
Latvijas Lauku tūrisma asociācija        Latvian Country Tourism Association

L A U K U   C E Ļ O T Ā J S 

Semināra programma
LATVISKS & MŪSDIENĪGS TŪRISMA PAKALPOJUMU DIZAINS

2012. gada 23. aprīlī, Viesnīca “Roja",Jūras iela 6, Rojas pag., Rojas nov., http://www.celotajs.lv/e/roja

Šī semināra  mērķis  -  dot  ieskatu Latviskās identitātes tūrisma pakalpojumu veidošanā,  komunikācijā  un 
marketingā.  Diskutēsim,  cik  viegli  vai  grūti  latvisko  identitāti  parādīt  tūristiem,  un  kā  to  „ietērpt” 
pakalpojumā. Ko varam darīt, lai mūsu lauku tūrisms kļūtu latviski atpazīstams? Praktiskā pieredzē dalīsies 
pakalpojumu sniedzēji, to organizētāji un baudītāji. 

9.30 Reģistrācija un kafija

10.00  Lauku ceļotāja un tūrisma uzņēmēju sadarbība projekta  „Kultūras mantojuma vērtību un potenciāla 
veicināšana Latvijas lauku tūrismā”   konsultāciju  programmas  ietvaros.  Programmas  norise,  gaita  un 
rezultāti. Elīna Kalēja, LLTA “Lauku ceļotājs”

10.40 ARHITEKTŪRA & AINAVA / INTERJERA DIZAINS
Kā savienot  tradicionālo un mūsdienīgo lauku tūrisma ēkās un sētā? Latviskais interjers ar  odziņu – kā 
panākt  funkcionālu  un  mūsdienīgu  saprotamu  interjera  dizainu,  nezaudējot  tradicionālās  vērtības.  Kā 
veiksmīgi savienot apdares materiālus? Praktiski padomi un uzskatāmi piemēri. Jānis Saknītis, Arhitekts 

11.40 ĒDIENA GATAVOŠANAS & PASNIEGŠANAS TRADĪCIJAS
Reģioni,  gadskārtas  un  godi. Ēriks  Dreibants,  3  pavāru  restorāna  “Tam  labam  būs  augt”  
līdzīpašnieks un šefpavārs

12.20 Pusdienas (Pusdienu izmaksas netiek segtas no programmas līdzekļiem)

Pusdienu pārtraukumā arī Rojas novadā ražoto delikatešu, zivju izstrādājumu izstāde un pārdošana

13.20 PASĀKUMU ORGANIZĒŠANA & TAUTAS SVĒTKU SVINĒŠANA. 
Kultūras  mantojuma  vērtību  iekļaušana  tūrisma  pasākumos  no  mūsdienīga  skatījuma.  Brigita  Strode,  
neatkarīgā kultūras tūrisma eksperte

14.00 MĀRKETINGS 
No biznesa idejas līdz tūrisma produktam – kultūras mantojuma izmantošana mūsdienīga tūrisma produkta 
veidošanā. Tūristi, kas meklē jaunas emocijas un pieredzi. 
Eva Staltmane, tūrisma mārketinga konsultante, Baltic Tourism marketing services

14.40 Kafijas pauze

15.00 Jautājumi ekspertierm un diskusijas
(Pasākuma noslēgums ~16.00.)

Lūdzam  pieteikties  līdz  12.aprīlim ilona@celotajs.lv,  tel.:  67617600.  Vietu  skaits  ir  ierobežots  (max  25 
dalībnieki seminārā). Ja interese būs liela - priekšroka tiks dota lauku tūrisma uzņēmējiem. 

Seminārs organizēts Projekta „Kultūras mantojuma vērtību un potenciāla veicināšana Latvijas lauku tūrismā” ietvaros. 
Jaunumiem sekojiet http://www.kultura.celotajs.lv

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

Kalnciema iela 40, Riga, LV-1046, phone: + 371 67617600, fax: + 371 67830041
e-mail: lauku@celotajs.lv, http://www.celotajs.lv
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