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Kultūras zīme Latviskais mantojums izveidota pēc 
„lauku ceļotāja” iniciatīvas un tiek pasniegta latvijas tūrisma 
uzņēmējiem, kuri saglabā un daudzina latvisko kultūras un 
sadzīves mantojumu, rādot to apmeklētājiem. Pēc šīs zīmes 
varat pazīt vietas, kur saimnieki apmeklētājiem ir gatavi 
rādīt un stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem, mācīt amatus 
un prasmes, svinēt latviskos svētkus. latviskā mantojuma 
zīmi saņem saimnieki - naktsmītnes, lauku saimniecības, 
amatnieki, lauku krodziņi, latvisko tradīciju pasākumu 
rīkotāji un vadītāji, muzeji, kolekciju, prasmju un arodu 
zinātāji. 

Latviskā mantojuma zīme tiek piešķirta kopš 2013. gada sadarbībā 
ar lR Kultūras ministriju un latvijas Pašvaldību savienību.

Pretendentus zīmes saņemšanai izvērtē komisija: 

Juris Dambis, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 
Dace melbārde, latvijas Nacionālais kultūras centrs 
signe Pujāte, latvijas Nacionālais kultūras centrs 
Janīna Kursīte, latvijas Universitāte 
māra mellēna, etnopsiholoģe
ieva Švarca, UNEsCo latvijas Nacionālā komisija 
Jolanta Treile, lR Kultūras ministrija
mārtiņš Kuplais, latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs
Valdis muktupāvels, latvijas Universitāte 
Andris Kapusts, latvijas Folkloras biedrība
māra Zālīte, dzejniece un dramaturģe 
Gatis mūrnieks, mcCann World Group Riga 
sniedze sproģe, latvijas Pašvaldību savienība
Armands slokenbergs, Tūrisma attīstības valsts aģentūra
Dace Ziemele, lR Kultūras ministrija
Asnāte Ziemele, llTA „lauku ceļotājs”

Vairāk par latviskā mantojuma zīmi var uzzināt „lauku ceļotāja”
mājas lapā: www.kultura.celotajs.lv

Dzejniece un dramaturģe Māra Zālīte:
 „Valstis, kuras apzinās savas identitātes vērtību, iegulda lielu darbu, lai 
to attīstītu. Un ne jau tikai tūrisma biznesa dēļ. Savas identitātes ietvaros 
cilvēks jūtas komfortabli. Patība ir kā mājas. Savas identitātes ietvaros 
cilvēks ir radošs un pašapzinīgs. Tomēr arī tūrisma biznesa dēļ. Nav nekas 
slikts, ka atskārsme – vienīgi savdabīgais ir interesants – tiek balstīta arī 
pragmatiskās interesēs. Savdabība pasaulē kļūst par iekārojamu mantu. 
Identitāte atmaksājas. Kultūru unikalitāte ne tikai dara pasauli krāsainu 
un cilvēkus kodolīgākus, bet kļūst arī par globālā tirgus produktu”.

lR Kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende:
„Zīmes „Latviskais mantojums" iedibināšana ir pierādījums un 
apliecinājums tam, ka nacionālā kultūra vistiešākā veidā sekmē biznesa 
attīstību. Tas ir lielisks veids, kā rosināt mazos lauku uzņēmējus vēl vairāk 
pievērsties latvisko vērtību izkopšanai, kuras paaudžu paaudzēs esam 
mantojuši no saviem senčiem un, kuras ir svarīgas ne tikai mums pašiem, 
bet arī cilvēkiem no daudzām citām pasaules valstīm.”

latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis:
„Mūsdienu straujajā ikdienas ritmā ir ļoti svarīgi, lai cilvēki, kuriem 
latviskais gars un mīlestība pret latviskās dzīvesziņas saglabāšanu, ir aktīvi 
un nes šo pieredzi tālāk nākotnē. Tieši tāds mērķis ir Latviskā mantojuma 
zīmei. Mums ir jālepojas ar šiem uzņēmējiem un latvisko tradīciju
aizrautajiem cilvēkiem, pateicoties kuriem, mūsu latviskās tradīcijas
dzīvos ilgi. "

latvijas lauku tūrisma asociācijas prezidente Asnāte Ziemele:
„Lai cik lepni esam par savu latvisko mantojumu, joprojām pārāk kautrīgi 
un par maz rādām to citiem. „Latviskā mantojuma” zīme vienos mazākus 
un lielākus lauku tūrisma uzņēmējus, lauku labumu ražotājus un citus 
latviskās kultūras mantojuma nesējus, kas pratuši saglabāt, atjaunināt 
vai izcelt latvisko gudrību un prasmīgi daudzināt to vietējiem un ārvalstu 
tūristiem.” 
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1 Mekes krogs
salacgrīvas novads, liepupes pagasts

