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N  olikuma projekts  

Kultūras zīmes „Latviskais mantojums” piešķiršanas kārtība

1. Zīme „Latviskais mantojums”
Zīme „Latviskais mantojums” tiek piešķirta pakalpojumu sniedzējiem Latvijas laukos un tā apliecina, 
ka  tūrisma  pakalpojums  balstīts  uz  latviešu  kultūrai  raksturīgām  materiālām  un  nemateriālām 
vērtībām. Zīmes uzdevums ir latviskās kultūras identitātes popularizēšana un saglabāšana caur aktīvu 
kultūras mantojuma pielietojumu, interaktīvā veidā iepazīstinot ar to sabiedrību/apmeklētājus.

2. Kam tiek piešķirta zīme „Latviskais mantojums”
Zīmi  „Latviskais  mantojums”  var  iegūt  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.).  

3. Kas piešķir zīmi „Latviskais mantojums”
Zīmi piešķir komisija, kas sastāv no patstāvīgā komisijas sastāva un mainīgā. Patstāvīgajā komisijas 
sastāvā ir kultūras un tūrisma speciālisti ar pieredzi kultūras mantojuma un tūrisma jautājumos. Pēc 
nepieciešamības  tiek  pieaicināts  papildus  komisijas  mainīgais  sastāvs,  kas  sastāv  no  jomu 
speciālistiem, piemēram, arhitekti, pavāri, folkloristi, latvisko tradīciju zinātāji, kāda konkrēta amata 
pratēji, u.c. Komisija pieņem lēmumus par katru konkrēto gadījumu diskusiju rezultātā, balstoties uz 
komisijas dalībnieku profesionālajām zināšanām, pieredzi un orientējoties pēc „Latviskā mantojuma” 
kritērijiem  un  skaidrojumiem.  Komisija  tiekas  ne  retāk  kā  reizi  gadā.  Komisijas  sastāvu  un  tās 
darbības  nolikumu  apstiprina  LLTA  „Lauku  ceļotājs”  (vai  KM?).  Kandidātu  apsekošanu  un 
prezentāciju, komisijas sēžu sagatavošanu veic LLTA „Lauku ceļotājs” (komisijas sekretariāts). 

4. Zīmes „Latviskais mantojums” komisijas uzdevumi:
4.1. organizēt un veicināt zīmes „Latviskais mantojums” ieviešanu un attīstību Latvijā;
4.2. vismaz  reizi  gadā  izvērtēt  zīmes  pretendentu  pieteikumus,  balstoties  uz  apsekojumu 

rezultātiem;
4.3. sekmēt latviskās identitātes popularizēšanu, veicinot latviskās kultūras uzturēšanu līdz ar lauku 

attīstību un ekonomisko aktivitāti laukos;
4.4. sekot Eiropas un Pasaules iniciatīvām nacionālā un Eiropas kultūras mantojuma jomā, veicinot 

sadarbību ar starptautiskām organizācijām;
4.5. informēt sabiedrību par Komisijas lēmumiem;
4.6. veicināt finansējuma piesaisti zīmes „Latviskais mantojums” ieviešanai un attīstībai Latvijā un 

starptautiskās sadarbības nodrošināšanai kultūras mantojuma jomā.

5. Zīmes „Latviskais mantojums” piešķiršanas kārtība:
5.1. zīmi piešķir pēc komisijas ierosinājuma vai pakalpojumu sniedzēja pieteikuma.
5.2. komisijas  sekretariāts  apkopo  pieteikumus  un  organizē  pretendentu  apsekošanu  (sagatavo 

dokumentāciju un apsekošanas grafiku, piesaista nepieciešamos ekspertus apsekošanai, utt.).
5.3. komisijas sekretariāts sagatavo dokumentāciju par pretendentiem izskatīšanai Komisijas sēdē.
5.4. komisija izskata pretendentu dokumentāciju un pieņem lēmumu par zīmes „Latviskais 

mantojums” piešķiršanu.
5.5. komisija organizē/deleģē kultūras mantojuma zīmes un sertifikāta izgatavošanu un nosūta  
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apstiprinātajiem pretendentiem. Pretendenti saņem arī zīmes elektronisko versiju izmantošanai 
savos reklāmas un mārketinga materiālos.

6. Zīmes „Latviskais mantojums” darbība un pārskatīšanas kārtība:
6.1. zīme „Latviskais mantojums” zīme tiek piešķirta uz nenoteiktu laiku
6.2. gadījumos, kad tiek saņemtas negatīvas klientu atsauksmes par zīmes „Latviskais mantojums” 

saņēmēju,  komisijas  sekretariāts  veic  apsekošanu  un  informē  komisiju  par  apsekošanas 
rezultātiem

6.3. ja mainās pakalpojums vai tā īpašnieks/sniedzējs, komisija pārskata „Latviskā mantojuma” zīmes 
piešķiršanu.

6.4. ja kādā no augstāk minēto gadījumu rezultātā, komisija konstatē, ka ir būtiski mainījies zīmes 
saņēmēja  piedāvājums  un  apdraudēta  kvalitāte  un  atbilstība  zīmes  „Latviskais  mantojums” 
kritērijiem, komisija ir tiesīga anulēt piešķirto zīmi.

Komisijas nolikums kvalitātes zīmes „Latviskais mantojums” piešķiršanai izstrādātas projekta „Kultūras mantojuma vērtību 
un potenciāla veicināšana Latvijas lauku tūrismā” ietvaros. 

Publikācijas saturs atspoguļo autora 
uzskatus un Vadošā Iestāde nav atbildīga par projektu partneru publicēto informāciju.

Kalnciema iela 40, Riga, LV-1046, phone: + 371 67617600, fax: + 371 67830041
e-mail: lauku@celotajs.lv, http://www.celotajs.lv

http://www.celotajs.lv/
mailto:lauku@celotajs.lv

	L A U K U   C E Ļ O T Ā J S 
	Nolikuma projekts
	Kultūras zīmes „Latviskais mantojums” piešķiršanas kārtība
	1. Zīme „Latviskais mantojums”
	2. Kam tiek piešķirta zīme „Latviskais mantojums”
	3. Kas piešķir zīmi „Latviskais mantojums”
	4. Zīmes „Latviskais mantojums” komisijas uzdevumi:
	5. Zīmes „Latviskais mantojums” piešķiršanas kārtība:
	6. Zīmes „Latviskais mantojums” darbība un pārskatīšanas kārtība:
	Komisijas nolikums kvalitātes zīmes „Latviskais mantojums” piešķiršanai izstrādātas projekta „Kultūras mantojuma vērtību un potenciāla veicināšana Latvijas lauku tūrismā” ietvaros. 

