
Latvijas Lauku tūrisma asociācija        Latvian Country Tourism Association

L A U K U   C E Ļ O T Ā J S 

Praktiskais seminārs

Latviskā kultūras mantojuma tradicionālo vērtību 
demonstrēšana mūsdienīgā lauku tūrismā

2013. gada 10. maijs 
Latviešu biedrības nams, Rīga, Merķeļa iela 13

Kā  tradicionālas  vērtības  un  tradīcijas  iekļaut  mūsdienīgā  lauku  tūrisma  produktā?  Vai
mūsdienīgu tūristu spēj aizraut sklandrauši, tautasdziesmas un Rucavas rakstainie cimdi? Un
ko par mūsu kultūras mantojumu domā ārvalstu tūristi? Kā tūrisma piedāvājumu padarīt ne
tikai vizuāli baudāmu un izzinošu, bet arī interaktīvu? 

08:30 – 09.00 Reģistrācija un kafijas pauze

09.00 – 10.00 Kultūras mantojuma demonstrēšana lauku tūrismā – Eiropas lauku tūrisma 
labākie piemēri un pieredze.
Asnāte Ziemele, LLTA „Lauku ceļotājs” prezidente

10.00 – 11.00  Tūrisma produkta atpazīstamības veicināšana un interaktivitāte – Baltijas un 
Somijas lauku tūrisma labākie  piemēri un pieredze no projekta „Heritage 
Tourism” pieredzes apmaiņas braucieniem. 
Elīna Kalēja, LLTA „Lauku ceļotājs” projekta „Heritage Tourism” vadītāja

11.00 – 11.30  Kafijas pauze

11.30 – 12.30  Latviskie godi un svinības kā mūsdienīgs tūrisma produkts.                    
Rucavas tradīciju kluba „Zvanītāji” vadītāja Sandra Aigare 

12.30 – 13.30  Praktiska tradīciju apgūšana: sadziedāšanās māksla, Rucavas goda mielasta 
ēdieni, Rucavas tautas tērpi. Rucavas tradīciju kluba „Zvanītāji” sievas 

13.30–15.00  Lauku  tūrisma  uzņēmēju  diskusija  ar  pieaicinātajiem  Latvijas  kultūras
mantojuma  ekspertiem  par  latviskā  kultūras  mantojuma  ieviešanu  lauku
tūrismā. Pieredzes apmaiņas un jautājumu atbilžu forums. 
Diskusiju vada Asnāte Ziemele, LLTA „Lauku ceļotājs” prezidente

15.00–16.00 Kultūras  zīmes  „Latviskais  mantojums”  piešķiršana  pirmajiem  12  lauku
tūrisma uzņēmējiem.

Seminārs organizēts  projekta „Kultūras mantojuma vērtību un potenciāla veicināšana Latvijas lauku tūrismā” ietvaros. 

Publikācijas saturs atspoguļo autora uzskatus un Vadošā Iestāde nav atbildīga par projektu partneru publicēto informāciju.

Kalnciema iela 40, Rīga, LV-1046, Tel: + 371 67617600, Fakss: + 371 67830041
e-pasts: lauku@celotajs.lv, http://www.celotajs.lv
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