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SATURS 

 Vietējā pārtikas produkta un gastronomiskā 

tūrisma jēdzienu izpratnes 

 Vietējās jeb lokālās pārtikas attīstības tendences 

pasaulē un Eiropā 

 Gastronomiskā tūrisma produktu piedāvājums 

un attīstības iespējas 



KO SAUC PAR VIETĒJO PĀRTIKAS PRODUKTU? 

Ģeogrāfiskais  aspekts 

 

 Audzēts vai ražots 100 jūdžu 

rādiusā (~160 km) 

 ASV- 400 jūdzes 

 (~640 km) produktu var transportēt 

no pirmavota vai ražošanas vietas 

Sociālās un piegādes ķēdes 

īpašības  

 

 „Stāsts aiz ēdiena” 

 Telpiskais tuvums 



VIETĒJĀ PĀRTIKAS TIRGUS TIPOLOĢIJA  

 Tiešie darījumi starp 

ražotāju un 

patērētāju, kā arī 

starp ražotāju un 

restorāniem, 

mazumtirdzniecības 

veikaliem un dažādām 

pašvaldības iestādēm.  

 

 Mazāk formāls vietējās 

pārtikas avots, kuru ir 

sarežģīti noteikt, ietver 

piemājas dārzus un 

dalīšanos ar kaimiņiem, 

ogošana, sēņošana, 

medniecība.  

 



VIETĒJO PĀRTIKAS PRODUKTU CEĻU LĪDZ 

PATĒRĒTĀJIEM VAR SADALĪT ŠĀDI: 

 

 Zemnieku tirgi 

 Sabiedrības atbalstīta lauksaimniecība 

(Community Supported Agriculture, CSA 

Schemes) 

 Patērētāju apvienības ar kooperatīviem 

 Mazumtirdzniecības veikali ,kur vietējo 

pārtiku var atpazīt pēc speciālā marķējuma 



Vietējo pārtikas produktu klasifikācija, 

iedalījums 
 

 Pārtikas produktu iedalījums pārtikas produktu 

prečzinībā  

 Latvijas Zemkopības ministrijas piedāvātā 

lauksaimniecības un pārtikas produktu grupu 

klasifikāciju – Padomes Regula 2082/92, un šī  

regula attiecas uz sekojošām lauksaimniecības 

un pārtikas produktu grupām 

 Gastronomiskā tūrismā vietējo pārtikas 

produktu iedalījums( Kas apēdams? Kas 

izdzerams ?) 



KAS IR GASTRONOMISKAIS TŪRISMS? 

Pasaulē gastronomiskais tūrisms ir zināms:  

 ēdienu tūrisms(„food tourism”); 

 garšošanas tūrisms(„tasting tourism”) ; 

 gardēžu tūrisms(„gourmet tourism”) ; 

 kulinārais tūrisms(„culinary tourism”); 

     Kā redzams no nosaukumiem, gastronomisko tūrismu 

var saistīt  ar dažādu izjūtu, parādību un procesu 

jēdzieniem. 

 



KAS IR GASTRONOMISKAIS TŪRISMS? 

Pasaules pārtikas tūrisma asociācijas piedāvātā definīcija ir: 

 Gastronomiskais tūrisms – nodarbošanās veids ar unikālas 

un neaizmirstamas ēšanas un dzeršanas pieredzes iegūšanu.; 

Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošajā vārdnīcā piedāvātā 

definīcija ir: 

    gastronomiskais tūrisms ir - tūrisma veids, kam galvenais 

ceļojuma nolūks ir nacionālās virtuves un augstas kvalitātes 

pārtikas produktu un dzērienu, augstas kvalitātes pavāru 

pagatavoto ēdienu baudīšana. Gastronomiskais tūrisms ir 

kultūras tūrisma sastāvdaļa un orientēts uz gardēžiem. 

Gastronomiskais tūrisms parasti tiek organizēts vēsturiskos un 

etnogrāfiskos novados, kur tiek koptas vietējas sadzīves un 

kultūras tradīcijas. 