8 salacas 1. nēģu tacis
salacgrīva, meldru iela 1

9 Lauku māja „Dzirnupes”
limbažu novads, Viļķenes pagasts

10 Zemnieku saimniecība „vaidelotes”
bauskas novads, Jauncode, Vaidelotes

11 Lauku māja „Donas”
smiltenes novads, blomes pagasts, Donas

12 Lauku māja „Lantus”
Kocēnu novads, bērzaines pagasts

2 saimniecība „Ūši”
Dundagas novads, Kolka, Ūši

3 tradīciju nams „Zvanītāji”
Rucavas novads, Rucavas pagasts, Zvanītāji

4 valmiermuižas alus darītava
burtnieku novads, Valmieras pagasts, Valmiermuiža,
Dzirnavu iela 2

5 Zemnieku saimniecība „Adzelvieši”
burtnieku novads, burtnieku pagasts, Adzelvieši

6 vienkoču parks
līgatnes novads, līgatnes pagasts, Vienkoči

7 Ludzas Amatnieku centrs
ludza, Tālavijas iela 27 a
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       Mekes kroGs

KoNTAKTiNFoRmāCiJA:

Rīgas – Tallinas šosejas (A1) 51. km
salacgrīvas novads, liepupes pagasts
+371 64020232

 www.meke.lv

Janvāris - marts i-Vii 11.00-21.00,
Aprīlis - septembris i-Vii 10.00-22.00,
oktobris - Decembris i-Vii  11.00-21.00

 lV, RU, EN

lat: 57.436018 
lon: 24.429420

 Attālums no Rīgas ~70km
Ar autobusu Rīga- Ainaži, Rīga-saulkrasti - limbaži. 
Pieturvietas nosaukums „liepupes pagasta pārvalde” 

 Ziemā tiek rīkoti muzikālie vakari un septembra mēnesī alus 
svētki.

                           sAiMniecībA „ŪŠI”

sAimNiEKo: Dženeta marinska

ZīmE PiEŠķiRTA PAR: latviskiem ēdieniem – sklandrauši

Kolkasraga tuvums, jūras un priežu smaržas piesātināts gaiss, sena 
vēsture un savdabīga vietas identitāte ir Kolkas raksturiezīmes, kuras 
uzsūkušas sevī arī Ūšu sēta un tās cilvēki. Rakstiskas ziņas par Ūšu sētu 
atrodamas kopš 18.gs. sākuma. Jau vairāk kā desmit gadus viesiem 
šeit piedāvā iepazīt Kurzemes tālākā ziemeļu stūra identitāti, izbaudot 
nesteidzīgu atpūtu jūras tuvumā.
saimniece rāda, kā gatavo kurzemes saldēdienu sklandraušus (saukti 
arī žograuši, burkānrauši, dižrauši, spēkrauši) un piedāvā viesiem tos 
nogaršot. Piedāvā arī ekskursiju kājāmgājējiem „Pastaiga industriālās 
Kolkas vēsturē” ar teatralizētiem elementiem un latvijas labāko šprotu 
degustāciju. Pati saimniece Dženeta marinska jūtas kā lībiete, pārzin 
lībiešu valodu un aicina viesus iepazīt lībiešu krastu.

KoNTAKTiNFoRmāCiJA:

Dundagas novads, Kolka, Ūši

+371 63276507, +371 29475692

 www.kolka.info

Grupām virs 10 cilvēkiem Aprīlis - oktobris, i-Vii (iepriekšēja 
pieteikšanās); ģimenēm Janvāris - Decembris, i-Vii (iepriekšēja 
pieteikšanās)

lV, RU, EN

lat: 57.748534  
lon: 22.595057

 Attālums no Rīgas ~ 160 km

Ar autobusu Rīga - Kolka vai Rīga - Kolka - mazirbe
līdz pieturai „Kolka”.

sAimNiEKo: sudrabu ģimene

ZīmE PiEŠķiRTA PAR: 
latviskiem ēdieniem
latvisku ainavu

Tallinas un Rīgas šosejas 
piecdesmit pirmajā kilometrā 
atrodas mEKEs KRoGs. Autentiska 
izskata krogs ir ierīkots 104 gadus
vecā kūtī. blakus krodziņam atrodas lepnais, 1907. gadā no Tūjas 
sarkanajiem ķieģeļiem celtais pagastnams. Šī vieta 1888. gada  
rakstos minēta kā Valmieras apriņķa, liepupes pagasta mekes 
privātmuiža. Kroga piedāvājumā ir tādi latviski ēdieni un dzērieni kā 
bukstiņbiezputra, skābeņu zupa, ķirbju biezzupa, pelēkie zirņi, speķa 
pīrāgi un pašmāju brūvēta kandža. Šeit var piestāt, paēst, iedzert un 
apdomāt dzīvi.
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  3     trADīciJu nAMs „ZVANĪTĀJI”

