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Izsludināta pieteikšanās uz kultūras zīmi "Latviskais mantojums" 

Lauku ceļotājs aicina Latvijas lauku tūrisma uzņēmējus pieteikties zīmei 
„Latviskais mantojums”, kas nu jau tiks piešķirta trešo reizi. Aicinām 
pieteikties zīmei gan pašus uzņēmējus gan arī mudinām tūrisma informācijas 
centrus, pašvaldības un kultūras mantojuma zinātājus informēt Lauku 
ceļotāju par tūrisma objektiem, kas atbilst zīmes kritērijiem.  
 
Latviskā Mantojuma zīme izveidota ar mērķi godināt un rādīt latviskās 

kultūras un sadzīves mantojumu, kas dzīvo mūsdienās un nav sastindzis muzeju plauktos. 
Latviskā mantojuma zīmes uzdevums – saglabāt latviskās identitātes saikni ar mūsdienu 
dzīvi, demonstrējot to tūrismā. Pēc šīs zīmes var atpazīt vietas, kur saimnieki apmeklētājiem 
ir gatavi rādīt un stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem, mācīt amatus un prasmes, svinēt 
latviskos svētkus. Zīmes uzdevums ir popularizēt un saglabāt kultūras mantojumu, to aktīvi 
lietojot un padarot saprotamu mūsdienu cilvēkam. 
 
Līdz šim zīmi saņēmuši jau 28 lauku tūrisma uzņēmēji. Latviskā mantojuma zīmi var saņemt 
naktsmītnes, lauku saimniecības, amatnieki, lauku krodziņi, latvisko tradīciju pasākumu 
rīkotāji un vadītāji, muzeji, kolekcijas, prasmju un arodu zinātāji (maizes cepēji, audēji, 
bitenieki, keramiķi, kalēji, pirtnieki, jumtu licēji, teicēji, dziesminieki, u.c.).  
Zīme izveidota pēc „Lauku ceļotāja” iniciatīvas, sadarbībā ar LR Kultūras ministriju un Latvijas 
Pašvaldību savienību. 

 

Lai pieteiktos zīmei, lūdzam iesūtīt aizpildītu pieteikšanās anketu uz e-pasta adresi: 
lauku@celotajs.lv līdz 2014. gada 3.martam. 

Ja jums rodas kādi jautājumi par pieteikšanos, lūdzam jūs rakstīt: elina@celotajs.lv vai 
zvanīt: +371 29175362 

 
Sīkāku informāciju par pieteikšanos un kritērijiem skatīt šeit: 

 
Informācija par zīmi "Latviskais mantojums" un piešķiršanas kārtību 

http://www.celotajs.lv/cont/prof/proj/Interreg_IVA-
Heritage_Tourism/Documents/pieskirshana_latviskais_mantojums_zime.doc 

 
Kultūras zīmes "Latvijas mantojums" kritēriji 

http://www.celotajs.lv/cont/prof/proj/Interreg_IVA-
Heritage_Tourism/Documents/kriteriji_latviskais_mantojums_zime2014.doc 

 
Kultūras zīmes "Latvijas mantojums" pieteikšanās anketa 

http://www.celotajs.lv/cont/prof/proj/Interreg_IVA-
Heritage_Tourism/Documents/pieskirshana_latviskais_mantojums_anketa_2014.doc 

 
Zīmes piešķiršanas ekspertu komisijas sastāvs. 
http://www.celotajs.lv/cont/prof/proj/Interreg_IVA-

Heritage_Tourism/Documents/ekspertu_saraksts_latviskais_mantojums_zime2014.doc 
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