
 
 

Darba seminārs Grieķijā, Dienvidpelionā  
7.-11.05.2013.  

Pieredze, labās prakses piemēri, atziņas 
Astra Binde, Apes tūrisma darba organizatore 

 
 



Semināru tematiskās nodarbības: 

• „Local products@Gastronomie as 
Intangible Heritage”; 

• „Traditional Skills &Trade for 
Cultural Tourism Development”; 

• „Child & Horse”; 

• „Railway Heritage”. 

 

 



Semināra norises vieta: 
Dienvidpeliona, Volosas apgabals:  Egejas jūras Pagasitikos līča piekraste. 

Apmeklējām 5 atšķirīgus  ciematus (piejūrā un kalnos), Trikeri salu.  

Klimatiskie apstākļi: + 20 ,  + 30 C, gadā > 200 saulainas dienas.  

Ūdens temperatūra jūrā: ap +20  grādi. 

 

 



 
Tradicionālās saimniecības  nozares 

Dienvidpelionā: 

 
• olīvkoku audzēšana un olīveļļas 

ieguve,  

• dārzeņu un augļu audzēšana, 

• piekrastes zvejniecība, 

• vīnkopība, 

• amatniecība un mājražošana, 

• tūrisma un atpūtas piedāvājums. 

 



 
Pelionas tradicionālā kulinārija - nacionālais mantojums.  
Izdota recepšu grāmata ar 80 tradicionālajām receptēm 

 
 



 
Vizitsas sieviešu kooperatīvs - kopīga mājražojumu gatavošana 

un pārdošana (rokdarbi, ievārījumi, tējas, olīveļļa u.c.) 
Darbība notiek senlaicīgā, plašā ēkā  

(virtuve, darbnīcas + veikals)  

 
 



Vietējo mājražojumu izstāde - pārdošana 



Semināra dalībnieki  
pie Vizitsas kooperatīva ēkas 



 
 

Vīna un olīvkoku tematiskie maršruti. 
Olīvu un olīveļļas muzejs (ar videofilmām, praktisku darbu 

piedāvājumu) 
 Mācību programmas  bērniem un studentiem. 

 



Olīvu audzēšanas un olīveļļas muzejs 
 Ano Gatzea ciematā  



Tradicionālo olīveļļas mucu netradicionāls 
pielietojums (ģērbtuve pludmalē) 



Grieķijā cieņā ir vietējā, bioloģiski 
audzētā pārtika 





Amforu mūsdienīgais pielietojums 



Paaudzēs pārmantoti ar zirgkopību saistītie 
tradicionālie amati (pakavu izgatavošana un zirgu 
apkalšana, seglu gatavošana, zirgu nagu apstrāde) 



Jāšanas nodarbības: apmācības pieredzējušu 
instruktoru vadībā  



 
Dzelzceļa mantojums - Pelionas  šaursliežu vilciens 

(trainakis), kursē no Ano Lecnonia līdz Milies 
Sliežu ceļa garums - 15 km, sliežu platums 60 cm. Tilti, tuneļi, staciju ēkas…  

 



  



Mūsu ceļabiedri vilciena vagonā - 
organizācijas „Garibaldini” biedri 



Bānīša  stacijā - muzejs ar plašu informāciju 
par vilcienu un tā vēsturi 







Vilciena lokomotīves svinīga pagriešana uz griezuļa   



Semināru pasākumos neiztrūkstoša svarīgu  
vietējo amatpersonu piedalīšanās 



Trikeri salā mūs sagaida Volosas apgabala 
mērs (vidū) 



Iepazīstot  tradicionālo zvejniecību un  salu 
tūrismu Dienvidpelionā 



Tradicionālais grieķu kuģītis „Frederiki”   
pārvadā tūristus  



Neiztrūkstošās jūras veltes grieķu ēdienkartē 



Senais un mūsdienīgais - līdzās 



Ūdens taksometri 



Tūrisma informācijas stendi  



Var arī tā?  



Prasme vienkāršu tradicionālo ēdienu 
gatavošanu pārvērst par šovu! 







Dalībnieku gatavošanās noslēguma 
semināriem Milies ciematā  



 Prezentācija  „Apes novads un tajā saglabātās tradicionālās prasmes 
un arodi” – klūgu pinumi, grīdceliņu darināšana, aitkopība, lopkopība u. c. 

Projekta partneri saņēma Apes novada bukletus. 
 



Secinājumi: 

1. Grieķija ir viesmīlīga, tūrismam un atpūtai  ļoti labvēlīga zeme 
- saule, siltums, tīrs ūdens jūrā un avotos,  

2. Labi saglabāti senatnes pieminekļi,  

3. Veselīga  pārtika,  vietējie augļi un dārzeņi;  

4. Laipns, bet neuzbāzīgs tūrisma mītņu personāls, 

5. Mērenas pakalpojumu cenas.  

6. Nesteidzīgums, viesmīlība un miers -  Grieķijai piemītošie  
labas atpūtas priekšnoteikumi. 

7. Prasme jebkuru pasākumu pārvērst par šovu, piesaistīt 
medijus, TV.   

8. Augstu amatpersonu piedalīšanās un atbalsts pasākumiem. 

Ieteikums  grieķu tūrisma uzņēmējiem vairāk reklamēties  Baltijā 
(Tūrisma gadatirgos u.c.), kā arī apceļot Latviju! 

 



PALDIES PAR UZMANĪBU!  
 

Astra Binde,  

Apes tūrisma darba organizatore 

Apes TIP, Skolas iela 4 

T. 22037518, 643 22273 

 