KoNTAKTiNFoRmāCiJA:

Rucavas novads, Rucava, Zvanītāji

+371 26814051

 www.celotajs.lv/zvanitaji

maijs – Novembris, i-Vii (iepriekšēja pieteikšanās)

 lV, RU, EN

lat: 56.09698 
lon: 21.09699

 Attālums no Rīgas ~ 260 km
Ar autobusiem Rīga – liepāja un liepāja – Rucava,
no Rucavas centra 200m kājām.

 “Zvanītāju” vasaras skola, vasaras saulgrieži, Annas diena

    vALMierMuiŽAs ALus DArītAvA

KoNTAKTiNFoRmāCiJA:

burtnieku novads, Valmieras pagasts, Valmiermuiža, 
Dzirnavu iela 2
+371 20264269

 www.valmiermuiza.lv

Janvāris – Decembris, i-Vii (iepriekšēja pieteikšanās) 

  lV, RU, EN (iepriekš vienojoties, iespējamas arī citas valodas)

lat: 57.555934, lon: 25.431621

 Attālums no Rīgas ~ 100 km

Ar autobusu vai vilcienu Rīga - Valmiera. No Valmieras centra
uz Valmiermuižu - ar pilsētas autobusu, taksometru vai kājām. 

 ik gadu nedēļu pirms Jāņiem Valmiermuižā notiek ielīgošanas 
pasākums "saulgriezis". Citos saulgriežu un saulstāvju svētkos 
pie alus darītavas notiek svinības un tirdziņš "Ar Gardu muti 
Valmiermuižā".

sAimNiEKo: Rucavas sievas un sandra Aigare

ZīmE PiEŠķiRTA PAR: latvisku tradīciju kopšanu
latviskiem ēdieniem 
latvisku ēku

Tradīciju nams Zvanītāji atrodas Rucavas centrā, 0,15 km uz 
ziemeļiem no Rucavas luterāņu baznīcas. 19. gs. beigās celtā 
koka ēkā, kaspārveidota par muzeju, var iepazīt dzīves vidi, kādā 
cilvēki mituši pirms vairāk kā 100 gadiem. Šeit apskatāmi sadzīves 
priekšmeti, Rucavai raksturīgais tautastērps, zeķes, cimdu raksti. Te 
rīko vakarēšanas, dziedāšanas un spēlēšanas pasākumus, dančus, auž 
noderīgas lietas. Piedāvā kultūrizglītojošas programmas “Vakarēšana” 
un “Rucavas goda mielasts", kurās laiks paiet dziedot, dancojot un 
muzicējot kopā ar Rucavas teicējām, dziedātājiem un muzikantu, kā 
arī nobaudot kādu no tradicionālajiem rucavnieku ēdieniem – īstu 
rupjmaizi, balto sviestu ar kartupeļiem, riezi, kartupeļu kukulīšus vai 
sklandraušus, ko šeit sauc arī par žogaraušiem.

sAimNiEKo: alus darītavas saime

ZīmE PiEŠķiRTA PAR:  latviskās alus kultūras daudzināšanu

lai taptu brangs alus, vispirms bija jāuzbūvē branga muiža. 
Valmiermuižas pirmsākumi meklējami līdz ar Valmieras pili. sākumā 
Valmieras muiža atradusies pašas Valmieras pils tuvumā, taču ap
1624.gadu no turienes aizcelta prom uz vietu, kur tā atrodas šodien. 
līdz ar Valmiermuižas alus darītavu atdzima arī tās kultūrvēsturiskais 
centrs. Ciemošanās laikā var iepazīt muižas vēsturi un alus darīšanas 
procesu, sākot no dabīgām izejvielām, līdz gatavam produktam. 
brūža apskati papildina dzīvā alus degustācija un stāsti par latviešu 
tradicionālo svētku dzērienu.
Alus darītavas kompleksā ietilpst arī Valmiermuižas tirgotava, kur 
var iegādāties ne tikai alu, bet arī citus latvijā ražotus produktus un 
suvenīrus.

3 4
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        ZeMnieku sAiMniecībA „AdZelVIeŠI”

KoNTAKTiNFoRmāCiJA:

burtnieku novads, burtnieku pagasts, Adzelvieši

+371 29253507

 www.adzelviesi.lv

Janvāris – Decembris, i-Vii (iepriekšēja pieteikšanās)

 lV, RU, DE

lat: 57.49940
lon: 25.19760

 Attālums no Rīgas ~ 150 km
Ar autobusu vai vilcienu Rīga – Valmiera, no Valmieras 
centra ar autobusu Valmiera – burtnieki – Eniņi 
līdz pieturai Adzelvieši, no pieturas 1km kājām.

