
Semināra „Dabas tūrisma produktu veidošana” novērtējums
Seminārā piedalījās 84 dalībnieki (ieskaitot 6 organizatorus un 4 lektorus). Kopā 
aizpildītas 56 novērtējuma anketas.

1. Kāda veida organizāciju jūs pārstāvat?
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Uz jautājumu atbildēts visās apkopotajās anketās. Sadaļā „cits” norādīts - vides gids.

2. Kā jūs vērtējat semināra saturu/struktūru?

Tēmu izvēle – 55 no 56 atbildes
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Prezentāciju kvalitāte – 54 no 56 atbildes
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Semināra programma – 56 no 56 atbildes
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Izdales materiālu kvalitāte – 55 no 56 atbildes
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Diskusijas semināra laikā – 48 no 56 atbildes



8%

63%

29%
0%

Ļoti labi

Labi

Viduvēji

Slikti

Rezultāti     – 49 no 56 atbildes
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Komentāri:
• Katram runātājam vēlams ar sevi iepazīstināt 2-3 vārdos
• Nav prezentāciju izdrukas un pasākuma programmas izdrukas mapē
• Tā turpināt ar tūrisma uzņēmēju un speciālistu izglītošanu!



• Nedrīkst botānikas ceļvedī likt sēnes. Jau bērnudārzā iemācās, ka sēnes būtiski 
atšķiras no augiem un ietilpst atsevišķā dzīvo organismu valstī. 

• Runātājiem vajadzētu iekļauties paredzētajā laikā. 
• Tā turpināt
• Ļoti iedvesmojošs seminārs un pozitīvi lektori.
• Prezentāciju izdrukas pietrūka! Atmosfēra gaiša, labestīga, lietderīga.
• Izdales materiālu varēja būt vairāk
• Lieliska starpdisciplināra pieeja: informācija par zvēriem, kukaiņiem, sēnēm un 

dabas tūrisma produkta veidošanas informācija, sabiedriskās attiecības. Vērtīga 
J.Smaļinska prezentācijā sniegtā informācija

• Prezentācijas par garu, pirmās bija interesantākas kā pēdējā
• Maz izdales materiālu no semināra dalībnieku puses. Vairāk interesētu tieši 

dalībnieku pieredze
• Kolorītas uzstāšanās, interesanti speciālisti
• Labs stāvokļa vērtējums, teicami lektori, daudz labu ideju, rosinoša apkārtne
• Gribējās nedaudz vairāk informācijas par produktu veidošanas praktiskajiem 

aspektiem, bet citādi – ļoti noderīgi un labi

3. Kā jūs vērtējat semināra organizatoriskos aspektus?

Norises vieta – 54 no 56 atbildes
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Telpas un aprīkojums – 53 no 56 atbildes
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Laika plānojums – 54 no 56 atbildes

33%

54%

11%
2%

Ļoti labi
Labi
Viduvēji
Slikti

Ēdināšana – 54 no 56 atbildes
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Praktiskās nodarbība  s   – 38 no 56 atbildes
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Informācija pirms semināra – 52 no 56 atbildes
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Komentāri:
• Pēc katra runātāja varētu iepauzēt uz ~5min starpbrīdi. Runātāji - interesanti, lai 

informācija "nosēžas", galva atpūšas
• Zupa ļoti sāļa
• Ventilācija
• Ļoti auksta telpa, krēsli pārāk cieši
• Sēžot 3.rindā redzēt no projektorā rādītā varēja aptuveni 50%
• Jauka vieta, jaunas idejas un ierosmes. Vērtīgi
• Mazliet par aukstu telpās. Apgaismojums nepiemērots, lai pierakstītu
• Nepiemērots laiks ēdināšanai ārā, bez tam daudziem (novērojot notiekošo) ar 

mazu plastmasas trauciņu par maz aukstā laikā
• 2 tualetes uz 90 cilvēkiem; kafijas galds un tēja par saspiestu tik lielai auditorijai
• garšīga zupa
• Būtu labi ūdens ar citronu pārtraukumos.
• Par aukstu semināra telpās
• Projektoram nebija sarkanās krāsas, kas traucēja dabas bildēm. 1 tualete uz daudz 

cilvēkiem
• Nebija paredzēts laiks norises vietas apskatei – tas radīja neveiklu situāciju
• Nevajadzētu lietot vienreizlietojamos plastmasas traukus, drīzāk brīdināt 

dalībniekus, lai ņem līdzi savu šķīvi un karoti

4. Vai seminārā iegūtās zināšanas būs praktiski noderīgas jūsu 
uzņēmumā/profesionālajā darbā?
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Uz jautājumu atbildējuši 54 no 56 dalībniekiem.

