I apmācību bloks
27. un 28. janvārī
27. janvāris

LEKCIJAS tiešsaistes platformā Zoom

9:00

Iepazīšanās, mācību programmas izklāsts. Gids un pasniedzējs Armands Muižnieks.

9:20

Nozīmīgākie vēstures fakti par baltiem.
Baltu maztautas - veidošanās periods, izcelsme, izplatība, īss pārskats par visām ciltīm. Dzīvesstils.
Zemgaļi un sēļi, to izcelsme, vēsture un identitāte Baltu tautu kontekstā.
Vēsturnieks un arheologs, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors,
vēstures zinātņu doktors Andris Šnē

10:10

Pārtraukums

10:15

Tūrisma maršruta “Baltu ceļš” apskates objekti zemgaļu un sēļu apdzīvotības areālā – to raksturojums,
piedāvājums, pakalpojums un produkti. Jaunie apzinātie un iekļautie objekti “Baltu ceļš” maršrutā.
Ievērojamākie tūrisma objekti, kur var iepazīties ar sēļu un zemgaļu vēsturi, materiālo un garīgo kultūru.
Tērvetes vēstures muzeja vadītājs, arheologs, Mag.hist. Normunds Jērums

11:15

Pārtraukums

11:20

Zemgaļu Valdnieki – Viestards, Šābis un Nameiķis. Bagātā Zemgale - materiālā kultūra.
Vēstures doktors, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks Guntis Zemītis

12:00

Pusdienu pārtraukums

13:00

Tūrisma maršrutu izstrāde un ekskursijas vadība.
Lekcijā tiks aplūkoti galvenie pamatprincipi, uz kādiem balstīta tūrisma maršrutu plānošana, neatkarīgi
no to veida vai norises formas. Kārtība, kādā piemērojama maršruta plānošana – precizējot tūrisma
maršrutam paredzēto mērķauditoriju, tālāk iekļaujot maršrutu veidojošos elementus un galvenos tūristu
piesaistu atlases kritērijus. Pieskarsimies jautājumam par ilgtspējības principu ievērošanas nozīmīgumu
un maršruta plānošanu ietekmējošiem faktoriem (PEST analīze). Galvenās metodes tūrisma maršrutu
plānošanā. Tūrisma maršrutu pasniegšana, tūrisma maršruta dramaturģija, radošuma pieeja plānošanā.
Gids un pasniedzējs Armands Muižnieks

14:00

Gida stāstu veidošana.
Kā mūsdienu cilvēkam ļaut piedzīvot vēsturi? Kultūras mantojuma interpretācijas iespējas un robežas,
mantojuma komunikācija. Gida stāsta nozīme un klausītājam interesanta stāsta veidošana.
Komunikācijas speciāliste Inese Pabērza

15:00- Mājas darba izklāsts.
15:15

Izveidot savu maršruta aprakstu (bez attēliem) ne garāku par vienu A4 lapu, kurā aprakstīti maršrutā
iekļautie objekti un stāstījuma akcenti, interesanti fakti. Aprakstu līdz 1. februārim atsūtīt uz e-pastu
bingonis@gmail.com
Gids un pasniedzējs Armands Muižnieks
28. janvāris EKSKURSIJA uz Jēkabpils novadu, Rubenes pagastu – Biedrības “Ūdenszīmes”
ekspozīcija “Pļavas muzejs”

11:00- “Pļavas muzeja” apskate, stikla un Latvju zīmju darbnīcas
14:00 “Pļavas muzeja” saimniece Ieva Jātniece un Armands Muižnieks
No rīta pieejams tējas, kafijas galds
Pusdienas
Atpakaļceļā: Bārbeles sēravota apskate

II apmācību bloks
3. un 4. februārī
3. februāris

LEKCIJAS tiešsaistes platformā Zoom

9:00

Pārrunas par iepriekšējām apmācību dienām un praktisko darbu.
Gids un pasniedzējs Armands Muižnieks

9:15

Zemgales un Augšzmes pilskalni kā novadu un zemju administratīvie un kultūrpolitiskie centri.
Arheologs, kultūrvēsturnieks Juris Urtāns

