
 
 

 
 

Liene Zilvere 
kursu koordinatore 
Tālr. 26473536 
e-pasts: hansa@pargaujasnovads.lv 

Gidu kursi Straupē 2017 
Programma 

Datums Vieta Laiks Tematika Tēma Lektors 

03.03.2017 

 
Straupes 

pamatskola, 
Mazstraupes pils, 

Straupe,  
Straupes pag. 
Pārgaujas nov. 

17:15 – 18:00 

Ievads 

Iepazīstināšana ar kursu plānu, mērķiem un 
organizatoriskiem jautājumiem. 

Liene Zilvere 
(Projekta “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai 

(HANSA)” asistente) 

03.03.2017 18:00 – 19:00 

Tūrisms Pārgaujas novadā.  
Aktualitātes un tendences. 
Attīstības programma un citi ar tūrisma nozari saistīti 
pašvaldības izstrādāti dokumenti. 

 

Rudīte Vasile 
 (Pārgaujas novada tūrisma organizatore, projekta 

“Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai 
(HANSA)” koordinatore) 

10.03.2017 
 17:15 – 18:45 

Tūristu gida 
profesionālās 

prasmes 

Komunikācijas paņēmieni un metodika  
Pielāgošanās auditorijas interesēm un vajadzībām. 
Improvizācijas māksla. 

Gatis Kampernovs 
 (Vidzemes Augstskolas lektors, SIA “Impro 

Ceļojumi” gids, Mg.soc.) 

10.03.2017 19:00 – 20:30 

Gida un grupas vadītāja darba stūrakmeņi 
Grupas un gida attiecību neitralitāte, pieklājība, grupas 
uzvedība, stresa pārvaldīšana, laika pārvaldīšana, 
konfliktu vadība, risku mazināšana un novēršana. 

Andris Geidāns 
(Tūristu grupu vadītājs un gids ar 20 gadu 

pieredzi. Sociālā tūrisma kooperācijas Vēsturiski 
aktīvs Raiskumā veidotājs, Mg iur.) 

17.03.2017 16:00 – 17:30 

Ekskursijas kā priekšnesums 
Ekskursijas plāns - informācijas atlase, strukturēšana, 
sasaiste ar vietu un klienta interesēm, vizuālo prioritāšu 
izcelšana. 

Gatis Kampernovs 
 (Vidzemes Augstskolas lektors, SIA “Impro 

Ceļojumi” gids, Mg.soc.) 

17.03.2017 17:40 – 18:30  
Grupas vadīšana 
Grupas un gida attiecību praktiskā puse. 

Māris Parfianovics 
(SIA “Impro Ceļojumi” gids, Biedrība Hanzas 

Ūdensceļi dibinātājs, Mg.agr.) 

17.03.2017 18:40 – 19:00 
 
 
 

Tūristu gids 
 
 
 

Tūristu gida profesija un darba vide  
Darba apstākļi un profesionālā ētika; profesionālas 
organizācijas, kas saistītas ar tūristu gida profesiju. 

 
 

Andris Klepers 
(Vidzemes Augstskolas docents, Dr.geogr.) 

 
17.03.2017 19:00 – 20:30 

Reglamenti un normatīvie akti 
Normatīvie akti, kas regulē tūrisma nozari, kultūras un 
dabas mantojuma aizsardzību. Tūristu gida profesijas 
tiesiskie un komerciālie aspekti, autortiesības, datu 
aizsardzība, pašnodarbinātas personas statuss.  



 
 

 
 

24.03.2017 17:15 -18:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tūristu gida 
profesionālās 
zināšanas par 

Straupi 

Straupes pilsētas veidošanās un attīstība  
Edgars Plētiens  

(Raunas muzeja vadītājs, Mag. hist.) 
24.03.2017 18:00 – 19:00 Lielstraupes un Mazstraupes pils 

24.03.2017 19:15 – 19:40 Rozenu dzimtas nozīme Straupes attīstībā 

24.03.2017 19:40 – 20:30 Ceļu nozīme un pasta staciju veidošanās. 

31.03.2017 17:15 – 18:30 Gaujas Nacionālais parks un dabas aizsardzība. 
Anda Andrušaite 

(Dabas aizsardzības pārvaldes, Dabas izglītības 
centrs "Pauguri” vadītāja) 

31.03.2017 18:45 – 20:00 Hanzas pilsētu savienība, tās tiesiskā pamatstruktūra 
un tās attiecināmība uz Straupi 

Andris Geidāns 
(Tūristu grupu vadītājs un gids ar 20 gadu 

pieredzi. Sociālā tūrisma kooperācijas Vēsturiski 
aktīvs Raiskumā veidotājs, Mg iur.) 

07.04.2017 Straupes zirgu 
pasts 

17:15 – 18:15 Straupes zirgu pasts  
Guntis Āboltiņš – Āboliņš 

(Straupes zirgu pasta saimnieks) 

07.04.2017 

Straupes 
pamatskola 

18:30 – 19:30 Straupes apkārtnes dabas resursi un to izmantošana 
tūrismā. 

 
 

Iveta Druva – Druvaskalne  
(Vidzemes Augstskolas lektore, Mg.geogr.) 07.04.2017 19:30 – 20:30 

Kartogrāfisko materiālu izmantošanu gidu darbībā. 
Vēsturisko karšu izmantošana maršrutu veidošana. Kā 
praktiski izmantot dažādus publiski pieejamos karšu 
serverus plānojot ekskursiju, velo un kājāmgājēju 
maršrutus. 

21.04.2017 Straupe un tās 
apkārtne 

Tiks precizēts 
Praktiskā nodarbība: ekskursijas plāna sagatavošana 
velomaršrutam “Apkārt Straupei – pasaulē mazākajai 
Hanzas pilsētai. 

Dana Spulle  
(Tūristu grupu vadītāja un gide ar 10 gadu 
pieredzi, specializējusies velotūrismā un 

velomaršrutu izstrādē, Mg. geogr.) 

28.04.2017 Straupes ciema 
centrs 

Tiks precizēts 
Praktiskā nodarbība: ekskursijas plāna sagatavošana 
kājāmgājēju takai “Vēsture mūsdienu ainavā – 
kājāmgājēju taka cauri Straupes ciemam”. 

Andris Geidāns 
(Tūristu grupu vadītājs un gids ar 20 gadu 

pieredzi. Sociālā tūrisma kooperācijas Vēsturiski 
aktīvs Raiskumā veidotājs, Mg iur.) 

Anda Andrušaite 
(Dabas aizsardzības pārvaldes, Dabas izglītības 

centrs "Pauguri”, vadītāja) 

    Gatavošanās eksāmenam   

12.05.2015 Straupes ciema 
centrs 

Tiks precizēts  Eksāmens: Kājāmgājēju taka  
 

13.05.2015 Straupe un tās 
apkārtne 

Tiks precizēts  Eksāmens: Velomaršruts 
 

 