5. Vai tiek plānots praktiski ieviest kādu tūrisma produktu/paplašināt esošo? 
Uz jautājumu atbildējuši 50 no 56 dalībniekiem.
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Plānotie dabas tūrisma produkti:
• Meža zvēru taka – pēdas, daudzveidība, barošanās, piebarošana u.tml.
• Dabas takas
• Dzīvnieku un putnu vērošana
• Augu/dzīvnieku noteicēju
• Iepazīstināt ar ārstniecības augiem, apkārtnes augu iepazīšana, reto augu atradnes



• Augu un dzīvnieku čeklapas
• Izglītības programmās
• Jauni maršruti
• Daļēji ieviesta dabas takas putnu un zvēru vērošanai
• Kaut ko no visa (produkti)
• Jau strādāju ar dabu un tajā. Svarīgi un rosinoši ir ieteikumi par stāstu veidošanu

6. Kādus uzlabojumus jūs ieteiktu rīkojot nākamos seminārus?

• Runāt par tūrisma problēmām, nevis par arheoloģiju vai dzīvniekiem
• Mīkstākus krēslus
• Vairāk praktiskās nodarbības
• Pievērst papildus uzmanību atsevišķiem objektiem ar stāstu!
• Rīkot plašos viesu namos ar semināram piemērotām telpām.
• Laika plānošana
• Ne tik saspringti
• Praktiski kukaiņu vērošanu var parādīt vasarā/pavasarī, tad ir iespēja demonstrēt 

dažādas aktivitātes
• Lai kamīns kurās. Tik ilgi nesēdēt
• Gidu stāstus, personīgāku pieredzi
• Ierobežot dalībnieku skaitu
• Vairāk praktisku darbošanos – visu dienu grūti nosēdēt
• Paredzēt laiku norises vietas apskatei.

7. Vai jūsuprāt vajadzētu rīkot līdzīgus pasākumus arī turpmāk?
Uz jautājumu atbildējuši 53 no 56 dalībniekiem.
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8. Vai ir tēmas/apmācību pasākumi, kas jūs interesētu nākotnē?

• Mārketings, sabiedriskās attiecības jaunu tūrisma produktu izveidē un 
popularizēšanā

• e-mārketings
• Kā tūristu dabūt līdz kukaiņiem/dzīvniekam utt.
• Kādreiz būtu interesanti dzirdēt kādu ārzemnieku/tūristu viedokli par to, ko viņi 

no mums sagaida
• Par dažādu dabas tūristu prasībām
• Par to, kas saistās ar tūristiem, tūrisma uzņēmējiem. Ieteikumi, problēmas
• Interesanti būtu šādi pasākumi praktiskā vidē, dabā siltā laikā
• Dabā strādāt ar darba lapām, meklēt interesanto
• Nodarbības dabā
• Tuvāk par putnu vērošanu, ar balsīm u.tml.
• Ārstniecības augi. Semināri ar praktisku darbību dabā
• Dabas taku veidošana
• Produktu veidošana – praktiskie aspekti pa soļiem – ar ko sākt, kā salikt visu 

kopā, ja piedalās vairāki partneri – kā sadalīt atbildību kā notiek rezervēšana, 
samaksas kārtība utt.

• Produktu veidošanas praktiskie aspekti (soļi utt.)
• Jūras piekraste un kāpu aizsardzība
• Dabas saudzēšana, īpaši jūras piekrastē
• Joprojām par zelta vidusceļa atrašanu starp tūrismu un pārdabisku dabas 

sargāšana
• Kultūrvēsturiskais tūrisms
• Padomju Savienības mantojums
• Šāda tipa tēmas
• Ļoti patika, ka tiek salīdzinātas vietas, pakalpojumi pie mums un citur, to vajag 

turpināt vēl plašāk Vidzemē, Kurzemē, Latgalē, Zemgalē pa visām tēmām, sākot 
no kukaiņiem līdz lauku labumiem, pieaicinot attiecīgās tēmas profesionāļus, kuri 
prot pasniegt

• Neesmu pētījusi, ko vēl piedāvājat turpmāk, bet noteikti tādus, kas interesē lauku 
labumu cienītājiem ārpus Rīgas

.