 



GASTRONOMISKAIS TŪRISMS EIROPĀ 

 

 Local food experiences in genuine atmospheres” 

(„Somijas Unikālais – kulinārais ceļojums pa 7 

Somijas provincēm. Vietējie ēdieni autentiskā 

atmosfērā”) 

 Norvēģijā lauku tūrisma un lauku pārtikas 

asociācijai pieder HANEN zīmols Gaiļa simbols 

norāda vietas, kur var izbaudīt īstus Norvēģijas 

lauku ēdienus vai iegādāties lauku produktus. 

http://www.gastronomi.no  

 Degustatora kalendārs ceļojumiem pa Eiropas 

valstīm 

http://www.gastronomi.no/


 TENDENCES , KAS VIEDO TŪRISTA INTERESI 

PAR  PĀRTIKAS ( GASTRONOMISKO )TŪRISMU 

 1 tendence – rīcībā esoši ienākumi un tēriņu shēmas 

 2 tendence – demogrāfijas pazīmes un mājsaimniecību skaita 

izmaiņas 

 3 tendence – individuālisms 

 4 tendence – multikulturāls patērētājs 

 5 tendence – slavenu pavāru un plašsaziņas līdzekļu loma 

 6 tendence – labklājība un pārtika 

 7 tendence – pārtika kā oāze 

 8 tendence – interneta lietošana 

 9 tendence – vēlme pēc jaunas pieredzes un kultūras mantojuma 

 10 tendence – pārtikas zinātne 

 

 

 

 



DAŽI FAKTI UN DATI: 

  Gastronomiskais tūrisms lielākoties ir lokāla tūrisma aktivitāte, 

kad tūristi ceļo, lai nobaudītu nacionālo maltīti; 

  Atpūtnieku aptauja Amerikā  un Eiropā parāda, ka 17 procentiem 

respondentu ceļojuma laikā ir bijusi saistība ar kulinārām 

aktivitātēm; 

  Starptautiskā kulinārā tūrisma asociācija paredz, ka tuvāko gadu 

laikā strauji attīstīsies gastronomiskais tūrisms.  

  Lielbritānijā gastronomiskais tūrisms ir novērtēts 8 miljardu 

mārciņu vērtībā ik gadu. Starptautiskais kulinārais mantojums ir 

mazāk nozīmīgs kā nacionālais. Lai gan, plānojot ceļojumu, 

nacionālā ēdiena baudīšanas iespējām ir nozīme, tas nav noteicošais 

faktors ceļojuma galamērķa izvēlē; 

  Lielai daļai industrializētās sabiedrības ir raksturīga īpašība 

nobaudīt etniskos ēdienus tādās valstīs kā Taizeme, Indija, 

Ziemeļāfrikas valstis, Meksika un Ķīna un piedot tām dažādus garšu 

nosaukumus; 

 



DAŽI FAKTI UN DATI: 
 Ēdienu un dzērienu festivāli ir vienīgais piemērs, kad lēmums par tūrisma galamērķi 

tiek pieņemts, balstoties uz gastronomisko piedāvājumu un tā sniegto pieredzi. Šādi 

festivāli kļūst populāri galvenokārt Eiropā. Lai gan šis segments attīstās, patlaban 

tiek lēsts, ka ne vairāk kā viens miljons tūristu ceļo ar mērķi iepazīt gastronomiskā 

tūrisma mantojumu; 

  Gastronomiskā tūrisma mērķauditorija lielākoties ir pāri ar vidēji augstiem 

ienākumiem, parasti tie ir dažādu jomu profesionāļi vecumā no 30 – 50 gadiem. 

Šādas pazīmes ir arī kultūras tūrisma mērķauditorijai; 

  Starptautiskā kulinārā tūrisma asociācija norāda, ka vidēji gastronomijas tūristi par 

ceļojumu iztērē 1200 ASV dolārus, no kuriem vairāk nekā trešdaļa (36% jeb 425 

USD) tiek iztērēti ar ēdienu saistītām darbībām. Par “īstiem” ēdiena tūristiem (t.i. 

kad kulinārās darbības ir ceļojuma pamatā) tiek uzskatīti tie tūristi, kuriem ir 

tendence no kopējā ceļojuma budžeta par garšu baudījumu samaksāt krietni lielāku 

summu (aptuveni 50% no kopējā ceļojuma budžeta); 

  Lielākie gastronomiskā tūrisma mērķa tirgi: Vācija, Lielbritānija, Benilux valstis 

(Beļģija, Nīderlande, Luksemburga), Itālija, Francija, Skandināvijas valstis, ASV; 

  Eiropā lielākās savstarpēji konkurējošās valstis gastronomiskajā tūrismā: Spānija, 

Francija, Itālija; 

  Āzijā konkurē Japāna, Indija un Taizeme. 

