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SEMINĀRS 

Dabas tūrisma produktu veidošana 
15. decembris, 2010 plkst. 10:00 

viesu namā „Valguma pasaule”, Smārdes pagasts, Valgums 

 

Zināšanas par to, kas dzīvo, aug un mīt mums visapkārt – dabā, katram saimniekam būtu jāzina, lai 

varētu atbildēt uz viesu jautājumiem -  „Kādus dzīvniekus un putnus varu cerēt redzēt un kad? Kā 

man jāizturas? Kā es varu tos redzēt? Kas ir mistiskie sikspārņi? Un kādas teikas zinām par 

ķērpjiem?” Šis seminārs sniegs ieskatu, ko nozīmē dabas tūrisma produkts, kā to var izmantot katrs 

saimnieks un ko tas dod klientu piesaistē.  

 

9:30  

 

Reģistrācija un kafija 

 

10:00 

 

Tūrisma attīstības valsts aģentūras uzruna. 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Sikspārņi – kā organizē to vērošanu, kas notiek sikspārņu dzīvē - kad tos var redzēt un 

dzirdēt, un kad labāk netraucēt. Sikspārņu nakts piedzīvojums. 

Viesturs Vintulis, sikspārņu pētnieks, LU Bioloģijas fakultāte Zooloģijas muzejs 

 

13:00 

 

 

13:40 

 

 

14:10 

Pusdienas un saimniecības apskate 

 

 

Putnu vērošana. Ķemeru NP prakse. 

Jānis Ķuze, Ķemeru NP   

 

ES atbalsta pasākums lauku tūrisma uzņēmējiem un kredītfonda piedāvājums 

Iveta Oša, Lauku atbalsta dienests 

 

15:00 

 

 

Dabas tūrisma produkts – kā to veidot, kā sakārtot maršrutu/pārgājienu, ko teikt par dabu 

apkārtnē, kā iepīt stāstus un kur tos „ņemt”, no kā sastāv tūre, ko ieplānot apmeklējumos: 

sēņu, augu, ķērpju vērošanas tūres, ainava, dabas skati, vietējie cilvēki. Botānikas ceļveža 

tapšana un koncepts.  

Juris Smaļinskis, LLTA Lauku ceļotājs  

 

16:00 Kafija un diskusija par redzēto  

 

Pieteikšanās līdz 10.12.2010 baiba@celotajs.lv vai pa tel. 67617600. Seminārs organizēts sadarbībā 

ar TAVA. Seminārs ir bezmaksas.  

 

Ceļa apraksts uz viesu namu Valguma pasaule:  

Pa Rīgas - Ventspils šoseju (A10) brauciet līdz krustojumam uz Smārdi, pie norādes pagriezieties 

pa labi. Pēc aptuveni 10 km pa labi ir norāde "Valguma pasaule 1km". Pa šo ceļu brauciet ~1,5 km 

līdz pat atpūtas centram "Valguma Pasaule". Tel. Zanda Serdāne 29414022, 63181222 

mailto:baiba@celotajs.lv

