APMĀCĪBAS TŪRISMA GIDIEM

Dabas tūrisms Zemgalē -

ĢEOLOĢISKIE UN ĢEOMORFOLOĢISKIE OBJEKTI

PROGRAMMA

I APMĀCĪBU SESIJA “Klintis, kāpas, kalni, iežu atsegumi, karsta kritenes”
25. JŪLIJS
Apmācības Zoom
8.20 Iepazīšanās, mācību programmas izklāsts
8.30 “Kas ir ģeoloģija un ģeomorfoloģija? Latvijas ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu
veidi, specifika, izcelsme un nozīme. Latvijas TOP ģeovietas.”
Gatis Pāvils / Vides eksperts
9.30 Pārtraukums
9.40 “Klintis, kāpas, kalni, iežu atsegumi, karsta kritenes – ar ko lepojas Zemgalē?”
Dainis Ozols / Dabas aizsardzības pārvaldes eksperts, ģeologs
11.00 Pārtraukums
11.10 “Dabas tūrisms Latvijā – specifika, iespējas, izaicinājumi, dos and don’ts, piemēri, darbs ar grupām.”
Valdis Vanags / “Sense of Team”, piedzīvojumu programmu direktors, treneris
12.30-12.40 Mājas darba izklāsts
26. JŪLIJS
Ekskursija uz Skaistkalnes karsta kritenēm Bauskas novadā.
Izbraukšana no Rīgas plkst. 9.30
II APMĀCĪBU SESIJA “Avoti, ūdenskritumi, pazemes upes, ezeri”
1. AUGUSTS
Apmācības Zoom
8.20 Pārrunas par iepriekšējām apmācību dienām un praktisko darbu
8.30 “Latvijas ģeoloģiskā vēsture un uzbūve.”
Ģirts Stinkulis / Latvijas Universitātes asociētais profesors un ģeoloģijas maģistratūras
programmas direktors
9.30 Pārtraukums
9.40 “Interesntākie ūdensobjekti Zemgalē – vērts dzirdēt un redzēt!”
Loreta un Andris Urtāni / dabas eksperti, ūdens biologi
11.00 Pārtraukums
11.10 “Aktīvais tūrisms – tūristam interesantu un oriģinālu programmu veidošana.”
Toms Treimanis / Valmieras novada tūrisma pārvaldes vadītājs, gids
12.30-12.40 Mājas darba izklāsts
2. AUGUSTS
Ekskursija uz dabas parku “Daugavas ieleja” Aizkraukles novadā.
Izbraukšana no Rīgas plkst. 9.30
Tūrisma gidu apmācības organizē Zemgales plānošanas reģions. Apmācības tiek īstenotas ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu projekta Nr. LLI-483 “Unikālu ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas vērtību
izmantošana zaļā izzinošā tūrisma attīstībā’’/ “Use of Unique Geological and Geomorphological Nature Values in the Development of Green
Cognitive Tourism”/GEOTOUR ietvaros. Projekta publicitātes nodrošināšanai apmācību laikā iespējama fotografēšana un filmēšana.
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III APMĀCĪBU SESIJA “Akmeņi, dižakmeņi un Pokaiņu mežs”
8. AUGUSTS
Apmācības Zoom
8.20 Pārrunas par iepriekšējām apmācību dienām un praktisko darbu
8.30 “Neparastākās ģeoloģiskās parādības Latvijā un pasaulē – toreiz un tagad.”
Māris Krievāns / Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes vadošais
pētnieks, pirmās latviešu polārpētnieku ekspedīcijas Antarktīdā dalībnieks
9.30 Pārtraukums
9.40 “Ievērojamākie akmeņi un dižakmeņi Zemgalē. Leģendām apvītais Pokaiņu mežs.”
Jānis Šlūke / Ķemeru Nacionālā parka gids
11.00 Pārtraukums
11.10 “Runas kultūra: balss, artikulācija, stāstījuma satura veidošana, uztraukuma kontroles
vingrinājumi, žesti, skatiens, stāja.”
Jānis Kronis / neatkarīgās teātra trupas “Kvadrifrons” aktieris, publiskās runas vieslektors
Latvijas Kultūras akadēmijā
12.30-12.40 Mājas darba izklāsts
9. AUGUSTS
Ekskursija uz Rogāļu akmeni un dabas parku “Rogāļu grava” Jēkabpils novadā.
Izbraukšana no Rīgas plkst. 9.30
EKSKURSIJA UZ LIETUVU, APMĀCĪBU NOSLĒGUMS
11. AUGUSTS
Ekskursija uz Žagares reģionālo parku un tā apkārtnes objektiem Lietuvā.
Apmācību noslēguma pasākums – dalībnieki prezentē savus izstrādātos tūrisma maršrutus

Tūrisma gidu apmācības organizē Zemgales plānošanas reģions. Apmācības tiek īstenotas ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu projekta Nr. LLI-483 “Unikālu ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas vērtību
izmantošana zaļā izzinošā tūrisma attīstībā’’/ “Use of Unique Geological and Geomorphological Nature Values in the Development of Green
Cognitive Tourism”/GEOTOUR ietvaros. Projekta publicitātes nodrošināšanai apmācību laikā iespējama fotografēšana un filmēšana.