Avots: www.onecaribbean.org 

 

http://www.onecaribbean.org/content/file/CulinaryCaribbeanNicheMarkets.pdf


VIETĒJĀS JEB LOKĀLĀS PĀRTIKAS 

TENDENCES PASAULĒ UN EIROPĀ 
 Pārtikas jūdzes(food miles) 

  Pārtikas kvalitāte 

  Ilgtspējīga agro-industriālā attīstība 

  Vietējā ekonomika 

  Vietējā (lokālā) vai reģionālā pārtika  

  Amatniecības jeb amatnieku pārtika (artisan food) 

un īpašā pārtika (speciality food); 

  Zemnieku tirgu (Farmer market) kustība. 

 “Slow food” kustība 
 

 

 



AMATNIECĪBAS JEB AMATNIEKU PĀRTIKA 

(ARTISAN FOOD) UN ĪPAŠĀ PĀRTIKA (SPECIALITY 

FOOD); 

Amatnieku pārtika ir pārtika, kas netiek ražota rūpnieciskā veidā, bieži tā ir tikusi 
gatavota/ražota vairāku paaudžu garumā, bet tagad tai draud izzušana. Garša un 
procesi ir atšķirīgi no masu produkcijas, piemēram, fermentācija noris lēni un 
dabīgi. 

 Amatnieku pārtikai nav vienotas definīcijas, bet ražotājam: 

 ir jāzina izejvielas, ar kurām tie strādā, no kurienes tās nāk un, kas tajās ir labs; 

 ir jāpilnveido savs arods, kā arī vēsturiskā, praktiskā, intuitīvā un zinātniskā 
izpratne par notiekošajiem procesiem, lai sekmīgi tos realizētu; 

 jāzina, kas labi garšo un jābūt uzmanīgam, novērtējot savas produkcijas ietekmi 
uz cilvēkiem un vidi; 

 jāpilnveido savas prasmes, mācoties no citiem un savām kļūdām. 

Īpašā pārtika (Speciality Food) ir augstākas kvalitātes produkts, kuram 
ir augstāka cena dēļ produkta pievienotās vērtības, tai piemīt 
vienreizīgums jeb unikalitāte un reģionalitāte. 
 



PĀRTIKAS MĀJRAŽOŠANAS PRODUKTU 

IZPLATĪŠANAS IESPĒJAS LATVIJĀ 

Izplatīšanas veidi 

 Neformāli (bieži bez pārdošanas fakta): 

 savstarpējā apmaiņa; 

 “klubiņi” ar dažādu mērķi. 

 Formāli jeb legāli: 

 tiešā tirdzniecība; 

 mazumtirdzniecība ; 

 zemnieku tirgi; 

 kulinārais tūrisms; 

 e-tirdzniecība; 

 eksporta iespējas, izpildot visas higiēnas prasības. 

 



ZEMNIEKU TIRGU (FARMER MARKET) KUSTĪBA. 

LOCAL FOOD REVOLUTION: BENDIGO COMMUNITY FARMERS' MARKET HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=VKE6W1BQQC8 
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“SLOW FOOD” KUSTĪBA 

  Pirms 23 gadiem pie slavenajām Spāņu kāpnēm Romā durvis vēra ātrās 
ēdināšanas iestāde, Mc Donald’s. Daži cilvēki ar žurnālistu Karlo Petrini 
priekšgalā iestājās, ka šāda iestāde nedrīkst būt tādā svētā vietā. 

 Viņi nestaigāja ar plakātiem, bet uzklāja lielu galdu, kur apkārtnes zemnieki 
salika savu produkciju, deva cilvēkiem nogaršot. 

 No tā dzima vārds «slow food» –  kā pretstats «fast food», ko piedāvā ātrās 
ēdināšanas iestādes.  Vietējais, sezonālais un tradicionālais pretstatā 
globalizācijai – viss ir vienāds, viss garšo līdzīgi. 

 Mēs zinām, ko  nozīmē globalizācija: lielās kompānijas sagrābj ļoti daudz 
zemes, izspiež vietējos zemniekus, sāk audzēt tur savu produkciju, arī 
ģenētiski modificētus produktus, nosit cenas. Ir svarīgi, lai zemnieki bauda 
sava darba augļus, un lai cilvēki bauda viņu izaudzēto. 

 No Karlo Petrini draugu pulciņa tagad Slow Food ir izaugusi par 
vispasaules organizāciju, kas darbojas 153 valstīs. Es atceros, kad Rīgā pretī 
Brīvības piemineklim atvērās pirmais McDonald’s. Arī tur cilvēki gāja 
protestēt. 

