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Livonijas garša
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KAS IR 
LIVONIJA?

● Vēsturiska teritorija (13.-

16.gadsimts)

Baltijas jūras A krastā, kas 

aptuveni atbilst mūsdienu 

Latvijas un Igaunijas 

teritorijai

● Saukta arī par Līvzemi vai 

Māras zemi 

Livonijas teritorija 1573. gadā
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PROJEKTA MĒRĶIS

➢ Stiprināt LV un EE kopīgā kulinārā 

mantojuma identitāti

➢Popularizēt Livonijas laika ietekmi mūsdienu 

igauņu un latviešu ēdienos

➢ Iesaistīt kopīgā tūrisma produktā aptuveni 

250 pārtikas ražotājus un ēdināšanas 

pakalpojumu sniedzējus no LV un EE

➢Atbalstīt to ciešāku sadarbību 

➢Nākamais solis zīmola „Latviešu virtuve“ un 

tūrisma maršruta „ViaHanseatica“ attīstībā
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PROJEKTA STATUSS UN PARTNERĪBA

Projekts «Livonijas kulinārajā mantojumā balstīta 
tūrisma produkta izveide un popularizēšana» īstenots 
“Interreg Estonia-Latvia” pārrobežu programmas 2014.-
2020. gadam ietvaros no Eiropas Reģionālā attīstības 
fonda

Projektā iesaistīti 7 partneri:

2 partneri no Latvijas: 
➢ Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs" 
➢ Vidzemes plānošanas reģions

5 partneri no Igaunijas: 
➢ Igaunijas Lauksaimniecības un Tirdzniecības kamera -

vadošais partneris;
➢ Igaunijas Lauku tūrisma asociācija; 
➢ Jõgeva pašvaldības attīstības un uzņēmējdarbības 

centrs; 
➢ Tartu pašvaldības tūrisma organizācija; 
➢ Valgas pašvaldības attīstības aģentūra.
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PROJEKTĀ PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES

➢Kulināro tūrisma maršrutu izveidošana un popularizēšana;
➢ Jaunas tīmekļa vietnes izveide;
➢ Mārketinga materiālu izveide;
➢ Dalība kulinārajos festivālos;
➢ Žurnālistu un ceļojumu aģentūru vizītes;
➢Apmācību semināri pakalpojumu sniedzējiem un produktu 

ražotājiem;
➢Meistarklases ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem;
➢ Sadarbības stiprināšana starp vietējo produktu ražotājiem un 

ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem;
➢Rokasgrāmatas izveidošana tūrisma/ēdināšanas uzņēmējiem un 

vietējo produktu ražotājiem;
➢ Seno pavārgrāmatu izpēte, recepšu izlases izveide.
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Informācija par projektu un 

dalību:

Inese Riekstiņa

inese@celotajs.lv

T. +371 29 462 024

celotajs.lv/en/c/brand/livonia



celotajs.lv

B2B izplatīšanas modelis, lai atbalstītu 
vietējos pārtikas ražotājus Baltijas jūras 

reģiona lauku teritorijās
1.10.2017.-30.09.2020.
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Projekta mērķis un ieguvumi

o Mērķis: izstrādāt dzīvotspējīgu biznesa modeli izmaksu, 
laika un cilvēkresursu ziņā rezultatīvākai sadarbībai 
starp vietējiem pārtikas produktu ražotājiem un šo produktu 
piedāvātājiem patērētājam (B2B) Baltijas jūras valstu vidū.

Jeb - kā dabūt saražoto tuvāk patērētājam?

o Projekta laikā mazajiem pārtikas ražotājiem būs iespēja:
• Rast risinājumus sadarbības stiprināšanai ražotāju starpā;
• Piedalīties apmācībās un pieredzes apmaiņās;
• Testēt un izmantot e-tirdzniecības un biznesa modeli B2B 

uzņēmējdarbības veicināšanai 

o Projekta sadarbības partneris, reprezentējot pārtikas 
ražotāju sadarbības ķēdi – LPKS “Kuldīgas labumi”. 

o Saziņai par projektu: veronika@celotajs.lv; 28888760 
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Projekta partneri
▪ Igaunijas Republikas lauku lietu ministrija (Igaunija) - projekta 

vadošais partneris

▪ Latvijas lauku tūrisma asociācija "Lauku Ceļotājs" (Latvia)

▪ Mēklenburgas-Priekšpomerānijas Tūrisma birojs (Vācija)

▪ Ystad Municipality (Zviedrija)

▪ Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (Latvija)

▪ Esbjergas Biznesa reģions (Dānija)

▪ Norvēģijas lauku tūrisma un vietējo pārtikas produktu asociācija 
HANEN (Norvēģija)

▪ NVO Igaunijas lauku tūrisma organizācija (Igaunija)

▪ Igaunijas Lauksaimniecības un tirdzniecības kamera (Igaunija)

▪ Pleskavas Agrotehniskā koledža (Krievija)

▪ Pleskavas reģiona ekonomiskās attīstības un investīciju valsts 
komiteja (Krievija)

▪ Lahti Universitāte (Somija)

▪ Lietuvas lauku tūrisma asociācija (Lietuva)

▪ Nodibinājums "Polijas Daba" (Polija)
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Aicinām jūs aizpildīt anketu!
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Latvia Country Tourism Association “Lauku ceļotājs”

Kalnciema iela 40, Rīga, LV-1046, +371 67617600 
E-pasts: lauku@celotajs.lv     Facebook: Lauku Celotajs     twitter.com/Laukucelotajs  


