
Latvijas Lauku tūrisma asociācija        Latvian Country Tourism Association

L A U K U   C E Ļ O T Ā J S 
SEMINĀRS

Kultūras, aktīvā, dabas tūrisma produktu veidošana 
Latgalē

9. decembris, 2010 plkst. 10:00
Viesu mājā „Lāču leja”, Viļāni.

Latgalei unikāls, kā nepazaudēt un lepoties ar savu identitāti – skats no malas, telpiskais 
teritorijas redzējums nākotnē ar kultūras, vēstures un latviešu pamatvērtību zināšanām. Kā 

pasniegt Latvijas dabu un kultūru ārvalstu un pašmāju tūristiem, kā to savīt ar interesantiem un 
aizraujošiem stāstiem. Vai arī aktīvais tūrists ir aicināms uz kultūras un dabas produktu. 
Sēnes – vai ziniet, ka Latvijā aug 4000 dažādu sēņu sugu? Te uzzināsim, kā sēņošanu padarīt par 
aizraujošu produktu tūristam. 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 Unikālais Latgalē – arhitektūra, ainava, reliģija, ciemi. Skatījums no malas, vīzija un 

jaunas idejas.
Pēteris Blūms, Valsts Kultūras Pieminekļu inspekcijas eksperts, arhitekts

11:30 Aktīvā tūrisma produkti un to veidošana Latgalē. Dvietes paliene, Rāznas NP un 
Daugavas loku u.c. piemēri
Juris Smaļinskis LLTA Lauku ceļotājs

13:00

13:45

Pusdienas

Sēņošana kā tūrisma produkts
Diana Meiere, Latvijas Dabas muzejs

14:30 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.
Andris Ratkevičš, Slīteres nacionālā parka administrācija

15:15

16:00

Lauku ceļotāja 2010. gada sezonas apkopojums un galvenie secinājumi. Marketings, produkta 
virzība tirgū.
Asnāte Ziemele, Lauku Ceļotājs

Kafija

Seminārs organizēts sadarbībā ar TAVA. Seminārs ir bezmaksas. 
Kā nokļūt uz „Lāču leju”: Jaunviļāni, Viļānu pag.,, Rēzeknes raj. Viesu nams atrodas ceļa malā. 
Inga Ervalde , tel. 26622638 (skat. Ceļa shēmu) 
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