


 


KRITĒRIJI DALĪBAI EIROPAS KULINĀRĀ MANTOJUMA TĪKLĀ  
 

Tīkla biedriem 

Ja ir izpildīti šajā dokumentā minētie kritēriji, par Kulinārā mantojuma biedru var pieteikties reģistrēts un 
vietējās pārvaldes iestāžu regulēts uzņēmums vai organizācija. Kulinārā mantojuma Licences īpašnieks 
norādītajā reģionā var papildināt esošo kritēriju īstenošanu. Šajā dokumentā minētie noteikumi ir minimālās 
prasības, kas ir jāievēro Kulinārā mantojuma biedram. 

Vispārīgā informācija 

Kulinārā mantojuma preču zīme ir atzīta par kvalitātes zīmi un kulināro tradīciju ceļvedi. Ir ļoti svarīgi, lai 
Kulinārā mantojuma preču zīme - logo, tiktu izmantota, un lai tā skaidri pauztu Kulinārā mantojuma jēdzienu 
un konceptu. Kulinārā mantojuma tīkla biedrs drīkst izmantot Kulinārā mantojuma preču zīmi digitālā un 
drukātā formātā informācijas un mārketinga nolūkos, tiklīdz ir izpildīti minētie kritēriji. Reģiona logotips 
tiek nosūtīts digitālā formātā. Katrs biedrs ir atbildīgs par preču zīmes izmantošanu tā mārketinga nolūkos. 

Pārtikas nozares 

Lauksaimniecības un dārzkopības ražotāji un audzētāji 
Zivsaimniecības, gaļas un pārtikas ražotāji  
Restorāni un ēdināšanas iestādes 
Vairumtirgotāji un mazumtirgotāji 

Reģionālā piederība 

Tīkla biedram ir jābūt skaidrai ģeogrāfiskai saiknei ar vietējo Kulinārā mantojuma tīklu, kuru tas pārstāv. 
Ģeogrāfisko apgabalu nosaka vietējā tīkla Licences īpašnieks. Biedram ir aktīvi jāpiedalās sava reģiona 
pozitīva tēla un attīstības veidošanā, ražojot, pārstrādājot un pasniedzot ēdienus, kas ir: izaudzēti, saražoti, 
nozvejoti savā reģionā. Tie ir daļa no kultūras mantojuma, kas izpaužas kā Kulinārā mantojuma 
tradīcijas. 

Kulinārā mantojuma preču zīmes izmantošana 

Kulinārā mantojuma preču zīmi var izmantot tikai tiem produktiem/precēm/pakalpojumiem, kas atbilst 
kritērijiem, un tiek izmantoti biedra mārketinga nolūkos. Kulinārā mantojuma preču zīme (EUIPO — EUTM 
fails Nr. 000778035) ir intelektuālais īpašums, kas pieder Kulinārā mantojuma centram un ir licencēts 
lietošanai tīkla biedriem ar Licences īpašnieka starpniecību, ja vien viņi ir Kulinārā mantojuma tīkla daļa.  

Biedri drīkst izmantot Eiropas reģionālā Kulinārā mantojuma zīmi/logotipu uz produkcijas, kas atbilst 
noteiktajiem kritērijiem attiecīgajās kategorijās. 

Primārie ražotāji 
Izejvielas tiek audzētas reģionā. 

Pārtikas produktu ražotāji un pārstrādātāji, restorāni un ēdināšanas iestādes 
Lielākajai daļai izejvielu un pārtikas produktiem jābūt ar reģionālu izcelsmi, produktam ir skaidra reģionālā 
piederība, kas nodrošina Kulinārā mantojuma tradīciju stiprināšanu. 
Kulinārā mantojuma ēdieni restorāna ēdienkartē ir jāatzīmē ar Kulinārā mantojuma zīmi, lai klients, pasūtot 
ēdienu, zinātu tā piederību reģionam un apzinās kulināro tradīciju ievērošanu. Vismaz vienam Kulinārā 
mantojuma ēdienam ir jābūt vienmēr pieejamam restorāna vai ēdināšanas iestādes ēdienkartē. 



Vairumtirgotāji un mazumtirgotāji 
Lielākajai daļai izejvielu un produktu, kas ir pieejami pārdošanā, jābūt piegādātiem no esošā reģiona. 

