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L A U K U   C E Ļ O T Ā J S 
SEMINĀRS

Praktiskā pieredze dabas un kultūras produkta 
veidošanā

6. decembris, 2010 plkst. 10:00, „Kārļa muiža” Kārļos, Cēsu raj.

Praktiskā pieredze dabas/kultūras tūrisma grupu gida darbā. Kā veidot un kas 
jāsagatavo dienu ar tūristiem. Ko darīt, ja visu dienu līst lietus, bet grupas plānos ir aktīva diena 
ārā? Kā pasniegt Latvijas dabu un kultūru ārvalstu un pašmāju tūristiem, kā to savīt ar interesantiem 
un aizraujošiem stāstiem, neaizmirstot būtisko - kas dzīvo, aug un mīt mums visapkārt – dabā. 
Katram saimniekam zināšanas noderēs, lai varētu atbildēt uz viesu jautājumiem par dzīvniekiem, 
kukaiņiem – tauriņiem, spārēm. Sēnes – vai ziniet, ka Latvijā aug 4000 dažādu sēņu sugu? Vai 
savas zināšanas par kultūru mēs pietiekami atraktīvi protams iepīt stāstā? Gadsimtos esam 
piedzīvojuši dažādas varas, bet vai stāstu mums gana? Šis seminārs sniegs ieskatu, ko nozīmē dabas 
un kultūras 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.

Praktiskā pieredze dabas/kultūras tūrisma grupu gida darbā.
Andris Klepers, Vidzemes Augstskola

11:30

12.15

Sēņošana kā tūrisma produkts
Diana Meiere, Latvijas Dabas muzejs.

Ķērpji – tie ir mums visapkārt, bet cik daudz par tiem zinām? Noslēpumaini stāsti, ticējumi 
un izmantojama patiesība. 
Sandra Bērziņa, Latvijas Vides aizsardzības fonds

13:00

14:00

Pusdienas un saimniecības apskate

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?
Voldemārs Spuņģis, LU bioloģijas fakultāte

14:45 Kultūras tūrisms – dažādu gadsimtu mantojuma ietērpšana produktā. Produktu mārketings 
un virzība tirgū. Praktiskā prezentācija un diskusija un/vai neliels pārgājiens dabā, lai 
redzētu dabā daļu no dzirdētā un mācītos stāstus.
Juris Smaļinskis, Asnāte Ziemele LLTA Lauku ceļotājs

16:30 Kafija 

Seminārs organizēts sadarbībā ar TAVA. Seminārs ir bezmaksas. 

Kā atrast Kārļa muižu”: No Rīgas brauciet pa Vidzemes šoseju, ~2km aiz Ieriķiem kreisajā 
pusē būs pagrieziens uz Kārļiem. Nogriezieties šajā krustojumā, brauciet pa šo ceļu (pa kalnu lejā)  
pāri Amatai tad kalnā aukšā līdz Kārļiem (līdz vienādas nozīmes krustojumam), kur nogriezieties  
pa labi un brauciet vēl ~200m līdz labajā pusē ieraudzīsiet iebrauktuvi. Iegriezieties tajā un 
brauciet līdz Plienakmens mājai ar dakstiņu jumtu. http://www.karlamuiza.lv/?cat=3&lang=lv 
Tel: 26165298, 4193330 – Baiba Stepiņa.
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