 Slow Food  tagad ir sava akadēmija Itālijā, Karlo Petrini dzimtajā pilsētā 
Brā.  

http://www.slowfoodfoundation.com/pagine/eng/pagina.lasso?-id_pg=2 
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SLOW FOOD  

EARTH MARKET – ZEMES TIRGUS  

Produkti 
 Plašs klāsts svaigu produktu, konservi, gaļas un piena produkti, olas, 

medus, saldumi, maize, eļļas un dzērieni. 

 Jāievēro ‘Slow Food’ principi, lai produkts būtu: 

 Labs – svaigs un sezonāls, veselīgs, garšīgs un maņas stimulējošs un 
apmierinošs; 

 Tīrs – videi ilgtspējīgi audzēšanas un ražošanas procesi, bez ĢMO, 
vietējs jeb lokāls; 

 Taisnīgs – pircējiem pieņemama cena. 

 Bez tam produktiem ir jāsaglabā kopienas pārtikas vai ēdiena kultūra un 
jāaizsargā bioloģiskā daudzveidība, t.sk. vietējo lauksaimniecības sugu 
un šķirņu. 

http://www.earthmarkets.net/pagine/eng/pagina.lasso?-
id_pg=4 
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VIETĒJĀS IDENTITĀTES PRODUKTS (VIP) 

 Vietējās identitātes produkts (VIP) ir noteiktā ģeogrāfiskā 

teritorijā, lielākoties izmantojot šajā vietā pieejamos resursus, radīts 

produkts, kas atbilst noteiktiem kvalitātes kritērijiem, sniedz 

ieguldījumu teritorijas līdzsvarotā attīstībā un ir guvis vietējo 

iedzīvotāju atzinību kā teritorijai atbilstošs un popularizējams 

produkts.  

 Vietējās identitātes produkta jēdziena pamatā ir rūpes par teritorijā 

esošo resursu apzināšanu, to ilgtspējīgu izmantošanu, pielietojot vidi 

saudzējošu materiālus un procesus, kā arī ievērojot sociāli atbildīgas 

uzņēmējdarbības principus. 



VIETĒJĀS IDENTITĀTES PRODUKTS 
 Vietējās identitātes produkta atzīšanas un kvalitātes uzraudzība 

nodrošina sabiedrības uzticību produktam, kas savukārt stiprina 

ražotāja prestižu tirgū. Vietējās sabiedrības atbalsts, kas tiek pausts 

caur produkta patēriņu, popularizēšanu, kā arī iedzīvotāju līdzdalība 

produkta kvalitātes kritēriju noteikšanā un piešķiršanā rada ražotāja 

atbildību par produkta kvalitāti, jo tā tiek balstīta uz tiešo kontaktu ar 

zināmu ražotāju un klientu. 

 Vietējās identitātes produkta jēdziens tā izmantošanai ekonomiskā 

labuma gūšanai vietējai teritorijai ir skatāms kontekstā ar Vietējās 

Identitātes produktu atbalsta sistēmām, kur vietējās identitātes 

produkta precīzai definēšanas un atbalsta sistēmu izveides pamatā ir 

kopienas sadarbība lēmumu pieņemšanā. 

 



ES INICIATĪVAS 
 EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS UN LAUKU ATTĪSTĪBAS KOMISĀRS DAČANS ČOLOŠS BRISELĒ, 2011. 

  

 “Lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozarēs nav spēku līdzsvara, kas apdraud lauksaimniecības izdzīvošanu. 

Aptuveni 80% pasaules pārtikas ražošanas produktu pārdod vietējos tirgos, bet rietumos šis rādītājs ir tikai 20% 

tāpēc, ka galvenā uzmanība ir pievērsta lielapjoma industrializētai pārtikas ražošanai.  

 Jaunās problēmas, ar ko mēs saskaramies, piemēram, pārtikas, lopbarības un enerģijas globāla deficīta novēršana 

un pārtikas ražošanas radītā kaitējuma videi samazināšana, pastiprina argumentus, lai atkārtoti izvērtētu pārtikas 

produktu vietējo ražošanu kā kopējās lauksaimniecības politikas sastāvdaļu”. 

 Ir uzsvērta vietējo pārtikas ražošanas sistēmu labvēlīgā ietekme uz lauku attīstību. 

 

 Šādas sistēmas nodrošina ne tikai ievērojamu saimniecisku ieguvumu — īsā ķēde starp ražotāju un patērētājiem 
veicina darba vietu izveidi vietējā līmenī un palīdz vietējiem uzņēmējiem iekļūt lielākā tirgū — īsāki piegādes 
kanāli veicina lauksaimnieku un patērētāju mijiedarbību, tādējādi dodot iespēju pārtikas ražotājiem efektīvāk 
reaģēt uz pieprasījumu pēc ilgtspējīgām ražošanas metodēm. 