                             vienkoču pArks

sAimNiEKo: Rihards Vidzickis

ZīmE PiEŠķiRTA PAR:  latviskas amata prasmes daudzināšanu – 
kokamatniecība

Vienkoču parks atrodas Gaujas Nacionālajā parkā, līgatnes novadā pie 
līgatnes upes un tā platība ir 9.25 ha. Vienkoču parks popularizē koka 
amatniecību un vienkoča darinājumus - lietas, kas gatavotas no viena 
vesela koka grebjot, kaļot vai citādi apstrādājot. Parku iekārtojot, izmantoti 
galvenokārt dabas materiāli.
Vienkoču parkā var aplūkot saimnieka darinātos vienkoču priekšmetus, 
apskatīt Nurmižu pils u.c. ēku maketus, smilšu māju, kā arī piedalīties 
tematiskos pasākumos. Vīrieši var darināt bērzu sulas renītes, bet sievas – no 
dabiskiem materiāliem taisīt rotaslietas. Vienkoču priekšmetus senie cilvēki 
izgatavoja jau mezolītā, bet vienkoču laivas (parkā - vairākas) plašāk sāka 
izmantot kopš 9. gs. staigājot pa takām, var aplūkot dažādas koka skulptūras. 
Tie ir gan dažādi dzīvnieki, gan pasaku un teiku tēli, vai arī pēc vēstures 
avotiem veidoti objekti. 2009. gadā Vienkoču parks tika atzīts par ģimenei 
draudzīgu atpūtas vietu, kurā ģimenes ar bērniem var justies brīvi, droši un 
apmierināti.

KoNTAKTiNFoRmāCiJA:

līgatnes novads, līgatnes pagasts, Vienkoči

+371 29329065

 www.vienkoci.lv

Janvāris – Decembris, i-Vii, 10:00 - 18:00. Ziemā līdz tumsai, bet 
ārpus norādītā darba laika pēc iepriekšējas pieteikšanās.

  lV, RU, EN

lat: 57.191815
lon: 25.053158

 Attālums no Rīgas ~ 64km 

Ar autobusu Rīga - Cēsis, Rīga – Valmiera līdz pieturai „līgatne” 
vai ar vilcienu Rīga – Cēsis līdz pieturai „līgatne”.

 Katru gadu oktobra pirmajā sestdienā tiek rīkota Uguns nakts.

sAimNiEKo: Jānis un Dzidra Grīnbergi

ZīmE PiEŠķiRTA PAR: latvisku amata prasmi - kaņepju aizdars

Adzelviešu mājām ir sena vēsture. Rakstos Adzelvieši, kur gaisā virmo 
senatnes burvība, minēti jau 1542.gadā. Adzelvieši ir viena no retajām 
vietām Vidzemē, kur gatavo īstu kaņepju grūsli, ko tagad saucam par 
kaņepju aizdaru.
Adzelviešu laukos audzē kaņepes, no kuru sēklām ražo kaņepju sviestu 
un aizdara rupjo malumu. Ražošanas procesā klāt netiek pievienots ne 
sviests, ne augu tauki, tāpat arī klāt nav ne sāls, ne citas garšvielas. īpašo 
garšu nosaka paaudzēs uzkrātā pieredze.
Pie 101 gadu vecas klēts apskatāmi seni kaņepju šķiedras apstrādes 
instrumenti. Te var nogaršot un iegādāties gardu produkciju, kā arī 
doties īsā un aizraujošā pagātnes ceļojumā par kaņepju audzēšanas 
vēsturi. sējas kaņepe ir sens latvijas kultūraugs, ko audzē jau vairāk kā 
1000 gadu.
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        LuDZAs AMAtnieku centrs

KoNTAKTiNFoRmāCiJA:

ludza, Tālavijas iela 27 a

+371 29467925, +371 29123749

 www.ludzasamatnieki.lv

Janvāris - Decembris, i-V 8.00 - 17.00, Vi 9.00-15.00
ārpus norādītā darba laika pēc iepriekšējas pieteikšanās

 lV, RU, EN (iepriekš piesakot - DE)

lat: 56,5487827
lon: 27,7263012

 Attālums no Rīgas ~ 280km
Ar vilcienu Rīga - Zilupe līdz pieturai „ludza” vai 
ar autobusu Rīga - Kārsava līdz pieturai „ludza”.

