
Latvijas Lauku tūrisma asociācija                                  Latvian Country Tourism Association

L A U K U   C E Ļ O T Ā J S 

Diskusija “Aktīvais tūrisms – profesionāls pakalpojums Latvijā”.
17.10.2012, „Rāmkalni” http://ramkalni.lv/, Inčukalna novads

“Lauku  ceļotājs”  rīko  diskusiju  “Aktīvais  tūrisms  –  profesionāls  pakalpojums  Latvijā”.  Diskusijā 
runāsim  par  aktīvā  tūrisma  problemātiku  –  vai  aktīvā  tūrisma  pakalpojumu  sniedzēji  Latvijā  ir 
profesionāli pietiekami labi sagatavoti, kādas ir iespējas apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes, 
vai pašmācība un pašu entuziasms kādā no aktīvā tūrisma veidiem ir pietiekams pamats profesionālam 
aktīvā tūrisma produktam, kāds ir pieprasījums pēc aktīvā tūrisma pakalpojumiem, drošības jautājumi, 
profesionālu  aktīvā  tūrisma  gidu  sagatavošana.  Aicināti  piedalīties  uzņēmēji,  kas  piedāvā  aktīvā 
tūrisma pakalpojumus – laivošanu, velo, izklaides parkus, ekstrēmus maršrutus, utt., mācību iestādes, 
kas piedāvā ar aktīvo tūrismu saistītas mācību programmas,  lauku tūrisma uzņēmēji, kam ir aktīvā 
tūrisma piedāvājums, un citi interesenti.

Diskusijā  piedalīsies  „Lauku  ceļotāja”  partneri  no  Spānijas,  Bulgārijas  un  Slovēnijas,  stāstot  par 
profesionālu  aktīvā  tūrisma  menedžeru,  gidu  un  instruktoru  apmācību  savās  valstīs.  Partneri 
sadarbojas projektā ACTOUR http://www.activetourism.org/ , lai salīdzinātu zināšanas un prasmes, ko 
apgūst aktīvā tūrisma profesionāļi dažādās Eiropas valstīs, un atrastu kopsaucēju, lai izveidotu vienotu 
apmācības  programmu.  Diskusijā  iepazīstināsim ar  darba rezultātu  –  programmu,  kurā  ietvertas  8 
tēmas: Dabas interpretēšana, Aktīvā tūrisma veidi (t.sk., produkta veidošana un mārketings), Riska 
menedžments,  Pirmā  palīdzība,  Kvalitāte  klientu  apkalpošanā,  Angļu  valoda  aktīvajā  tūrisma 
pakalpojumu  sniedzējiem,  Informāciju  tehnoloģijas,  Zaļais  tūrisms.  Diskusijas  dalībnieki  saņems 
programmas rokasgrāmatu.

Programma
09:30 Ierašanās

10:00 Aktīvais tūrisms kā profesionāls pakalpojums. Projekts ACTOUR aktīvā tūrisma profesionāļu 
apmācībai. Asnāte Ziemele, „Lauku ceļotājs”

10:15 Aktīvā tūrisma pārstāvja prezentācija – aktīvā tūrisma piedāvājums, tapšanas vēsture, 
pieprasījums, nākotnes plāni. Kaspars Timermanis, atpūtas parks "Rāmkalni"

10:30 Projekta AKTOS partneru prezentācijas – aktīvais tūrisms un apmācība:
- IRMA SL, Spānija
- Infocenter EOOD, Bulgārija
- Attīstības centrs Litija, Slovēnija

11:00 Kafijas pauze

11:30 Aktīvais tūrisms Latvijā – piedāvājums, apmācība, problemātika, perspektīvas.
Juris Smaļinskis, „Lauku ceļotājs”, Vidzemes Augstskola

12:30 Diskusijas, domu apmaiņa

13:00 Diskusiju apkopojums, noslēgums.

Lūdzam pieteikties līdz 12.10.2012   ilona@celotajs.lv     

  Projekts finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu

Kalnciema iela 40 Rīga, LV-1046, Tālr.: 67617600, Fakss: 67830041
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