
Semināra „Dabas tūrisma produktu veidošana” (15.12.2010) 

novērtējums
Seminārā piedalījās 75 dalībnieks (ieskaitot 5 lektorus un 7 organizatorus). Kopā 
aizpildītas 47 anketas.

1.jautājums – Kāda veida organizāciju jūs pārstāvat?

Lauku tūrisma mītnes; 7; 
15%

NVO/asociācija; 7; 15%

Valsts vai pašvaldības 
iestāde; 7; 15%Izglītības iestāde; 5; 11%

Privātpersona; 13; 29%

Prese; 1; 2%
Cits; 6; 13%

Uz jautājumu atbildēts 46 no 47 apkopotajām anketām. Sadaļā „cits” norādīts:
• SIA
• TIC
• z/s
• SIA „Jaunmoku pils” muzejs

2. jautājums – Kā jūs vērtējat semināra saturu/struktūru?

Tēmu izvēle – 31 no 47 atbildēm



Ļoti labi; 20; 65%

Labi; 11; 35%

Viduvēji; 0; 0%

Viļņa Skujas uzstāšanās – 47 no 47 atbildēm

Ļoti labi; 36; 77%

Labi; 10; 21%
Viduvēji; 1; 2%

Viestura Vintuļa uzstāšanās – 47 no 47 atbildēm



Ļoti labi; 35; 74%

Labi; 12; 26%
Viduvēji; 0; 0%

Jāņa Ķuzes uzstāšanās – 47 no 47 atbildēm

Ļoti labi; 35; 74%

Labi; 12; 26%
Viduvēji; 0; 0%

Ivetas Ošas uzstāšanās – 46 no 47 atbildēm



Ļoti labi; 25; 54%

Labi; 21; 46%

Viduvēji; 0; 0%

Jura Smaļinska uzstāšanās – 40 no 47 atbildēm

Ļoti labi; 36; 90%

Labi; 4; 10% Viduvēji; 0; 0%

Prezentāciju kvalitāte – 46 no 47 atbildēm



Ļoti labi; 31; 67%

Labi; 15; 33%

Viduvēji; 0; 0%

Semināra programma – 46 no 47 atbildēm

Ļoti labi; 23; 50%Labi; 23; 50%

Viduvēji; 0; 0%

Diskusijas semināra laikā – 43 no 47 atbildēm



Ļoti labi; 19; 44%

Labi; 20; 47%

Viduvēji; 4; 9%

Rezultāti – 42 no 47 atbildēm

Ļoti labi; 18; 43%

Labi; 23; 55%

Viduvēji; 1; 2%

Komentāri:
• Būtu labi, ja katram klausītājam tiktu izdales materiāls no katra lektora
• Piedalos pirmo reizi. Iepazīta bagāta pieredze
• Pirmo reizi esmu šāda tipa seminārā. Likās ļoti interesanta informācija un 

noderīga pamata zināšanām
• Ļoti interesants seminārs. Kādu laiku nebiju atkal ko tik foršu dzirdējusi
• Katrā ziņā noderēja redzesloka paplašināšanai
• Interesanti lektori
• Paldies par semināru!
• Ieguvu jaunu noderīgu informāciju turpmākai darbībai. Paldies par šādiem 

semināriem



• Vienmēr ļoti daudz gūstu no LC organizētajiem pasākumiem. Tie ir pilnvērtīgākie 
lielā laika posmā Latvijā

• Man viss ļoti patika un vēlētos piedalīties vēl šāda veida pasākumos. Uzzināju 
daudz interesanta

• Gribu vairāk dzirdēt par tūristu piesaistes mehānismiem!

3. jautājums – Kā jūs vērtējat semināra organizatoriskos aspektus?

Norises vieta – 45 no 47 atbildēm

Ļoti labi; 33; 74%

Labi; 11; 24%

Viduvēji; 1; 2%

Telpas un aprīkojums – 44 no 47 atbildēm

Ļoti labi; 26; 59%

Labi; 17; 39%

Viduvēji; 1; 2%

Laika plānojums – 45 no 47 atbildēm



Ļoti labi; 19; 42%

Labi; 24; 54%

Viduvēji; 2; 4%

Ēdināšana     – 42 no 47 atbildēm

Ļoti labi; 23; 55%
Labi; 17; 40%

Viduvēji; 2; 5%

Informācija pirms semināra – 44 no 47 atbildēm



Ļoti labi; 24; 55%
Labi; 18; 41%

Viduvēji; 1; 2%Slikti; 1; 2%

Komentāri:
• Pārāk gara pasākuma programma
• Vēlams lektoriem ievērot plānoto prezentāciju ilgumu
• Diemžēl pieteikties līdz norādītajiem datumiem uz semināriem nebija iespējams. 