 lielais latgaļu tirgus pirmsjāņu sestdienā.
Zaļie tirdziņi gadskārtu svētkos 4 reizes gadā, seno arodu diena 
augusta pirmajā sestdienā.
Prasmju skolas meistarklases aprīlī ar dažādiem amatu 
meistariem.

                sALAcAs 1. nēģu tAcis

KoNTAKTiNFoRmāCiJA:

salacgrīva, meldru iela 18

+371 29268299

 www.celotajs.lv/salacasnegutac

Jūnijs – 01. Augusts bez degustācijas.
01. Augusts – Decembris ar degustāciju.
Tikai ar iepriekšēju pieteikšanos pa tālr. 29268299

 lV, RU

lat: 57.753738 
lon: 24.374939

 Attālums no Rīgas ~ 100 km

Ar autobusu Rīga – Ainaži līdz pieturai „salacgrīvas autoosta”.

 Nēģu diena, kas notiek katru gadu oktobra sākumā. Precīzu 
datumu skatīt www.salacgriva.lv.

sAimNiEKo: līga un Ēriks Kondrāti

ZīmE PiEŠķiRTA PAR: latvisku amata prasmju daudzināšanu
latviskiem ēdieniem
latvisku tradīciju kopšanu

ludzas Amatnieku centra misija – veicināt seno latgaļu arodu prasmju 
un amatniecības tradīciju saglabāšanu, celt to prestižu sabiedrībā 
un piedāvāt vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem iepazīt latgalisko 
dzīvesziņu caur amatnieku un mākslinieku darbiem. Šeit apskatāmi 
un iegādājami vairāk kā 40 latgales amatnieku darbi. Te tiek piedāvāts 
senlatgaļu tērpā ģērbta gida stāstījums suprādku istabā par seno baltu 
cilšu dzīvi, amatniecības rašanos un attīstības vēsturi, senajiem ētikas 
un darba likumiem, tradīcijām, arī arodu demonstrējumi un seno amatu 
iemaņu apgūšana. Grupas pusdienās var mieloties ar latgaļu ēdieniem 
un apmeklētmaizes un dzērienu gatavošanas prasmju skolu latgaļu 
kukņā. Regulāri tiek rīkoti gadskārtu un zaļie tirdziņi.

sAimNiEKo: Aleksandrs 
Rozenšteins

ZīmE PiEŠķiRTA PAR: 
Par latvisku amata prasmi  - 
nēģu zveja

salaca un svētupe ir vienīgās 
vietas pasaulē, kur joprojām 
nēģus rūpnieciskā mērogā zvejo, izmantojot vairāk kā 150 gadu senu 
metodi – taci. Tā ir pāri upei uzcelta laipa ar murdiem, kopā ir 3 tači.
senatnē ar šādu metodi nēģus un lašus zvejoja daudzās latvijas upēs. 
līdz mūsdienām šis senais zvejas veids ir saglabājies tikai salacgrīvā. 
Ar taci nēģus zvejo 6 mēnešus - no augusta līdz februārim. Katru 
gadu pirms sezonas sākuma zvejnieki taci ierīko no jauna. Pati nēģu 
zveja notiek naktīs, jo nēģi pārvietojas tikai diennakts tumšajā laikā. 
Vietējā zvejnieka pavadībā var izstaigāt taci, apskatīt zvejas procesu un 
nobaudīt sagatavotus nēģus.
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         LAuku MāJA „dZIrNupes”

KoNTAKTiNFoRmāCiJA:

limbažu novads, Viļķenes pagasts

+371 26408465

 www.dzirnupes.lv

Janvāris – Decembris, i-Vii (iepriekšēja pieteikšanās) 

 lV, RU, EN. DE

lat: 57.614033 
lon: 24.678984

 Attālums no Rīgas ~ 100 km
Ar autobusu Rīga - limbaži līdz limbažiem, no limbažu centra 
ar autobusu limbaži - Pāle vai limbaži - Viļķene (līdz pieturai 
"Šķirstiņi"), tad 1,5 km kājām vai piezvaniet, aizbrauksim pakaļ.

ZeMnieku sAiMniecībA „VAIdeloTes”

KoNTAKTiNFoRmāCiJA:

bauskas novads, Jauncode, Vaidelotes

+371 29389993, +371 63921400

 www.vaidelotes.lv

Pēc iepriekšējas pieteikšanās.

 lV, RU, EN

lat: 56.427679 
lon: 24.226184

 Attālums no Rīgas ~ 70 km

Ar autobusu Rīga- bauska, tālāk 5 km kājām vai piezvaniet, 
aizbrauksim pakaļ.

 ik gadus tiek svinēti visi četri saulgriežu pasākumi: Vasaras un 
Ziemas saulgrieži, lielā diena un mārtiņi.

