Latvijas Lauku tūrisma asociācija

Latvian Country Tourism Association

LAUKU CEĻOTĀJS

Praktiski padomi zaļai saimniekošanai tūrisma mītnē
2007.gada 7.jūnijā Viesu mājā “Turbas” Ogres raj. Ikšķiles pils. ar lauku teritoriju
SEMINĀRA PROGRAMMA

10.00 Rīta kafija.
10.30 – 11.00 Ievads
Kas jauns Zaļā sertifikāta noteikumos? Kā man iegūt zaļo sertifikātu? Ko manai tūrisma mītni tas
dos?
Asnāte Ziemele
11.00 – 14.00 (ar pauzi 15-20min.) Zaļais sertifikāts tūrisma mītnei
Sandra Urtāne un Ērika Lagzdiņa
- Enerģija
- Ūdens un notekūdeņi
- Atkritumi un to šķirošana
- Tīrīšanas līdzekļi un cita sadzīves ķīmija
- Transports
- Pārtika
- Vides izglītība
- Vides plāns
14.00 – 14.30 Pusdienas
14.30 – 15.00 Gājiens pa saimniecības apkārtni, skatot un analizējot dabu saimniecības
tuvākajā apkārtnē
15.00 – 16.30 Kā organizēt videi draudzīgas tūristu aktivitātes dabā?
Juris Smaļinskis
- Dabas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas iespējas lauku tūrisma uzņēmumā
- Piedāvājuma veidošana tūristu aktivitātēm dabā
- EK uzņemtā (2006.g.) īsfilma par Zaļā sertifikāta piedāvājumu tūrista acīm (10 min.)
16.30 – 17.00 Praktiskais “Turbas” saimniecības novērtējums ZS atbilstībai
Semināra dalības maksa: 5,-Ls (iekļauts: pusdienas, kafija, izdales materiāli)
Lūdzam pieteikties līdz 04.06.2007 “Lauku ceļotājā” pa tel. 7617600 vai 7467077 (Sandrai) vai
e-pastu sandra@celotajs.lv
Ceļa apraksts uz “Turbām”. Brauciet no Rīgas uz Ogri. Ogrē brauciet pa Brīvības ielu līdz
Turkalnes ielai (norāde "Suntaži 25"), tur nogriezieties pa kreisi (Suntažu virzienā) un brauciet
garām kapiem, garām norādei " Tīnūži 8 " ~ 6km līdz norādei "Tīnūži 10" un vēl 100m brauciet
taisni.Ceļa kreisā pusē uzraksts " Turbas " tur nogriezieties pa kreisi un brauciet 0,5km līdz ceļa
kreisajā pusē redzēsiet saimniecību "Turbas". Ikšķiles pilsētas lauku terit., Ogres raj.
Tel.: + 371 29448798.

Seminārs tiek organizēts LVAF un Vides ministrijas atbalstītā projekta «Zaļā sertifikāta jauno kritēriju pārbaude
un popularizācija” ietvaros, ko realizē “Lauku ceļotājs”.

11, Kugu street, Riga, LV-1048, phone: + 371 7617600, fax: + 371 7830041
e-mail: lauku@celotajs.lv, http://www.celotajs.lv

