
 
“Lauku ceļotāja” pavasara seminārs 

 23. marts, 2023, plkst. 10:00 – 16:00 

“Valguma Pasaule”, Smārdes pag., Tukuma nov. 
 

Šī gada aktualitāte lauku tūrisma pavasara seminārā ir dabas tūrisms. Salīdzinot Latviju ar citām Eiropas un 

Skandināvijas valstīm, lepojamies ar mūsu dabas skaistumu un daudzveidību. To varam saglabāt, ne vien uzliekot 

ierobežojumus tūrismam un citai saimnieciskajai darbībai, bet arī veidojot profesionālu un dabai draudzīgu 

tūrisma piedāvājumu. Šāda piedāvājuma pamatā ir trīs stūrakmeņi: izpratne un cieņa pret dabas vērtībām, 

pilnvērtīgs dabas pieredzējums tūristiem, ieguvums tūrisma uzņēmējiem. Seminārā diskutēsim par to, kādi dabas 

tūrisma veidi ir pieprasīti, kādas ir tūristu un tūroperatoru vajadzības, un kā tūrisma uzņēmējiem izveidot 

veiksmīgu dabas tūrisma piedāvājumu, kas nav pretrunā ar dabas aizsardzības prasībām. 

 

10:00 – 10:30 REĢISTRĀCIJA un rīta kafija 

 

10:30 – 12:00 SEMINĀRS 

Asociācijas jauno un izslēgto biedru apstiprināšana un “Lauku ceļotāja” bilances apstiprināšana. 

 

Aktualitātes lauku tūrisma nozarē, asociācijā, mārketinga aktivitātes: 

 Militārā Mantojuma izmantošana tūrismā Latvijā un Igaunijā - vadlīnijas. 

 BASCIL - Baltijas jūras reģiona kulinārā tūrisma produkts - “Sidra ceļš” un “Siera ceļš”. 

 Jauni sagatavoti projekti. 

Asnāte Ziemele, LLTA “Lauku ceļotājs” 

 

Baltijas dabas tūrisms: 

 Kopīgs Latvijas un Igaunijas ES tūrisma projekts Apvienotās Karalistes tūristiem. 

Asnate Ziemele, LLTA “Lauku ceļotājs” 

 Kas ir Baltijas dabas tūrisma produkts? Piemēri.  

Pasaules pieredze inovatīvu dabas tūrisma galamērķu pārdošanā un monetizācijā. 

Matijs Babris, Dabas tūrisma asociācija 

 

12:00 – 13:00 PUSDIENAS 

 

13:00-15:00 SEMINĀRS 

Aktualitātes tūrisma nozarē un plānotās mārketinga aktivitātes 

 Kristīne Mickāne, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras tūrisma departaments

 

Jaunumi zaļās saimniekošanas jomā: 

 BestBelt projekts: 

o Vienoti noteikumi atpūtai dabā visās piekrastes teritorijās Latvijā. 

o Komunikācijas stratēģija uzņēmējiem par dabas aizsardzību Latvijas piekrastē. 

 “Zaļais sertfikāts” - atvērta pieteikšanās 2023. gada pretendentiem. Juris Smaļinskis, LLTA “Lauku ceļotājs” 



 Aktualitātes dabas vērtību saglabāšanas jomā. Agnese Balandiņa, Dabas aizsardzības pārvalde 

 Inovatīvi maksājumu pieņemšanas risinājumi. Māris Pietkēvičs, AS ''Citadele banka'' 

 Kopīgas diskusijas, jautājumi. 

 

15:00-16:00 EKSKURSIJA  pa Valguma Pasaules viesu namu un apkārtni saimnieku pavadībā. 

 

Pieteikuma anketa LC semināram: https://forms.gle/dWLMzRXSzB9saAnp8. 

Jautājumu gadījumā sazinieties: anna@celotajs.lv vai pa tālr. 67617600. 

 
Projekts "Baltijas dabas tūrisms - Apvienotās Karalistes mērķa tirgus apgūšana (CB0100030)" , kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības un Eiropas Reģionālā 

attīstības fonda Central Baltic Programme atbalstu, 2021.-2027. ietvaros. 

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu. 

https://forms.gle/dWLMzRXSzB9saAnp8
file:///C:/Users/anna/Downloads/anna@celotajs.lv

