Latvijas Lauku tūrisma asociācija

Latvian Country Tourism Association

LAUKU CEĻOTĀJS
Kultūras zīmes tūrismā “Latviskais mantojums” saņēmēji / 2013. gada 10.maijs
Kultūras zīme “Latviskais mantojums” tiek pasniegta tiem Latvijas tūrisma uzņēmējiem, kas saglabā un daudzina
latvisko kultūras mantojumu, demonstrējot to tūrismā.
Nr.

1.

2.

3.

Saņēmējs
Sudrabu
ģimenei
Mekes krogs
Dženetai
Marinskai
Saimniecība
„Ūši”

Rucavas
sievām
Tradīciju nams
„Zvanītāji”

Piešķiršanas joma
Par latviskiem
ēdieniem
Par latvisku
ainavu
Par latviskiem
ēdieniem –
sklandrauši
Par latvisku
tradīciju kopšanu
Par latviskiem
ēdieniem
Par latvisku ēku

4.

Valmiermuižas
alus darītavas
saimei

Par latviskās alus
kultūras
daudzināšanu

Pakalpojuma apraksts

Kontaktinformācija

Autentiskā izskata krogs ir ierīkots 105 gadus vecā kūtī. Tā
piedāvājumā ir tādi agrākos laikos gatavoti ēdieni un
dzērieni kā bukstiņbiezputra, skābeņu zupa, ķirbju
biezzupa, pelēkie zirņi, speķa pīrāgi un pašmāju brūvēta
kandža
Saimniece demonstrē Ziemeļkurzemes tradicionālā
saldēdiena – sklandraušu gatavošanas procesu un piedāvā
ekskursiju kājāmgājējiem „Pastaiga industriālās Kolkas
vēsturē” ar teatralizētiem elementiem un Latvijas labāko
šprotu degustāciju
19. gs. beigās celtā koka ēkā (pārveidota par muzeju) var
iepazīt dzīves vidi, kādā cilvēki mituši pirms > 100 gadiem.
Apskatāmi sadzīves priekšmeti, Rucavai raksturīgais
tautastērps, zeķes, cimdu raksti. Te organizē vakarēšanas,
dziedāšanas un spēlēšanas pasākumus, dančus, auž
noderīgas lietas. Piedāvā kultūrizglītojošas programmas
“Vakarēšana” un “Rucavas goda mielasts” ar
Lejaskurzemnieku ēdieniem.
Līdz ar Valmiermuižas alus darītavu atdzimst 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.

Rīgas – Tallinas šosejas (A1) 51.
Km, Liepupes pag.
Salacgrīvas nov.
Tel: 29113777
www.meke.lv
Dundagas novads, Kolka, Ūši
Tel: 63276507, 29475692
www.kolka.info

Rucavas novads, Rucava, Zvanītāji
Tel: 26814051
www.liepajaturisms.lv
http://www.celotajs.lv/lv/e/zvanitaji

Burtnieku nov., Valmieras pag.,
Valmiermuiža,
Dzirnavu iela 2
Tel: 20264269
www.valmiermuiza.lv

www.kultura.celotajs.lv
Zīme tiek ieviesta projekta „Kultūras mantojuma vērtību un
potenciāla veicināšana Latvijas lauku tūrismā” ietvaros.
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5.

6.

7.

8.

9.

Jānim un
Dzidrai
Grīnbergiem
Z/s „Adzelvieši”

Rihardam
Vidzickim
Vienkoču parks

Līgai un
Ērikam
Kondrātiem
Ludzas
Amatnieku
centrs

Aleksandram
Rozenšteinam
Salacas 1.nēģu
tacis
Palelioņu
ģimenei
Lauku mājas
„Dzirnupes”

Par latvisku amata
prasmi - kaņepju
aizdars

Par latviskas
amata prasmes
daudzināšanu –
kokamatniecība
Par latvisku
amata prasmju
daudzināšanu
Par latviskiem
ēdieniem
Par latvisku
tradīciju kopšanu
Par latvisku amata
prasmi - nēģu
zveja
Par latvisku
dzīvesziņu

