Latvijas Lauku tūrisma asociācija

Latvian Country Tourism Association

LAUKU CEĻOTĀJS
Publiskā diskusija - Vides politikas priekšlikumi, demonstrējot tūrisma
attīstības ieguvumus vides, sociālajā un ekonomikas jomā - Slīteres nacionālā
parka piemērs
VARAM lielajā zālē, Peldu iela 25, Rīga, 2011. gada 8.decembris
Noslēdzot EK Life projektu, aicinām Jūs kopā ar mums atskatīties uz tā rezultātiem, gaitu un secinājumiem.
Šis projekts mums pašiem nesis daudz pārsteigumus, mācījis un galu galā atnesis labu slavu Eiropā. Tieši
šajā projektā lauzām stereotipus un paši izmēģinājām jauna veida komunikāciju dabas un vides aizsardzībai,
parādījām gan apmeklētājiem, tūristiem, gan uzņēmējiem un iedzīvotājiem, ka nacionālais parks ir vērtība un
teritorijai var nest ekonomisku izaugsmi. Mēs mācījāmies paši – kas strādā un kas ne, ko vajag un kā mainīt
– un tagad gribam dalīties savā praktiskajā pieredzē – panākumos un kļūdās. Bet pats galvenais – Slīteres
cilvēki ir mūsu draugi un tas ir daudz vairāk, kā var aprakstīt vienā projekta mērķī vai sasniedzamajos
rezultātos.

PROGRAMMA
9:30

Reģistrēšanās

10:00 Tūrisms ĪADT – vides aizsardzības un uzņēmēju interešu sabalansētība reģionālai attīstībai.
Jānis Strautnieks, Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors
10:30 Videi draudzīga tūrisma rokasgrāmata. Labo piemēru pieredze Eiropā. (prezentācija angliski). Nauts Kusters, ECEAT, projekta partneris, Nīderlande
11:00 Ilgtspējīga tūrisma modelis un Vides politikas priekšlikumi tūrisma attīstībai: Teritorijas
tūrisma attīstības vīzija; Produktu veidošana; Brīvdabas stendi un norādes; Maršrutu
marķēšana; Botāniskais ceļvedis, SNP ceļvedis; Pasākumu organizēšana; Marketings dabas
tūrismam; Piekrastes apbūves vadlīnijas.
Asnāte Ziemele, LLTA „Lauku ceļotājs”
11:30 Apmeklētāju monitorings – elektroniskie skaitītāju uzstādīšanas/darbības pieredze, aptaujas,
intervijas, vizuālie novērojumi.
Juris Smaļinskis, LLTA „Lauku ceļotājs”
12:00 Vai un ko projekts nesis Slīteres NP iedzīvotājiem, uzņēmējiem, pašvaldībai, administrācijai
Jānis Dambītis, SIA „Kolkasrags”, Alanda Pūliņa, Dundagas pašvaldība, Dace Sāmīte,
DAP, Kurzemes reģionālā administrācija, Signe Dišlere, tūrisma uzņēmēja, Jānis Mednis,
Līvu fonds
12:30 Kafijas pauze ar uzkodām (klāj Ēriks Dreibants un Mārtiņš Sirmais).
13:00 Latvijas Nacionālo parku ceļveža prezentācija. Baltijas Nacionālo parku ceļvedis.
Juris Smaļinskis, LLTA „Lauku ceļotājs”
Diskusijas.
~14.00 Noslēgums.
Par dalību, lūdzam informēt e-pastā: aiva@celotajs.lv vai pa tālruni: 29175362 līdz 5.12.2011.
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