmes, kas atstājušas pēdas mūsdienu lauku dzīvē un 
lauksaimniecībā.   
 

Vispārējie kritēriji: 
1. Agro mantojuma tūrisma piedāvājums iepazīstina ar tādiem lauku produktiem vai prasmēm, 

kas saistīti ar zemkopību, lopkopību, zivkopību, pārtikas ražošanu vai amatniecību, un kas 
pārmantoti vismaz vienā paaudzē, turpina pastāvēt un attīstīties mūsdienu sadzīvē. 

2. Agro mantojuma tūrisma produktam vai pakalpojumam ir skaidra koncepcija, nosaukums un 
apraksts. 

3. Agro mantojuma tūrisma produkts tiek piedāvāts vismaz vienā no sekojošiem veidiem: 
saimnieka vai saimniecības gida vadīta ekskursija, produkcijas degustācija, ražošanas procesa 
demonstrējums, iespēja apmeklētājiem izmēģināt/piedalīties kādā no saimniecības darba 
norisēm, meistarklase, saimniecības veikals, kur nopērkama saimniecības produkcija un/vai 
suvenīri, jebkāds cits inovatīvs un interesants prezentēšanas veids.    

4. Agro mantojuma informācija rakstiskā, mutiskā, audiovizuālā vai citā pasniegšanas veidā 
izskaidro attiecīgā produkta, prasmes vai procesa izcelsmi, ienākšanu Latvijā, attīstību un 
pielietojumu mūsdienās. 

5. Agro mantojuma priekšmeti, piemēram, darba rīki, amatniecības un citi izstrādājumi, ir 
saglabāti vai atjaunoti labā stāvoklī un baudāmā izskatā. 

6. Ir ievērotas likumdošanā noteiktās drošības prasības apmeklētāju uzņemšanai, nodrošināta 
adekvāta infrastruktūra (piem., auto novietne, tualetes apmeklētājiem, atbilstošs inventārs 
degustācijām, utt.). 

7. Saimnieki un/vai darbinieki, kas uzņem apmeklētājus, tērpti atbilstoši agro mantojuma 



 

 

produkta tēmai, piemēram, apģērbā ir ar attiecīgo nodarbi saistīti elementi (apavi, 
galvassegas, priekšauti vai citi), saimniecības logo, utt.  

8. Ieteicams: pārdošanā ar saimniecības tēmu saistīti suvenīri un vai/saimniecības ražojumi 
suvenīru veidā. 

9. Ieteicams: saimnieki un/vai darbinieki vada ekskursiju svešvalodās, pārzinot attiecīgās jomas 
specifisko vārdu krājumu. 

 
Zemkopība – graudaugi, dārzeņi, augļi un ogas  

 Iepazīstina ar vēsturiskajām graudaugu, dārzeņu un augļu šķirnēm, kas tradicionāli audzētas 
vai selekcionētas valstī, reģionā vai konkrētā Latvijas apvidū, audzēšanas metodēm un darba 
rīkiem, produktiem un attīstības gaitu līdz mūsdienām. 

 Skaidro, kurā vēstures posmā vai kultūrvēsturiskā ietekmē šīs kultūraugu šķirnes, audzēšanas 
un pārstrādes metodes ienākušas Latvijā. 

 
Lopkopība un putnkopība: 

 

 Iepazīstina ar vēsturiskajām mājlopu un mājputnu šķirnēm, kas tradicionāli audzētas vai 
selekcionētas valstī, reģionā vai konkrētā Latvijas apvidū, audzēšanas metodēm un darba 
rīkiem, produktiem un attīstības gaitu līdz mūsdienām. 

 Skaidro, kurā vēstures posmā vai kultūrvēsturiskā ietekmē šīs mājputnu un mājlopu šķirnes 
un audzēšanas metodes ienākušas Latvijā. 

 
Zivkopība un zveja: 
 

 Iepazīstina ar vēsturiskajām upju, ezeru un zivju sugām, kas tradicionāli audzētas vai zvejotas 
valstī, reģionā vai konkrētā Latvijas apvidū, audzēšanas un zvejas metodēm un darba rīkiem, 
produktiem un attīstības gaitu līdz mūsdienām. 

 Skaidro, kurā vēstures posmā vai kultūrvēsturiskā ietekmē attiecīgās zivju sugas un to 
audzēšanas vai zvejas metodes ienākušas Latvijā. 

 
Pārtikas ražošana: 
 

 Iepazīstina ar tradicionāliem pārtikas produktiem, kas tiek ražoti valstī, reģionā vai konkrētā 
apvidū, gatavošanas un ražošanas metodēm un darba rīkiem, attīstības gaitu līdz 
mūsdienām. 

 Skaidro, kurā vēstures posmā vai kultūrvēsturiskā ietekmē attiecīgie pārtikas produkti un to 
gatavošanas vai ražošanas metodes ienākušas Latvijā. 

 
Amatniecība: 
 

 Iepazīstina ar vēsturiskiem amatiem un rokdarbiem valstī, reģionā vai konkrētā apvidū, 
darba paņēmieniem un darba rīkiem, izstrādājumiem, attīstības gaitu līdz mūsdienām.  

 Skaidro, kurā vēstures posmā vai kultūrvēsturiskā ietekmē attiecīgie amati vai rokdarbu 
prasmes ienākušas Latvijā. 

             



 

 

 
Projektu „Lauksaimniecības tradīciju mantojums agrotūrismā Latvijā un Lietuvā” atbalsta ES Interreg 
Latvija-Lietuva programma 2014-2020. 
 
Projekta mērķi 
Projekta mērķis ir izveidot un popularizēt ilgtspējīgu pārrobežu agrotūrisma produktu, kas ir pieejams 
visā programmas teritorijā Latvijā un Lietuvā, tādējādi saglabājot kultūras mantojumu, attīstot un 
popularizējot uz tā balstītus produktus un pakalpojumus, kā arī veicināt tūristu skaita pieaugumu 
šajā reģionā. Par pamatu šim agrotūrisma produktam būs lauku saimniecības, kurās tiek uzturētas 
pārmantotās tradīcijas lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, amatniecībā un pārtikas ražošanā un 
pārstrādē. 
Projekta plānotie rezultāti 

1. Lauku kultūras mantojumā balstīts agrotūrisma produkts (50 saimniecības Latvijā un 50 
Lietuvā), saistītas 10 tūrisma maršrutos 

2. Izglītojošs atbalsts lauksaimniekiem agrotūrisma produktu veidošanā (produkta kritēriji, 3 
rokasgrāmatu komplekts, informatīvie semināri, produkta akreditācija) 

3. Mārketinga un popularizēšanas kampaņa 
Kopējais projekta budžets ir  235 881 Eur, no tā 200 499 Eur tiek finansēts no Eiropas Reģionālā 
Attīstības Fonda.  
Programmas mājaslapa: www.latlit.eu  
Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu 
Projekta informācija: http://www.celotajs.lv/lv/project/14  
 
Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild 
Latvijas Lauku Tūrisma Asociācija "Lauku ceļotājs" un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par 
Eiropas Savienības oficiālo nostāju. 
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