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Lauku ceļotājs 
2014. 

Foto: Juris Smaļinskis,  
Lauku ceļotāja arhīvs 



Lauku ceļotāja izdevumi > 50 



Ideja: vajadzīga kulinārā 
mantojuma karte! 



Kritēriji iekļaušanai nacionālajā 
kulinārajā ceļā  

Nacionālais līmenis! 

• Atvērta tipa ēdināšanas vieta (krodziņš, kafejnīca, 
restorāns) – vieta ar noteiktu darba laiku 

• Slēgta tipa ēdināšanas vieta (viesu māja, ražojoša 
saimniecība – lauku labumi u.c.) – nav noteikts darba 
laiks, bet ēdina tikai pēc iepriekšēja pasūtījuma 

LATVISKS! LATVISKS ĒDIENS! LATVISKA VIDE! 

LATVISKA ATTIEKSME! 

LATVIEŠU VIRTUVE! 

 



Kā aptvērām informāciju? 

• Iepriekšējā pieredze 

• TIC, tūrisma asociāciju u.c. Nozares speciālistu 
aptauja 

• Pašu uzņēmumu sūtītās anketas 



Apsekojumi – sk. detālo karti 
Augusts pagāja “krogu” zīmē 



Kas ir interešu “objekti” – 
latviskā mantojuma “glabātāji” 



Lauku tūrisma mītnes.  
Laumu dabas parks  

Bukstiņbiezputra, pankūkas, ievārījums, medus, pupiņu un frikadeļu zupas u.c. 



Tematisko programmu veidotāji 
Zvejnieku mielasts Rojā 



Zvejnieku sēta Dieniņas 



Spēlmaņu krogs Alsungā 

ķiļķeni, žāvētas ribas 



Liepājas menciņi 

Teksts no www.liepajaturisms.lv  Foto: Liepājas RTIB arhīvs 

http://www.liepajaturisms.lv/


Tradīciju nams Zvanītāji Rucavā 



Rideļu dzirnavu krodziņš 

pankūkas – ar sēnēm, sieru, dārzeņiem, 

gaļu, medu, krējumu, biezpienu, saldējumu 

un karameli 



Maizes ceptuve Lāči 



Rundāles pils Baltā māja 

No www.hotelbaltamaja.lv  

http://www.hotelbaltamaja.lv/


Zemnieku saimniecība Vaidelotes 



Zemnieku saimniecība  
Adzelvieši 



Ausekļu dzirnavas 



Nēģi – Latvijas unikalitāte! 



Zemnieka cienasts 



Bīriņu pils dzirnavu krodziņš 

Dzirnavu etnomuzejā- kafejnīcā 

nobaudāms tradicionālās latviskās virtuves 

piedāvājums, kā piemēram, zirņi ar speķi, 

sautējuma podiņi, plātsmaizes. 



Ķoņu dzirnavas 



Staiceles lībiešu muzejs Pivalind 



Viesu māja Lantuss 



Valmiermuižas alus darītava 

Foto: no Valmiermuižas 



Brenguļu alus darītavas veikaliņš 



Donas 



Igates pils krodziņš 



Igates pils krodziņš 



Vai tikai arheoloģisks ēdiens? 



Skrīveru mājas saldējums 



Pārtikas amatnieki 
Mārutku saldējums! 



Aglonas maizes muzejs 



Latgales kukņa 



Andrupenes lauku sēta 



Karte ar vietām un kulināriem 
maršrutiem (LV/RUS/ENG/DE) 



Kulinārais ceļš 



Kas vēl top? 



Recepšu grāmatiņa - pielikumā 



Sabiedrības interese 



Tālejošs mērķis 



27. Novembrī – kartes prezentācija 
Zemkopības ministrijā 



Igaunijas kulinārais ceļš 



Lietuvas kulinārā mantojuma vietas 



Baltkrievija 

Avots: http://www.belladvina.com/en/for_tourists/travelling/tourist_routes/route8 



Paldies par uzmanību 
un sadarbību! 

Juris Smaļinskis 

juris@celotajs.lv 

juris.smalinskis@va.lv 

Skype: juris.smalinskis 

www.facebook.com/juris.smalinskis 

https://twitter.com/JurisSmalinskis 

http://instagram.com/smalinskis 





Labie Igaunijas piemēri no 
ekskursa? 

 



Kādu informāciju vēlamies? 

• Kritēriji – pieteikties lauku@celotajs.lv – līdz 1. 
jūnijam 

mailto:lauku@celotajs.lv


Kas taps? 

 



Kāds labums? 

 



• Kaut ko paņemt no ZM pp? 

• Iziet LLL ceļvedim cauri 

• Iziet krogu db! 

• http://www.toidutee.ee/en/  

http://www.toidutee.ee/en/


• http://issuu.com/bioinfo.lv/docs/biologiska_p
artika_tiesa_pirksana_b 



Karte. 

 



Igaunijas kulinārais ceļš  

I 