Uz šo semināru pieteicos, bet kontaktlistē vienalga neiekļuvu
• Ļoti labi, ka tomēr uzzināju un tiku
• Apsveicami, ka seminārs notiek tieši viesu mājā, jo tas veicina pieredzes apmaiņu, 

rada jaunas idejas. Paldies!
• Viss bija forši!
• Ļoti laba norises vieta, kā arī par visu pārējo nav nekādu iebildumu
• Ļoti efektīvi izdomāta ēdināšana, kas paliks siltā atmiņā

4.jautājums – Vai seminārā iegūtās zināšanas būs praktiski noderīgas 
jūsu uzņēmumā / profesionālajā darbā?



Ļoti noderīgas; 10; 22%

Noderīgas; 29; 63%

Daļēji noderīgas; 7; 15% Nav noderīgas; 0; 0%

Uz jautājumu atbildējuši 46 no 47 dalībniekiem.

5. jautājums – Vai tiek plānots praktiski ieviest kādu tūrisma produktu/ 
paplašināt esošo? Ja jā, kādu?

Jā; 9; 20%

Iespējams; 28; 64%

Nē; 7; 16%

Uz jautājumu atbildējuši 44 no 47 dalībniekiem.
Plānotie produkti:

• Telšu vieta Abavas krastā
• Dabas takas
• Ekskursijas ar aktīvu darbošanos meža muzejā un teritorijā
• Lauku (agro) tūrisma produktu
• augu tūres
• Izveidot putnu vērošanas vietu, izmantot projektu naudu
• Dzīvnieku vērošana



• Sikspārņu vērošana, dzīvnieku vērošana
• Dzīvnieku vērošana
• Putnu/dzīvnieku vērošana
• Putnu vērošana
• Tieši putnu un zvēru vērošanu
• Dzīvnieku vērošana, sikspārņus, putnus, abiniekus
• Ierīkot dzīvnieku vērošanas vietas
• Putnu vērošana

6. jautājums – Kādus uzlabojumus jūs ieteiktu rīkojot pasākumus arī 
turpmāk?

• Mazliet vairāk kustību. Piecelties – arī labi bija. Vēl rokas pakustināt, galvu 
pagrozīt kā putns…

• Kustīgas aktivitātes – grūti visu dienu nosēdēt
• Praktiskas nodarbības
• Izmantot skaņu efektus rādot prezentāciju par putniem
• Liels paldies, šādi semināri ir brīnišķīgi un ļoti nepieciešami, jo mazajiem 

uzņēmējiem ir nepieciešamas zināšanas, bet līdzekļi bieži vien ir ierobežoti
• Liels paldies, ļoti piepildīta diena, ir viela pārdomām
• Turpināt tādā garā
• Man liekas, ka viss bija ļoti labi

7.jautājums – Vai jūsuprāt vajadzētu rīkot līdzīgus pasākumus arī 
turpmāk?

Jā
100%

Iespējams
0%
Nē
0%

Uz jautājumu atbildējuši 46 no 47 dalībniekiem

8. jautājums – Vai ir tēmas/apmācību pasākumi, kas jūs interesētu 
nākotnē?



• Medību tūrisms
• Par putniem un zvēriem
• Bites, to produkti
• Bites un to uzturēšana
• Par biškopību
• Pirtis un to ietekme
• Sulas un vīna ražošana
• Mazais zoodārzs
• Ēdināšana, pavāru kursi
• Vides izglītība
• Dabas produkti, piemēram, zaļais produkts – veselības kūres
• Latviešu nemateriālās kultūras izmantošana tūrisma piedāvājuma veidošanā un 

kaut ko līdzīgu kā šodien. Paldies!
• Netradicionāls tūrisma piedāvājums Latvijā  Kurzemē
• Informācijas zīmes, rekreācijas slodze uz vietējas nozīmes sabiedrībai nozīmīgām 

vietām („Atkritumus nest līdzi!” – kā lai to pasaka savādāk, bet saprotami) 
• Gribētu kā iesācējs šajā jomā zināt kā notiek dabas taku plānošana, ar ko jāsāk, 

kas pēc kā seko (kādas darbības). Kas ir galvenās lietas, kas nepieciešamas dabas 
takas aprīkojumā

• Labas mājas lapas mūsdienās
• Tēla veidošana, kā prezentēt sevi
• Man personīgi ļoti interesē tāda informācija kā lietot starptautiskos tīmekļus: 

Twitter, Facebook, youtube u.c.
• Konkrētāk par dzīvo radību vērošanas pārvēršanu par produktu (mārketinga puse)
• mārketings
• Ļoti vēlētos uzzināt kā no nulles attīstīt man interesējošo biznesu, kas saistīts ar 

lauku tūrismu, kur ņemt finansējumu, ja neveicu saimniecisko darbību
• Jau realizēto projektu dzīvotspēja
• Pieredzes apmaiņa lauku tūrisma produkta dažādošanā
• Veiksmes stāsti Latvijā, labos piemēros no Eiropas valstīm
• Praktiski apmeklēt un apskatīt kādu no lauku tūrisma mītnēm, iepazīties ar 

pieredzi, problēmām un to risinājumiem
• Iedvesmas pasākumi, jaunie uzņēmēji, kā uzsākuši darbību
• Man patīk, kā LC strādā ar medijiem


