
 

 
 

Pieredzes apmaiņas un kvalifikācijas celšanas brauciens  
Latvijas tūrisma informācijas sniedzējiem un VII Latvijas tūrisma informācijas tirgu 

Kuldīgā 2022.gada 3.-4.jūnijā 
(Vietu skaits ierobežots) 

PROGRAMMA 

Pieteikties pasākumam līdz 2022.gada 23.maijam elektroniski šeit - 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed4BodtPag888_Yr9Zirf_ZcI1bKQIRT5-G54VbywDUe6uUQ/viewform  

Pasākuma organizatori – LATŪRINFO un Kuldīgas novada tūrisma attīstības centrs 

Pasākumu atbalsta LIAA Tūrisma departaments 

Laiks Programma Piezīmes 

3.jūnijs – Kuldīgas un Kurzemes tūrisma pieredze 

Līdz 14.00 Ierašanās Kuldīgā, pulcēšanās pie Kuldīgas novada tūrisma attīstības 
centra 

 

14.00 Izbraukšana no Kuldīgas  

14.30 – 15.10 Lauku sēta-zoo “Zemturi”  

Iecienīta vieta ģimenēm ar bērniem, kur pavadīt laiku svaigā gaisā, 
apmīļojot dažādus dzīvnieciņus un putnus. 

Saimnieki galvenokārt nodarbojas ar šķirnes truškopību un putnu 
audzēšanu. Šeit iespējams sastapt dažādu šķirņu trušus, vistiņas, tītarus, 
kaziņas un citus lauku sētas iemītniekus. Izveidotas divas tematiskas takas, 
viena – mājdzīvnieku un mājputnu taka, otra - dižkoku un puķu taka. 

https://www.facebook.com/r
udaistrusis 

15.30 – 16.00 Zirgu stallis “Eguss” 

Mazs un mājīgs stallis Kurzemes sirdī. Vieta, kurā var apgūt jāšanas 
pamatprasmes. Labi apmācīti un laimīgi zirgi, kuri dzīvo sevis cienīgu dzīvi 
un labprāt fotografējas un draudzējas ar viesiem, kas ierodas ciemos, kā arī 
ir gatavi doties uz pasākuma norises vietu. Dzīvniekiem draudzīga 
uzņēmuma veidošana un sabiedrības izglītošana par labturību. Izglītība 
tūrismā kā viens no tūrisma veidiem. 

https://www.facebook.com/ 
BiedribaEGUSS 

16.20 – 17.40  Strausu ferma “Nornieki” 

Strausu audzēšana un produkcijas pārstrāde, piedāvājumi tūristiem, zīmolu 
“Ražots Kuldīgā” un “Ražots Kurzemē” nozīme lauku un tūrisma 
uzņēmējdarbībā. Noslēgumā - strausu produkcijas degustācija. – Uzņēmēju 
personības un rakstura īpašību nozīme lauku tūrisma uzņēmuma sekmīgā 
darbībā. UGUNSKURA ZUPA 

www.strausuferma.com 

18.10 – 19.00 Saules ceplis 

Keramiķe Madara Atiķe ir viena no nedaudzajiem amata meistariem, kas 
traukus darina pēc sentēvu tehnoloģijas, katru darbu lipina ar rokām un 
apdedzina bedres tipa atklātās uguns ceplī, kā arī apstrādā ar koka un 
sudraba karotēm. Sudrabīgi melno krāsu māla darbi iegūst tautā sauktajā 
svēpēšanas tehnoloģijā. 

https://www.facebook.com/S
aulesCeplis 

19.10 – 20.00 Reģistrēšanās naktsmītnēs Kuldīgā (apkārtnē), sagatavošanās vakara daļai  

20.00 – 21.00 Vakara pastaiga pa vecpilsētu 

Pilsētas tūrisma piedāvājuma veidošana. Kuldīgas piemērs.  

Privāto uzņēmēju iniciatīvas nozīme piedāvājumu veidošanā un 
zīmolvedībā. 

Publiskā un privātā partnerība | Kaļķu kvartāls 

 

21.00 - … Vakara programma 

Vakariņas un Kurzemes tūrisma piedāvājuma prezentācija 
 

4.jūnijs – Tūrisma tirgus diena 

7.00 – 11.00 Iekārtošanās tūrisma informācijas tirgum  

11.00 – 17.00 VII Tūrisma informācijas gadatirgus norise ar VIII Tūrisma informācijas 
tirgus organizatora izlozi 

 

17.00 – 18.00 Tirgus noslēgums un telšu / darba vietu novākšana / aizbraukšana  

No 19.00 Individuālā programma – iespēja palikt un baudīt Kuldīgas kultūras 
pasākumu programmu 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed4BodtPag888_Yr9Zirf_ZcI1bKQIRT5-G54VbywDUe6uUQ/viewform