sAimNiEKo: Palelioņu ģimene

ZīmE PiEŠķiRTA PAR: latvisku dzīvesziņu

Tradicionāla Vidzemes lauku sēta 15 km attālumā no limbažiem, 
kur viesiem ir iespēja nakšņot romantiskā klētiņā. 1924. gadā celtā 
labības klēts pārtapusi par klētiņu viesu uzņemšanai. „Dzirnupes” ir 
piemērota atpūtai divatā vai atpūtai ar bērniem. Klēts ēkā atrodas 
arī pirts. saimniecībā atrodas dīķis un upīte, kas piemēroti peldēm, 
makšķerēšanai vai romantiskam izbraucienam ar laivu, lapene, smēdes 
namiņš, kur saimnieks iemācīs izkalt naglu, šūpoles, mazdārziņš ar lauku 
labumiem un ziedošas pļavas. Aplūkojami arī dzīvnieciņi, kurus ļauts 
apskatīt, pabarot un pat samīļot. saimnieki piekopj latvisku dzīvesziņu, 
ko nodevuši arī mantojumā saviem bērniem. saimnieks pats gatavo 
dažādus lauku darba rīkus, kā arī celma bungas. Patreiz saimniece 
izstrādā jaunu tūrisma piedāvājumu: latviešu tradīcijām atbilstošu 
programmu “sievzinības”, kur jaunās sievas pirms vai pēc precībām 
varēs apgūt dažādas latviskas tradīcijas un prasmes, arī maizes cepšanu.

sAimNiEKo: Daira un Arnolds 
Jātnieki

ZīmE PiEŠķiRTA PAR: 
latvisku tradīciju kopšanu 
latviskiem ēdieniem

Vaidelotes atrodas 
apmēram 3 km attālumā no 
bauskas, pie Vecumnieku 
pagrieziena. saimnieki popularizē latvisko dzīvesziņu, piekopj senus 
rituālus, cienā ar kulinārā mantojuma ēdieniem - putru, virteņiem, 
pīrāgiem, plātsmaizēm, kas gatavoti no pašu audzētiem graudiem 
un rupja maluma miltiem. Var iegādāties arī dažādas tējas, garšvielas 
un lauku labumus. Rīko atvērtus gadskārtu svinēšanas pasākumus ar 
gadskārtām raksturīgiem ēdieniem, rāda muzicēšanas, dziedāšanas, 
dejošanas un dažādu rituālu tradīcijas.

9 10



16 17

        LAuku MāJA „doNAs”

KoNTAKTiNFoRmāCiJA:

smiltenes novads, blomes pagasts, Donas

+371 26425426

 www.maizesdarbnica.blogspot.com

Janvāris – Decembris, i-Vii (iepriekšēja pieteikšanās) 

 lV, RU

lat: 57.453924 
lon: 25.738736

 Attālums no Rīgas ~130km

Ar autobusu Rīga- smiltene,  tālāk piezvaniet, aizbrauksim pakaļ.

 Decembra mēnesī ,,Rūķu piparkūku darbnīcas”.

              LAuku MāJA „lANTus”

KoNTAKTiNFoRmāCiJA:

Kocēnu novads, bērzaines pagasts

+371 29214406

 www.laukumaja.lv

Janvāris – Decembris, i-Vii (iepriekšēja pieteikšanās)

 lV, RU, EN

lat: 57.632363 
lon: 25.242862

 Attālums no Rīgas ~ 115 km

Ar autobusu Rīga- Valmiera vai no Valmieras centra ar autobusu 
Valmiera – mazsalaca – Rūjiena līdz pieturai „īgums” un tālāk 700 
m ar kājām.

 Katru otro gadu Koklētāju dienas.

sAimNiEKo: briežu ģimene

ZīmE PiEŠķiRTA PAR: latvisku 
amata prasmi  - maizes cepšana
latviskiem ēdieniem

lauku mājas Donas, kas atrodas 
netālu no smiltenes, blomes 
pagastā, jau vēsturiski ir saistītas 
ar maizi. senos laikos te bijis stallis, bet padomju laikā ēkā iekārtota 
slavenā blomes maizes ceptuve. Tagadējie saimnieki atjaunojuši 
maizes cepšanas tradīcijas pēc sentēvu receptēm: sākumā mīkla rūgst 
abrā, tad tiek plaucēta, mīcīta, uz kļavu lapām veidoti kukulīši un tad 
tos liek ar malku kurināmā krāsnī. Katrs pats var uztaisīt savu maizīti 
un notiesāt to ar pienu un medu, vai arī paņemt līdzi. Piedāvā arī citus 
latviskus lauku labumus, piemēram, - 17 sieru veidus!
saimnieki piedāvā arī īpašu kāzu programmu ,,mārtošanas maize”, kas 
piemērota jaunlaulātajiem, vai līgavas tusiņam ar draudzenēm, vai arī 
kā skaists pasākums pirms kāzām kopā ar vedējiem un vecākiem. 