9:55

Pārtraukums

10:00

Sakrālie objekti jeb senās svētvietas Zemgalē un Augšzemē: arheologa skats.
Arheologs, kultūrvēsturnieks Juris Urtāns

10:40

Apģērba izgatavošanas tradīcijas, materiāls, tekstiliju krāsošana zemgaļu un sēļu apdzīvotajās
teritorijās.
Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta Etnoloģijas nodaļas pētniece Anete Karlsone

11:20

Pārtraukums

11:30

Ceļotāju psiholoģiskais raksturojums, ceļošanas paradumi. Mērķgrupas un to vajadzības. Viesmīlības
nozīme tūrismā. Ieteikumi gida ikdienas darbam.
Gids un pasniedzējs Armands Muižnieks

12:30

Pusdienu pārtraukums

13:30

Bruņojuma evolūcija senajās Baltu zemēs.
Latvijas Vēstures institūta pētnieks Rūdolfs Brūzis

14:10

Ceļošana pa laukiem – vai nākotnes tūrisms? Lauku tūrisms visdažādākajos aspektos, specifika,
ieteikumi gidiem.
Profesionāls gids un pasniedzējs Normunds Smaļinskis

15:00- Mājas darba izklāsts.
15:15
No lektoru sniegtās informācijas, interneta resursiem un personīgās pieredzes atlasīt interesantus
tūristu piesaistes aspektus par projekta “Baltu ceļš” tēmu ar mērķi tos turpmāk izmantot sava maršruta
veidošanai:
a) 3 - 5 tūristu piesaistes vietējiem tūristiem, un kādam tirgus segmentam tās tiks izmantotas;
b) 3 - 5 tūristu piesaistes ārvalstu tūristiem, kādiem? Patstāvīgo darbu līdz 8. februārim atsūtīt uz e-pastu
bingonis@gmail.com
Gids un pasniedzējs Armands Muižnieks
4. februāris

EKSKURSIJA uz Dobeles novadu - Dobeles Amatu māja

11:00- Ekskursija pa Dobeles Amatu māju, keramikas un tekstila meistarklases.
14:00 Dobeles Amatu mājas pārzine Airisa Tama un Armands Muižnieks
No rīta pieejams tējas, kafijas galds
Pusdienas
Atpakaļceļā: Dobeles pilsdrupu apskate

III apmācību bloks
9. un 11. februārī
9. februāris

LEKCIJAS tiešsaistes platformā Zoom

9:00

Pārrunas par iepriekšējām apmācību dienām un praktisko darbu.
Gids un pasniedzējs Armands Muižnieks

9:15

Apbedīšanas tradīcijas un kapulauki sēļu un zemgaļu apdzīvotajās teritorijās.
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļas glabātāja Austra Engīzere

9:45

Pārtraukums

9:50

Jauni atklājumi un atziņas par zemgaļu apbedīšanas tradīcijām 12.-14. gadsimtā.
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļas pētnieks Vitolds Muižnieks

10:20

Keramika Zemgalē cauri laikiem.
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļas pētniece Baiba Dumpe

11:00

Zemgaļu un sēļu materiālā kultūra, dzīvesveids (rotas, sadzīves, priekšmeti, amatniecība, ornaments,
ēdieni).
Tērvetes vēstures muzeja vadītājs, arheologs, Mag.hist. Normunds Jērums

12:00

Pusdienu pārtraukums

14:00

Gida darba motivācija un izaicinājumi: labās prakses piemēri. Kā piesaistīt tūristu un veidot interesantu
piedāvājumu ceļotājam?
Gids un pasniedzējs Armands Muižnieks

15:00

Runā īsi! Piču jeb 5 minūšu prezentāciju treniņš.
Biznesa un izaugsmes trenere Vita Brakovska

16:00- Mājas darba izklāsts.
Sagatavot vizuālu prezentāciju (PowerPointTemplate) par savu izstrādāto ekskursijas programmu un
16:15
trenēties to publiski prezentēt 5 minūtēs.
Biznesa un izaugsmes trenere Vita Brakovska
11. februāris

APMĀCĪBU PROGRAMMAS NOSLĒGUMS

10:00- Tiešsaistes platformā Zoom - dalībnieku praktisko darbu prezentācijas jeb piči,
13:00 sertifikātu izsniegšana.