„Adzelviešu” laukos audzē kaņepes, no kuru sēklām ražo
kaņepju sviestu un aizdara rupjo malumu. Pie klēts (101
gads) eksponēti seni kaņepju šķiedras apstrādes
instrumenti. Te var degustēt 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 > 1000 gadu.
Vienkoču parkā var aplūkot tā veidotāja 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.
Apskatāmi un iegādājami > 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 var ieturēt pusdienas ar
latgaļu ēdienu, maizes un dzērienu gatavošanas prasmju
skolu Latgaļu kukņā.
Salaca (un Svētupe) ir nominētas kā vienīgās vietas
pasaulē, kur joprojām nēģus rūpnieciskā mērogā zvejo,
izmantojot > 150 gadu senu metodi – taci (pāri upei uzcelta
laipa ar murdiem, kopā – 3 tači). Vietējā zvejnieka pavadībā
var izstaigāt taci, apskatīt zvejas procesu un nobaudīt uz
vietas ceptus nēģus.
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. Teritorijā
atrodas dīķis un upīte, kas piemēroti peldēm,
makšķerēšanai vai romantiskam izbraucienam ar

Burtnieku novads, Burtnieku
pagasts, Adzelvieši
Tel: 29253507
www.adzelviesi.lv

Līgatnes novads, Līgatnes pagasts,
Vienkoči
Tel: 29329065
www.vienkoci.lv

Ludza, Tālavijas iela 27 a
Tel: 29467925, 29123749
www.ludzasamatnieki.lv

Salacgrīva, Meldru iela 18
Tel: 29268299

http://www.celotajs.lv/lv/e/salaca
snegutaci
Limbažu nov., Viļķenes pag.
Tel: +371 26408465
www.dzirnupes.lv

www.kultura.celotajs.lv
Zīme tiek ieviesta projekta „Kultūras mantojuma vērtību un
potenciāla veicināšana Latvijas lauku tūrismā” ietvaros.
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10.

11.

Dairai un
Arnoldam
Jātniekiem
Z/s Vaidelotes

Briežu ģimenei
Lauku mājas
„Donas”

Par latvisku
tradīciju kopšanu
Par latviskiem
ēdieniem

Par latvisku amata
prasmi - maizes
cepšana
Par latviskiem
ēdieniem

12.

Saimniecei
Gitai Pizičai
Lauku māja
„Lantus”

Par latvisku vidi

laivu, lapene, smēdes namiņš, kur saimnieks iemācīs izkalt
naglu, šūpoles, mazdārziņš ar vietējiem 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
mūzikas instrumentus. 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 t. Sk. maizes cepšana.
Popularizē latvisko dzīves ziņu, piekopj senus rituālus,
cienā ar kulinārā mantojuma ēdieniem - putru, virteņiem,
pīrāgiem, plātsmaizēm, kas gatavoti no pašu audzētiem
graudiem un rupja maluma miltiem. Tēju, garšvielu un lauku
labumu iegāde. Organizē atvērtus gadskārtu svinēšanas
pasākumus, kur demonstrē tradīcijas caur muzicēšanu,
dziedāšanu, dejošanu un dažādu rituālu veikšanu.
Saimniece vada pasākumus un skaidro tradīcijas. Gatavo
gadskārtām atbilstošus ēdienus)
Lauku mājā "Donas", kas atrodas netālu no Smiltenes,
Blomes pagastā, saimnieki skaidro un rāda maizes
cepšanas procesu, piedāvā maizes degustāciju. Maizes
cepšana notiek pēc sentēvu tradīcijām: 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!
Atjaunota Vidzemes lauku sēta komfortu mīlošiem viesiem.
Vairākas kamīnzāles, pirts, baseins, džakuzi, ēdināšana,
sporta laukums, dīķis, mežs, koka baļļa ar malkas krāsni
zem klajas debess. Saimniece gatavo latviskus lauku
ēdienus, izmantojot maksimāli pašu vai apkārtējo
uzņēmumu pieejamos produktus.

Bauskas novads, Jauncode,
Vaidelotes
Tel: 29389993, 63921400

http://www.celotajs.lv/lv/e/vaidel
otes

Donas, Blomes pag.
Smiltenes nov.
Tel: 26425426

http://www.celotajs.lv/lv/e/donas

Bērzaines pag.
Kocēnu nov.
Tel: 26519319 (Gita), 29214406
(Māris)
www.laukumaja.lv

www.kultura.celotajs.lv
Zīme tiek ieviesta projekta „Kultūras mantojuma vērtību un
potenciāla veicināšana Latvijas lauku tūrismā” ietvaros.