sAimNiEKo: māris Šternmanis

ZīmE PiEŠķiRTA PAR: 
latvisku vidi

Atjaunota lauku sēta 
"lantus" atrodas vienā no 
gleznainākajām latvijas vietām 
netālu no burtnieku ezera, 
bērzaines pagastā. iekoptā 
lauku sētas ainava, ēkas un interjers rada noskaņu par latvisku vidi. 
Viesiem tiek piedāvāts atpūsties mājīgās istabiņās, kurās senatnīgais ar 
moderno pastāv harmoniskā saskaņā. saimniece gatavo latviskus lauku 
ēdienus, maksimāli izmantojot pašu vai apkārtējo uzņēmumu pieejamos 
produktus. lauku sēta ir piemērota vieta ķermeņa un gara attīrīšanai 
un spēcināšanai, baudot dažādas sPA procedūras, pirtnieka pērienu un 
peldi piemājas dīķī. Aktīvās atpūtas piekritējiem tiek piedāvātas sezonai 
atbilstošas sportiskās aktivitātes, kā arī izklaides iespējas visai ģimenei. 
lauku sēta piedāvā sarīkot svinības ar gardām maltītēm un lauciniecisku 
eleganci, kā arī nosvinēt kāzas pēc senlatviešu tradīcijām.
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Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs" ir 
nevalstiska profesionāla organizācija, kas dibināta
1993. gadā un apvieno lauku tūrisma uzņēmējus un citas 
lauku tūrisma attīstībā ieinteresētās personas Latvijā. 

AsoCiāCiJAs mĒRķi: 

•  Veicināt lauku un lauku tūrisma attīstību latvijā,

•  Veicināt vides aizsardzību un dabas resursu saudzīgu 
izmantošanu ilgtspējīgai lauku attīstībai,

•  Veicināt sadarbību dažādu lauku uzņēmēju starpā un 
aizstāvēt to intereses, veidojot kopēju līdzsvarotu lauku 
un lauku tūrisma attīstību latvijā, veicinot nodarbinātību 
lauku apvidos.

Kalnciema iela 40, Rīga, lV-1046, latvija

T: +371 67617600, E: lauku@celotajs.lv 
  lauku Ceļotājs/baltic Country Holidays
     www.twitter.com/laukucelotajs

www.celotajs.lv

AsoCiāCiJAs DARbībA:

•  izstrādājam kvalitātes noteikumus lauku tūrisma 
mītnēm, regulāri apsekojam tās un piešķiram 
kvalitātes kategorijas, 

•  Veidojam un papildinām tūrisma datu bāzi
     www.celotajs.lv, 

•  Piešķiram lauku tūrisma uzņēmējiem eko zīmi 
"Zaļais sertifikāts" un Kultūras zīmi „latviskais 
mantojums”,  

•  Rīkojam regulāras Asociācijas valdes sēdes un 
atklātas Asociācijas biedru kopsapulces, 

•  izstrādājam mācību materiālus lauku tūrisma 
uzņēmējiem un publicējam aktuālāko informāciju 
par lauku tūrisma uzņēmējdarbību

     www.macies.celotajs.lv, 

•  Veicam lauku tūrisma mārketingu latvijā un 
ārzemēs, 

•  izdodam tūrisma kartes un ceļvežus,  

•  Veidojam ceļojumu maršrutus pa latviju, lietuvu un 
igauniju www.tures.celotajs.lv, 

•  Apkopojam un analizējam statistiku, izstrādājam 
pētījumus lauku tūrisma jomā, 

•  Pastāvīgi sadarbojamies ar Eiropas tūrisma 
organizācijām,  

•  Pārstāvam lauku tūrisma uzņēmēju intereses, 
piedalāmies likumprojektu izstrādē, 

•  Vadām un piedalāmies Es un nacionālos lauku 
tūrisma projektos.