Apstiprinājums dalībai kulinārā mantojuma tīklā 

Uzņēmums vēršas pie reģiona Kulinārā mantojuma Licences īpašnieka, kas atbild par esošo reģionu ar 
lūgumu uzņemt viņu par pilntiesīgu biedru Eiropas reģionālā kulinārā mantojuma tīklā. Pieteikums ir 
jāiesniedz uz oficiālās pieteikuma veidlapas, kas pieejama attiecīgajā reģionā. 
Ļoti svarīgi, lai Kulinārā mantojuma biedrs darbojas un kļūst par vēstnieku sava reģiona Kulinārā mantojuma 
popularizēšanā, kā arī visa Eiropas reģionālā kulinārā mantojuma tīkla popularizēšanā, izmantojot Kulinārā 
mantojuma logotipa zīmi, tādā veidā arī popularizējot savu uzņēmumu.  

Kulinārā mantojuma tīkla biedrs tiek informēts un dod piekrišanu par to, ka viņa uzņēmuma dati tiks 
apstrādāti tikai un vienīgi, lai sasniegtu Eiropas reģionālā kulinārā mantojuma tīkla mērķus tik ilgi, kamēr 
esošais biedrs ir pilntiesīgs tīkla dalībnieks. Liedzot piekrišanu par personīgo/uzņēmuma datu apstrādi, nav 
iespējams piedalīties Kulinārā mantojuma tīkla mērķu sasniegšanā. Uzņēmējdarbības dati var tikt izmantoti 
tīmekļa vietnē, presē, sociālajos plašsaziņas tīklos, kas marketinga nolūkos ir pieejami neierobežotam 
informācijas saņēmēju skaitam. Tīkla biedram ir tiesības un piekļuve pie šiem datiem un to labošanas. 

Kontrole 

Licences īpašnieks katru gadu pārskata apstiprinātā Kulinārā mantojuma biedra atbilstību Eiropas reģionālā 
kulinārā mantojuma kritēriju izpildei. Katru gadu reģiona Licences turētājs izsniedz jaunu sertifikātu 
Kulinārā mantojuma biedram, norādot gadu, kurā biedrs ir apstiprināts. Apstiprinājuma sertifikāts tiks 
izsūtīts digitālā formātā vai iesniegts tīkla biedram personīgi. Kulinārā mantojuma tīkla biedra 
apstiprinātajam sertifikātam ir jābūt novietotam uzņēmuma telpā labi pārredzamā vietā. 

Maksa 

Lai piedalītos aktivitātēs, mārketinga publikācijās, kulinārijas konkursos, pieredzes apmaiņas braucienos un 
citos pasākumos, tīkla biedram ir jābūt reģistrētam Kulinārā mantojuma tīkla oficiālajā mājaslapā 
www.culinaryheritage.net un jāsamaksā starptautiskā biedra gada maksa 50 EUR (piecdesmit eiro) bez 
PVN vērtībā,  Eiropas kulinārā mantojuma tīklam.  

Var būt arī noteikta maksa par konkrētiem vietējiem pakalpojumiem, ko Licences īpašnieks nosaka pats savā 
reģionā, t.i., par reklāmas materiāliem, dalību pasākumos un citām konkrētā reģiona tīkla izmaksām. Kā arī ir  
iespējams, ka reģiona Licences īpašnieks sedz savu tīkla dalībnieku gada maksu 50 EUR (piecdesmit eiro) 
vērtībā bez PVN, bet tas tiek saskaņots pieteikšanās procesa laikā. 

Atcelšana 

Ja Kulinārā mantojuma biedrs neatbilst šajā dokumentā aprakstītajiem kritērijiem, Licences īpašnieks 
sadarbībā ar Globālo koordinatoru patur tiesības anulēt un atsaukt tīkla biedra apstiprinājumu dalībai 
Kulinārā mantojuma tīklā. Kulinārā mantojuma tīkla biedrs var brīvprātīgi pamest Kulinārā mantojuma tīklu 
un atcelt savu dalību jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma, nesaņemot atmaksu par samaksāto dalību 
tīklā. Laicīgi neizpildītie biedra naudas maksājumi nodrošina tūlītēju un obligātu izslēgšanu no Kulinārā 
mantojuma tīkla. 
Ja Kulinārā mantojuma biedra apstiprinājums tiek aizturēts, anulēts vai brīvprātīgi atsaukts, ietekmētajam 
tīkla biedram nekavējoties ir jāpārtrauc Kulinārā mantojuma preču zīmes izmantošana un jāatsakās no visām 
piešķirtajām tiesībām attiecībā uz dalību Kulinārajā mantojuma tīklā. Ja biedra dalība tīklā tiek anulēta, 
atmaksa par veiktajiem maksājumiem netiek veikta. 


