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SEMINĀRS
Dabas tūrisma produktu veidošana

11. novembris, 2010 plkst. 10:00
viesu namā Dzintarkrasts, Žocene, Rojas novads

Zināšanas par to, kas dzīvo, aug un mīt mums visapkārt – dabā, katram saimniekam būtu jāzina, lai 
varētu atbildēt uz viesu jautājumiem tādiem, kā „Vai pie jums dzīvo arī vilki vai lāči? Kādus 
dzīvniekus varu cerēt redzēt un kad? Kā man jāizturas? Kā es varu tos redzēt? Kas bija tas putns uz 
ceļa ar tādu sarkanu knābi? Vakar kāpās redzēju tādu brīnumskaistu ziedu – spilgti rozā – kas tas 
varēja būt? Kas tas par jocīgu akmeni? Kas to šeit atnesis? Nez, vai mūslaikos piejūras ciemiem 
vairs nepastāv risks tikt kāpu apputinātiem?” utt. Šis seminārs sniegs ieskatu, ko nozīmē dabas 
tūrisma produkts, kā to var izmantot katrs saimnieks un ko tas dod klientu piesaistē. Sevišķi 
noderīga šī informācija būs tiem uzņēmējiem, kas dzīvo vai strādā īpaši aizsargājamās teritorijās vai 
to tuvumā, un ja Jūsu klienti mēdz tās apmeklēt savos ceļojumos. 

9:30 Reģistrācija un kafija

10:00 Tūrisma attīstības valsts aģentūras (TAVA) uzruna.

Dabas vide mums apkārt - sēnes, augi, dzīvnieki, ainava, aizsargājamās dabas teritorijas, 
ieži, fosilijas - resurss tūrisma produkta veidošanai. Labā prakse, praktiski piemēri - ne 
tikai skatīsim, bet arī aptaustīsim! 
Juris Smaļinskis LLTA Lauku ceļotājs

12:00 Zvēri un putni – ko varam redzēt, dzirdēt, saost, saprast. Kā pareizi organizēt dzīvnieku un 
putnu vērošanu. Kas jāzina par to dzīvesveidu un paradumiem. Tūrista biežāk uzdotie 
jautājumi.
Vilnis Skuja, SNP Administrācija

13:00

13:40

Pusdienas

Kukaiņi – no odiem līdz spārēm un tauriņiem. Kas interesants stāstāms par tiem? Kas pie 
mums Latvijā ir unikāls šajā jomā? Kā organizē un veic kukaiņu vērošanu?
Kristaps Vilks, LU Bioloģijas fakultāte

14:30 Dabas tūrisma produkta mārketings un virzība tirgū
Eva Staltmane, SIA „Baltic Tourism Marketing Services”

15:00 Praktiskā prezentācija un diskusija - neliels pārgājiens dabā, lai praktiski redzētu daļu no 
dzirdētā un mācītos stāstus.

16:00 Kafija un diskusija par redzēto 

Pieteikšanās līdz 5.11.2010 baiba@celotajs.lv vai pa tel. 67617600. Seminārs organizēts sadarbībā 
ar TAVA. Seminārs ir bezmaksas. 

Ceļa apraksts uz viesu namu Dzintarkrasts: Brauciet no Rīgas uz Roju. No Rojas ceļu turpiniet
Kolkas virzienā, pēc ~7km ceļa labajā pusē norāde "Dzintarkrasts", tur nogriezieties pa labi un 
ceļš ievedīs stāvvietā. Tālr.: 28606060 (Elīna).
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