 “Pārtikas kilometru“ samazināšana dod iespēju samazināt emisijas, tādējādi palīdzot Eiropai sasniegt tās mērķus 
cīņā pret klimata pārmaiņām. 

Ierosme: 

 izstrādāt Eiropas pamatnostādņu kopumu, kurš palīdzētu vietējām un reģionālajām pašvaldībām, kas vēlas iekļaut 
vietējās pārtikas ražošanas sistēmas savās reģionālās attīstības programmās, veikt to pietiekami efektīvi; 

      EK, 2011. Videi draudzīgs “iepirkums”! Videi draudzīga valsts iepirkuma rokasgrāmata. Luksemburga, Eiropas 
Kopienu Oficiālo publikāciju birojs. Tiešsaiste: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook.pdf  

 izstrādāt reģionāla līmeņa uzraudzības plānu, nosakot par pienākumu vietējām un reģionālajām pašvaldībām 
reģistrēt un novērtēt vietējos pārtikas produktus un piešķirt tiem vietējās pārtikas logotipu. 

 

 

Avots: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=COR/11/3&type=HTML 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook.pdf


LATVIJAS INICIATĪVAS 

 

  Zaļā iepirkuma veicināšanas plāns 2015. - 2017. gadam 

       Publisko iepirkumu mērķis ir nodrošināt iepirkumu procedūras atklātumu, piegādātāju brīvu 

konkurenci, kā arī valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot 

pasūtītāja risku. Līdzšinējā prakse liecina, ka pašvaldību publiskajos pārtikas iepirkumos 

izvērtējot piedāvājumus, galvenokārt, efektīvai līdzekļu izmantošanai, tiek pielietots zemākās 

cenas kritērijs. Turklāt vairumā gadījumu pasūtītāja ērtības labad iepirkuma priekšmets netiek 

sadalīts lotēs, kas izslēdz vietējo ražotāju iespēju piedalīties pašvaldības pārtikas iepirkumos.  

       Pēdējos gados pieaugoša aktualitāte ir jautājumam par saprātīga protekcionisma veicināšanu 

pārtikas tirgū, ar to saprotot Latvijā ražotās pārtikas īpatsvara palielināšanu vietējā tirgū. 

Pašvaldību pārtikas iepirkumu kontekstā saprātīga protekcionisma veicināšana saistāma ar 

vietējiem ražotājiem draudzīgu nosacījumu iekļaušanu iepirkumu dokumentācijā. 

        Diskusijas par vietējās pārtikas patriotisma nozīmi apstiprina plašu un perspektīvu ietekmi uz 

vietējo sabiedrību – veselību, vides un ekonomisko attīstību. 

Avots:  

1. Lerhe R. (2013), Saprātīgs protekcionisms pārtikas tirgū: kā pasargāt vietējo ražotāju?  

2.  Šūmane S. (2011), Vietējās pārtikas patriotisms 



 

  Pētījums par vietējās pārtikas ražošanas nozares 

attīstības iespējām un vietējo pārtikas ražotāju atbalsta 

iespējām Aizkraukles rajona partnerības teritorijā. (2012) 

 Vietējo ražotāju produkcijas īpatsvara palielināšana 

pašvaldības publiskajos pārtikas produktu iepirkumos: 

situācijas analīze Tukuma novadā.(2015) 

 Tukuma novada Pārtikas stratēģiju 2015.-2020.gadam 



RAŽOŠANAS STRATĒĢIJU ATTĪSTĪBA JEB KONKURĒTSPĒJĪGU 

SASNIEGUMU VIRZĪBA 
AVOTS: MILBERGS, 2010  

 

1960. g.-1970.g. 

 Priekšrocība ir izmaksas 
Stratēģija –Ražo lētāk!  

1980.g.-1990.g. 
Priekšrocība ir kvalitāte 
Stratēģija –Ražo labāk!  

2000.-gadi Priekšrocība ir 
inovācija Stratēģija –Ražo 

kaut ko jaunu!  