 PAR
lauku ceÎotÂju
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rīga   +371 67037900, www.liveriga.com

Jūrmala   +371 67147900, www.tourism.jurmala.lv

Aglona   +371 65322100, www.aglona.travel

bauska   +371 63923797, www.tourism.bauska.lv

cēsis   +371 64121815, www.tourism.cesis.lv

Daugavpils   +371 65422818, www.visitdaugavpils.lv

Dobele   +371 63723074, www.dobele.lv

Gulbene +371 64497729, www.gulbene.lv/tourism

Jēkabpils   +371 65233822, www.jekabpils.lv

Jelgava   +371 63005447, www.visit.jelgava.lv

koknese   +371 65161296, www.kokneseturisms.info

krāslava   +371 65622201, www.visitkraslava.com

kuldīga   +371 63322259, www.visit.kuldiga.lv

Liepāja   +371 63480808, www.liepajaturisms.lv

Līgatne   +371 64153169, www.visitligatne.lv

Limbaži   +371 64070608, www.visitlimbazi.lv

Līvāni   +371 65381856, www.livani.lv

Ludza   +371 65707203, www.ludza.lv

Madona   +371 64860573, www.madona.lv

pļaviņas   +371 22000981, www.plavinunovads.lv

preiļi   +371 65322041, www.preili.lv

rēzekne   +371 64605005, www.rezekne.lv

saldus   +371 63807443, www.saldus.lv

saulkrasti   +371 67952641, www.saulkrasti.lv

sigulda   +371 67971335, www.tourism.sigulda.lv

talsi   +371 63224165, www.talsitourism.lv

tērvete   +371 63726212, www.zemgaletourism.lv

tukums   +371 63124451, www.visittukums.lv

valmiera   +371 64207177, visit.valmiera.lv

ventspils   +371 63622263, www.visitventspils.com

tŪrisMA inforMāciJAs centri reģionāLās tŪrisMA AsociāciJAs

Kurzemes tūrisma asociācija
baznīcas iela 5, Kuldīga, Kuldīgas, novads,  +371 63322259, 
kta@kuldiga.lv, www.kurzeme.lv

Latgales reģiona attīstības aģentūra
saules iela 15, Daugavpils, +371 65428111, info@latgale.lv, 
www.visitlatgale.com

Vidzemes tūrisma asociācija
Pils laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, +371 64122011,
info@vidzeme.com, www.vidzeme.com

Zemgales tūrisma asociācija
Rātslaukums 1, bauska, bauskas novads, +371 63923797, 

info@travelzemgale.lv, www.travelzemgale.lv

Neatliekamās palīdzības dienesti 
01, 112 - ugunsdzēsēji 
02, 110 - policija 
03, 113 - ātrā medicīniskā palīdzība 
04 - gāzes noplūde 
1888 - auto palīdzība

Diennakts uzziņas
1188, 1189

Rīgas tūrisma policija
+371 67181818

www.vimeo.com/channels/latvija

noDerīGi teLefonA nuMuri

viDeokLipi pAr  tŪrisMu LAtviJā
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LAtviA.trAveL MobiLā ApLikāciJA brošŪrA iZDotA sADArbībā:

Tavs oficiālais ceļvedis ceļojumiem pa latviju. latvia.travel 
mobilajā aplikācijā meklē: 

Apskates vietas
Aplikācijā aplūkojami vairāk kā 
500 latvijas tūrisma apskates 
objekti gan Rīgā, gan latvijas 
reģionos (Kurzeme, Vidzeme, 
Zemgale, latgale) 

naktsmītnes
Viesnīcas, viesu nami un viesu 
mājas, lauku mājas, hosteļi 
Kurzemē, Vidzemē, latgalē, 
Zemgalē un Rīgā. 

pasākumi
Koncerti, izklaide, kultūras pasākumi Rīgā un latvijā; brīvdabas 
pasākumi, pasākumi bērniem

restorāni un kafejnīcas
labākie latvijas restorāni un kafejnīcas 

tūrisma informācijas centri
latvijas tūrisma informācijas centru saraksts un 
kontaktinformācija

Latvijas karte
Digitāla Rīgas un latvijas karte, norādes un attālumi 

Aplikācija lietojama latviski, krieviski, vāciski, angliski 
izstrādātājs: Tūrisma attīstības valsts aģentūra sadarbībā ar siA 
mobile Rams 

tūrisma attīstības valsts aģentūra
brīvības iela 55, Rīga, lV-1519, latvija
T: +371 67229945
F: +371 67358128
E: info@latvia.travel
www.tava.gov.lv
www.latvia.travel

  www.facebook.com/TAVA.gov.lv

LLtA „Lauku ceļotājs”
Kalnciema iela 40, Rīga, lV-1046, latvija
T: +371 67617600
E: lauku@celotajs.lv
www.celotajs.lv
www.kultura.celotajs.lv

   www.twitter.com/laukucelotajs
  lauku Ceļotājs/baltic Country Holidays

nodibinājums "rīga 2014"
K. Valdemāra, Rīga, lV-1010, latvija
T: +371 67043639
F: +371 67043638
E: riga2014@riga2014.org
www.riga2014.org
www.draugiem.lv/riga2014

  www.facebook.com/Riga2014
   www.twitter.com/Riga2014

iphone un AnDroiD (beZMAksAs)
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