
Diskusija par kultūras zīmi

Lauku tūrismā 
 

Lauku celotajs             http://twitter.com/laukucelotajs           www.kultura.celotajs.lv 



Diskusijas darba kārtība 

 

14.00. – 14.20. Diskusijas ievads: 
• Projekts „Kultūras mantojuma vērtību un potenciāla veicināšana Latvijas lauku 

tūrismā” 

• Kultūras tūrisms un „GO local” vai novadu atšķirību koncepts - aktuāls pieprasījums 

tūrismā (gan ārvalstu, gan vietējā) 

• Lauku ceļotāja esošā pieredze un iestrādes, sadarbībā ar mazajiem ražotājiem / 

pakalpojumu sniedzējiem 

• Kultūras mantojuma zīmes pieredze tūrismā Anglijā un Norvēģijā 

• Kvalitātes zīmes „Latviskais mantojums” ideja un darbības priekšlikumi, potenciālie 

zīmes saņēmēju piemēri 

 

14.20. – 16.00. Atvērta diskusija: 
• Zīmes „Latviskais mantojums” idejas ilgtspēja un nepieciešamība, vieta un attīstība 

• Zīmes „Latviskais mantojums” piešķiršanas kritēriji (priekšlikums dokumentā – 

vadlīnijas) 

• Zīmes komisijas sastāvs, izveide, darbība (priekšlikums dokumentā - komisijas 

nolikums) 

• Jūsu idejas, pieredze un skatījums, ieteikumi, līdzi domāšana...  

 

 
 



Projekts: 

Kultūras mantojuma vērtību un potenciāla 

veicināšana Latvijas lauku tūrismā 
 

Projekts finansēts Centralas Baltijas juras regiona INTERREG IV A programmas ietvaros 

 

11.2011 – 12.2013. 

LLTA “Lauku ceļotājs”  Igaunijas lauku tūrisma 

organizācija 

Igaunijas Lauksaimniecības un 

Tirdzniecības Kamera 



Projekta mērķis: 

 

Paaugstināt Latvijas un Igaunijas lauku tūrisma 

saimniecību konkurētspēju, veidojot uz nacionālo 

kultūras mantojumu balstītus tūrisma pakalpojumus. 

 

           

                               4 jomas: 

 

           Arhitektūra &ainava 

             Interjera dizains 

                 Latviski ēdieni 

                     Tradicionāli pasākumi 



Projekta galvenās aktivitātes: 

 

• Konsultāciju programma – 15 demo saimniecības 

• 22 apmācību semināri (2012./2013.) 

• Lauku tūrisma uzņēmēju pieredzes apmaiņas 

braucieni (Latvija, Igaunija, Somija) 

• 4 tematiskas rokasgrāmatas 

• 10 video rullīši 

• 3 dažādas mārketinga publikācijas  

   (GO Local, 7 etnisko novadu maršruti, Latvijas Igaunijas Kultūras 

mantojuma karte) 

• Kvalitātes sertifikāts “Latviskais mantojums” 

 

 



Kultūras tūrisms un  

„GO local” vai novadu 

atšķirību koncepts - 

aktuāls pieprasījums 

tūrismā (gan ārvalstu, 

gan vietējā) 
 

 



Kultūras mantojuma zīmes  

pieredze tūrismā Anglijā un Norvēģijā 

 

 

http://kulturarv.no 
 

 

www.englishheritage.org.uk/ 



Kā tūrisma 

uzņēmēji Īrijā 

piedāvā izbaudīt 

īru kultūras 

mantojumu 

“The lilt of spoken Irish, the rhythm of 

traditional music and dance , the thrill of 

the Gaelic games, ….if you want to 

immerse yourself in a truly 

authentic cultural experience and live the 

‘Gaealtacht experience’ then a stay at 

one of Irelands unique Blaiseadh 

Gaeltachta B&B’s is a must for you! The 

Gaeltacht regions of Ireland are areas 

where the population continue to speak 

Irish as their first language - don’t worry 

they do speak English too!. These areas 

are also rich in traditional Irish culture, so 

if you’d like to follow in the Queen’s 

footsteps and learn to speak a little Irish, 

why not do so at one of Ireland’s unique 

Blaiseadh Gaeltachta B&B’s!” 



Lauku ceļotāja esošā 

pieredze un iestrādes, 

sadarbībā ar mazajiem 

ražotājiem / pakalpojumu 

sniedzējiem 
 

• LLTA “Lauku ceļotājs” 

sadarbojas ar lauku 

tūrisma uzņēmējiem kopš 

1993. gada 
 

• Asociācijas biedri ap 300  
 

• Sadarbības partneri ap 

1100 lauku tūrisma 

uzņēmēji visā Latvijā 
 

 



Kvalitātes zīmes 

„Latviskais mantojums” 

ideja un darbības 

priekšlikumi,  

potenciālie zīmes 

saņēmēju piemēri 

 

 

 

 



Kā novērtēt tos, kas kopj un parāda 

latvisko mantojumu?  



Zīme “Latviskais mantojums” kalpo kā: 

 

 

 

 
 

• Apliecinājums par latviskā mantojuma kopšanu 

un pieejamību 
 

• Atpazīstamība vietējiem un ārvalstu tūristiem 
    (kur redzēt, izgaršot, piedzīvot latvisko) 

 

• Motivācija citiem pakalpojumu sniedzējiem 
 

 

 



Zīmes pamatā – rombs jeb saules zīme 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mūžīgās kustības un dzīvības simbols 

 

 

 

 
 

 



Zīme “Latviskais mantojums” redzama 

 

 

 

 
 

• LC un pakalpojumu  

   sniedzēja mārketinga  

   materiālos 

• Uz ēkas sienas 

• Sertifikāts iekštelpās 

 
 

 



Zīme “Latviskais mantojums” saņēmēji: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakalpojumu sniedzēji: naktsmītnes, lauku 

saimniecības,amatnieki, ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, 

latvisko tradīciju pasākumu rīkotāji un vadītāji, muzeji, kolekcijas, 

prasmju un arodu zinātāji (maizes cepēji, audēji, bitenieki, 

keramiķi, kalēji, pirtnieki, jumtu licēji, teicēji, dziesminieki, utt.). 

 

+ 

Piemēri 
 



Lauku mājas “Dzirnupes” – latvisks dzīvesveids 

 



Mielasts zvejnieku sētā, Rojā 

 



Braslas krogs – latviski ēdieni 

 



Seno rotu kalve Cēsīs – latviskas rotas 

 



Vaidelotes – latviskas gadskārtu tradīcijas 
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Aicinām uz sadarbību zīmes “Latviskais mantojums”  

ieviešanā un atpazīstamības veicināšanā 
 

LLTA “Lauku ceļotājs , Kalnciema iela 40, Rīga, LV-1046 

http://www.celotajs.lv, E-pasts: asnate@celotajs.lv 

Tālr. 29285756 