INOVĀCIJU IESPĒJAS PĀRTIKAS SEKTORĀ  

Pārtika 

Droša 

Garšīga 

Funkcionāla 

Ērta 

Estētiska 

Lēta 

Veselīga 

Dabīga 



INOVĀCIJAS 



PĀRTIKAS KVALITĀTE 

drošība jeb nekaitīgums;  

  izskats un organoleptiskās īpašības (garša, smarža, struktūra u.c.); 

  uzturvērtība (enerģētiskā vērtība; šķiedrvielas, minerālvielas, vitamīni u.c.)  

  precīzs, skaidrs un saprotams marķējums;  

  sastāvdaļas;  

  cena - kvalitātei atbilstoša un patērētājiem pieņemama;  

  uzņēmuma preču zīmes reputācija;  

  viendabīgums vai nemainība;  

  lietošanas veids un piemērotība noteiktai izmantošanai;  

  izcelsme (ražotāja un/vai pārstrādātāja valsts);  

  produkta izsekojamība;  

  ētiskie aspekti (strādājošo darba apstākļi, dzīvnieku labturība u.c.);  

  apkārtējās vides apsvērumi (videi saudzīgas tehnoloģijas un iepakojums, dabas 

resursu taupīšana u.c.). 

 



ES PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMAS 

    ES ir izplatīta kvalitatīvas pārtikas ražošana aizsargātu ģeogrāfiskās 

izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un garantētu 

tradicionālo īpatnību shēmu ietvaros, kuru galvenie uzdevumi ir: 

 aizsargāt produktu nosaukumus no ļaunprātīgas izmantošanas; 

  informēt patērētājus par produktu ģeogrāfisko izcelsmi, kvalitāti, ražošanas 

tradīcijām; 

  veicināt produktu ražošanas dažādību; 

  radīt produktiem ar īpašām iezīmēm lielāku konkurētspēju tirgus apritē salīdzinot ar   

līdzīga veida produktiem. 

 



ES PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMAS 

    Lai reģistrētu produktu kā Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 

produktu (PGI) vai Aizsargātu cilmes vietas nosaukuma produktu 

(PDO), vai produktu ar Garantētām tradicionālām īpatnībām (TSG) 

(turpmāk – ģeogrāfiskās norādes shēmas), ir jāizpilda nosacījumi, 

kas noteikti Eiropas Savienības un Latvijas tiesību aktos. 

 

  Padomes Regula (EK) Nr. 207/2009 ( 2009. gada 26. februāris) par 

Kopienas preču zīmi (Kodificēta versija) 

 

  Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumi Nr.126 

„Lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes 

norāžu reģistrācijas un aizsardzības kārtība”. 

 



ES PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMAS 



VIETĒJO PĀRTIKAS PRODUKTU ( mājražojumu) 
veidi Latvijā 
 



Veidi Īss skaidrojums 

Dzīvnieku audzētāji Mājdzīvnieki, savvaļas un dekoratīvie dzīvnieki, produkcijas pārstrāde, 

tās degustācija un iegāde. 

Sēņu audzētāji un sēņotāji Šitaki, austersēnes, meža sēnes un sēņošana, degustācija, produkcijas 

iegāde, pagatavošanas receptes. 

Bioloģiskās un veselības saimniecības Ārstniecības augi: zāļu tējas, lauku produkcijas degustācija un iegāde, 

veselības un pirts kūres, seno prasmju (sviesta kulšana, maizes cepšana) 

apgūšana. 

Pārtikas augu audzētāji Ogas, augļi, graudaugi un dārzeņi, to degustācija un iegāde. 

Zivju audzētāji un zvejnieki Zivju dīķi, makšķerēšana, izbraucieni ar zvejas laivām, vada vilkšana, 

produkcijas degustācija un iegāde. 

Pārtikas produktu ražotāji Maizes cepēji, konditori, bitenieki, vīna darītāji, alus darītāji, piena un 

gaļas produktu ražotāji. 

Krodziņi(lauku krodziņi) Krodziņi, kafejnīcas un citas vietas laukos un mazpilsētās, kur piedāvā 

garšīgus, no svaigiem vietējiem produktiem un arī pēc tradicionālām 

latviešu virtuves receptēm gatavotus ēdienus, kas katrā Latvijas novadā 

ir atšķirīgi. 

Vietējo pārtikas produktu saimniecību veidi Latvijā 



PRODUKTU PIEDĀVĀJUMS RĒZEKNES PILSĒTAS ĒDINĀŠANAS 

UZŅĒMUMOS UN RĒZEKNES NOVADA LAUKU TŪRISMA MĪTNĒS 

(RESPONDENTU APTAUJAS DATI) 

 



PRODUKTU PIEDĀVĀJUMS RĒZEKNES PILSĒTAS 

ĒDINĀŠANAS UZŅĒMUMOS UN LAUKU TŪRISMA MĪTNĒS 

RĒZEKNES NOVADĀ (RESPONDENTU APTAUJAS DATI)  



DAŽI FAKTI UN DATI 

Kulinārā karte - Latvija 

 

Latviskais mantojums - 40 lauku 

saimniecības 

Kultūras mantojuma karte 

"Vērte redzēt" 



 

Kulinārā karte - 

Latvija 

 
 "Kulinārajā kartē" 

iekļautas 178 
ēdināšanas vietas 
visā Latvijā - 
krodziņi, 
kafejnīcas, 
restorāni, lauku 
tūrisma mītnes u.c. 
ēdināšanas 
pakalpojumu 
sniedzēji, kas 
gatavo un godā 
latviskos ēdienus 
un tradīcijas.  



 

LATVIEŠU ĒDIENI 

UN DZĒRIENI 

  Brošūrā „Latviešu 
virtuve - tradicionāli un 
mūsdienīgi latviešu 
ēdieni un dzērieni” 
atrodami 30 latviešu 
virtuves ēdieni. Par 
katru no tiem ir īss 
apraksts un fotogrāfija. 
Brošūrā atrodama arī 
informācija, kas ir 
Latvijā iecienītākie 
ēdieni - kādas uzkodas, 
zupas, saldos ēdienus, 
dzērienus, u.c. ko ēdam 
ikdienā. 



BAUDI LAUKUS 

LATVIJĀ 
 "Baudi Laukus Latvija" ir ienākošā 

lauku tūrisma ceļvedis, kas 
paredzēts gan tūristiem, gan 
tūrisma profesionāļiem.  
Šajā brošūrā ietveram gan 
nakstsmītnes lauku saimniecībās, 
kur tūrists var baudīt mieru, 
plašumu un dabas burvību, gan 
piedavājam "Zaļās brīvdienas", 
tiem, kam rūp vides tīrība. 
Stāstam par mūsu lauku labumiem 
un iespējām tos nogaršot un 
iegādāties.  

 



LATVIEŠU 

VIRTUVE 
 Rokasgrāmata domāta 

iesācējiem kulinārā 
tūrisma jomā, kuri vēlas 
piedāvāt viesiem 
tradicionāli latviskus 
ēdienus un mūsdienīgus 
ēdienus no Latvijas 
tradicionālajiem 
pārtikas produktiem. 
Apkopoti praktiski 
ieteikumi un padomi 
ēdiena gatavošanā, 
pasniegšanā, recepšu 
piemēri. 



LATVISKAIS MANTOJUMS - 40 LAUKU 

SAIMNIECĪBAS 

 Šajā kartē apkopotas 40 
lauku saimniecības, kas 
saņēmušas kultūras zīmi 
"Latviskais mantojums". 
Kultūras zīme Latviskais 
mantojums tiek pasniegta 
Latvijas tūrisma uzņēmējiem, 
kuri saglabā un daudzina 
latvisko kultūras mantojumu, 
rādot to apmeklētājiem. Zīme 
izveidota pēc „Lauku 
ceļotāja” iniciatīvas, lai 
godinātu un rādītu latviskās 
kultūras un sadzīves 
mantojumu, kas dzīvo 
mūsdienās. 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.  



CEĻVEDIS "LAUKU LABUMI" 

 Ceļvedis, kurā atrodama informācija 
par 283 ražojošām saimniecībām, kas 
uzņem apmeklētājus, piedāvā 
iegādāties savus ražojumus un 
iepazīstina ar to tapšanas procesu. 
Saimniecības iedalītas 13 kategorijās: 
dzīvnieki un putni; bites; sēnes; 
amatnieki; dārzi un stādi; ogas, augļi, 
dārzeņi, graudaugi; zivis, 
makšķerēšana, zvejošana; lauku 
gardumi; dzērieni; krodziņi; pirtis; 
ārstniecības augi un tējas; piemājas 
saimniecības. 



TRADICIONĀLO 

ĒDIENU KARTE 

"LATVIJAS GARŠAS" 

 Šajā kartē 

demonstrējam 

latviskās garšas ar 

mērķi iedrošināt 

ārzemju ceļotājus 

nogaršot mums 

raksturīgos ēdienus 

un dzērienus.  



KULTŪRAS MANTOJUMA KARTE "VĒRTE 

REDZĒT" 
 Lauku ceļotājs ir sagatavojis Latvijas, 

Igaunijas kultūras mantojuma karti "Vērts 
redzēt" - karte ar 150 izcilām vietām Latvijā 
un Igaunijā, kur paaudzēm pārmantotas 
tradīcijas iederas mūsdienu dzīvē – vai tās 
būtu vecmāmiņas kartupeļu pankūkas, kas 
ceptas, neskaitot kalorijas, vai dzidrs mājas 
brūvējums ar mūsdienu realitātes prasīto 
akcīzes marku un lepnu saimnieka – 
ražotāja birku, vai tradicionālais jumis 
jaunbūves korē. Karte ir aicinājums 
apmeklēt amatniekus un amatnieku 
centrus, vietējo un tradicionālo ēdienu un 
dzērienu gatavotājus, nelielus lauku 
pārtikas produktu ražotājus, zvejniekus, 
tradicionālo gadskārtu (piemēram – 
saulgriežu) svinību vietas, sētas, kur var 
piedalīties lauku darbos, bet bērni – iepazīt 
mājdzīvniekus, bioloģiskās un veselības 
saimniecības, krodziņus, muzejus un 
kolekcijas, pilsētu vēsturiskos centrus, 
etnogrāfiskus ciemus un teritorijas, ar 
vēsturi saistītus tematiskos pasākumus un 
notikumu rekonstrukcijas, sakrālas vietas 
un celtnes, atsevišķas pilis un muižas, 
tradicionālu suvenīru iegādes vietas, takas 
un maršrutus. Karte tapusi Lauku ceļotāja 
un Igaunijas lauku tūrisma asociācijas 
(Eesti maaturism) sadarbībā. 



LATGALES KULINĀRAIS MANTOJUMS  

 2004.gadā Latgale ir 
iestājusies Eiropas 
reģionālajā kulinārā 
mantojuma tīklā. 

 Kulināro mantojumu 
raksturo reģionālie no 
vietējiem resursiem gatavoti 
ēdieni un produkti, līdz ar 
to gardēžu tūrisms varētu 
veicināt Latgales lauku 
atlabšanu un radīt jaunas 
darba vietas. 



GASTRONOMISKĀ TŪRISMA PRODUKTU 

PIEDĀVĀJUMS UN ATTĪSTĪBAS TENDENCES 

  Ēdienam ir potenciāls būt par vienu no ilgtspējīga 

tūrisma attīstības stūrakmeņiem, sekmēt autentisku 

tūrisma produktu izveidi, stiprināt vietējo ekonomiku, 

veidot videi draudzīgu infrastruktūru. 

 Gastronomiskais tūrisms ir viens no labākajiem “think 

global, act local” piemēriem. Ir gana liela sabiedrības 

daļa, kura pērk tikai tādus pārtikas produktus, kuri ražoti 

uz vietas, – lai atbalstītu vietējos ražotājus un pasargātu 

apkārtējo vidi, izvairoties pirkt pārtikas produktus, kuri 

importēti no tālienes. 

 



PIEMĒRI: 
IELU PĀRTIKA( ĒDINĀŠANA) 

 Local Food Revolution: Bendigo Community Farmers' Market 

https://www.youtube.com/watch?v=vke6W1Bqqc8 

   London Street Food. The Stalls of Brick Lane Market 

https://www.youtube.com/watch?v=tGtn5WKSkvo 

 London Street Food at Greenwich Market https://www.youtube.com/watch?v=sc-

rm2jMNE8 

 Street Food Japan - A Taste of Delicious Japanese Cuisine Compilation 

https://www.youtube.com/watch?v=sWisuBtbypE 

 London Street Food. Italian Pasta, Meatballs, Mushrooms Tomato and Pesto Sauces Seen in 

Brick Lane    https://www.youtube.com/watch?v=xt5jweoFzg4 

 Street Food from France Tasted in Italy for the French Festival in Turin 

https://www.youtube.com/watch?v=gDHqrrDAqqM 

 London Street Food from Italy. "Arrosticini" Small Sticks of Lamb Meat Roasted on 

Charcoal https://www.youtube.com/watch?v=kOPXsePvDCI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vke6W1Bqqc8
https://www.youtube.com/watch?v=tGtn5WKSkvo
https://www.youtube.com/watch?v=sc-rm2jMNE8
https://www.youtube.com/watch?v=sc-rm2jMNE8
https://www.youtube.com/watch?v=sc-rm2jMNE8
https://www.youtube.com/watch?v=sWisuBtbypE
https://www.youtube.com/watch?v=xt5jweoFzg4
https://www.youtube.com/watch?v=xt5jweoFzg4
https://www.youtube.com/watch?v=gDHqrrDAqqM
https://www.youtube.com/watch?v=kOPXsePvDCI




PALDIES PAR UZMANĪBU! 
isilicka@inbox.lv 


