Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā
un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts
“Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”
Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007
Aktivitāte "Semināru cikls III"

KLĀTIENES SEMINĀRS “TŪRISMA PAKALPOJUMU VEIDOŠANA UN DIGITĀLO
RĪKU IZMANTOŠANA KRĀSLAVAS RAJONA PARTNERĪBAS TERITORIJĀ”
Mērķis: klātienē iepazīt un gūt pieredzi, iedvesmoties no Krāslavas rajona partnerības teritorijas tūrisma un
atpūtas pakalpojumu sniedzējiem par tūrisma produkta un pakalpojuma veidošanu, kuri savu uzņēmējdarbību
tūrisma un atpūtas pakalpojumu sniegšanas jomā uzsākuši nesen vai darbojas jau ilgākā laika periodā.
Iepazīties klātienē ar digitālo rīku izmantošanu (apmeklētāju elektronisko skaitītāju izmantošana).
Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji, tūrisma uzņēmēji, kā arī uzņēmēji, kuri vēlas uzsākt darbību
tūrisma un atpūtas biznesā, attīstības un tūrisma plānošanas speciālisti novadu pašvaldībās, biedrību un
asociāciju pārstāvji, kas saistīti ar tūrisma pakalpojumu un produktu sniegšanu, nodrošināšanu.
Ko semināra dalībnieki iegūs: klātienē varēs iepazīties ar konkrēta uzņēmēja pieredzi, organizējot un vadot
savu uzņēmumu, tūrisma un atpūtas pakalpojuma veidošanas principiem, digitālo rīku izmantošanu
(apmeklētāju elektronisko skaitītāju izmantošana). Dalībnieki iegūs jaunas ierosmes savas darbības
dažādošanai un sadarbības kontaktus. Semināra dalībniekiem būs aktīvi jāpiedalās, vērtējot konkrēto tūrisma
pakalpojumu un dodot savus priekšlikumus tūrisma un atpūtas pakalpojumu pilnveidei. Tādēļ pirms semināra
lūgums iepazīties ar pievienoto informāciju par konkrētajiem semināra gaitā apmeklējamiem objektiem.

Diskusijas semināra gaitā rosinās un uzdevumus uzdos: Vidzemes Augstskolas lektore, tūrisma
eksperte Iveta Druva-Druvaskalne. Darba uzdevumi būs par konkrētā uzņēmēja pakalpojumu
novērtēšanu un ieteikumu sniegšanu (kas noderēs pašiem uzņēmējiem). Semināra dalībniekiem pēc
izveidotas darba lapas būs jānovērtē konkrētā uzņēmēja pakalpojumi, sakot no norādes zīmēm, līdz
komunikācijai, un būtiskākais pats pakalpojums -tūrisma produkts.
Semināra moderators – Marika Rudzīte-Griķe, tālr. +371 29443621 (tostarp - palīdzība semināra
norises vietas atrašanai)

Izbraukuma semināra darba kārtība
Norises vieta: Ilzas iela 14, Priežmale, Kastuļinas pag., Krāslavas nov., Latvija, LV-5685; GPS 56.149941,
27.213233
Noslēguma vieta: Saullēkti Ozolos, Piļori, Ezernieku pag., Krāslavas nov., Latvija, LV-5692; GPS 56.187624,
27.613213
Laiks
9:45 - 10:00

Aktivitāte
Dalībnieku ierašanās, reģistrēšanās, brokastu kafija atpūtas namā “Karina Home”

10:00 - 11:00

Atpūtas nama “Karina Home” pieredze tūrisma un atpūtas pakalpojumu izveidē, lektore
Karina Strivriņa.
Uzdevumi semināra dalībniekiem.

11:00 - 11:30
(17 km)
11:30 - 12:30

Pārbrauciens

12:30 - 12:45
(7 km)
12:45 – 13:15

Pārbrauciens

13:15 - 13:30
(9 km)
13:30 - 14:10
14:10 - 14:30

Pārbrauciens

14:30 - 15:20

Alus brūža “Murza” pieredze mikro amatalus darīšanā, lektors Artjoms Gekišs.
Uzdevumi semināra dalībniekiem.
Dagdas TIC pieredze, stāsts par konceptu #DagdaGaidaGostūs, lektors Dagdas TIC
vadītājs Juris Viļums
Pusdienas Jaundomes muižā
Iepazīšanās ar Jaundomes muižas vides izglītības centra ekspozīciju, lektore Līga
Vaivode
Jaundomes muižas dabas taka (ap 2 km) un apmeklētāju uzskaite ar elektronisko
skaitītāju, lektors Dagdas TIC vadītājs Juris Viļums

15:20 - 15:45
(10 km)
15:45 - 16:45

Pārbrauciens

16:45 - 16:55
(0,5 km)
17:00 - 17:15

Pārbrauciens

17:15 - 17:30







Viesu mājas “Saullēkti ozolos” pieredze tūrisma un atpūtas pakalpojumu izveidē,
lektors Edgars Lubgans
Uzdevumi semināra dalībniekiem.
Kafijas pauze
Piļoru ozolu birzs atpūtas vietas apskate un infrastruktūras novērtējums, lektore Iveta
Druva - Druvaskalne
Semināra noslēgums, izvērtējums.

Dalība seminārā uzrādot papīra formātā Covid-19 vakcinācijas sertifikātu vai izziņu par
Covid-19 infekcijas pārslimošanu pēdējo 6 mēnešu laikā un personu apliecinošu dokumentu.
Semināra laikā tiek nodrošināti valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai.
Semināra dalībnieki ierodas un pārvietojas ar savu transportu ( informācija savā partnerībā).
Kopējais maršruts no sākuma punkta līdz finiša punktam – 45 km.
Dalība seminārā ir bezmaksas.
Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu.

Vairāk informācijas savā partnerībā:
 Ludzas rajona partnerība - koordinatore Sandra Palma, ludzaspartneriba@inbox.lv;
 Rēzeknes rajona kopienu partnerība - izpilddirektore Ineta Elksne, ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv
 Preiļu rajona partnerība - valdes locekle Valija Vaivode, preilupartneriba@inbox.lv;
 Ziemeļlatgales partnerība – stratēģijas administratīvā vadītāja Ieva Leišavniece,
ieva.leisavniece@yandex.com;
 Krāslavas rajona partnerība - stratēģijas administratīvā vadītāja Zane Ločmele,
kraslavaspartneriba@inbox.lv
 Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi" - koordinatore Inga Krekele,
inga.krekele@gmail.com
Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas un apmācot
uzņēmējus darbam ar tūristiem. Projekta realizācija ir iespēja sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, tas ir ilgtermiņa
ieguldījums Latgales reģiona uzņēmējdarbībā. Plānots, ka projekta rezultāts – Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstības
stratēģija - būs viens no pamatiem, ko vietējās rīcību grupas iekļaus savās Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijās,
tādējādi paredzot aktivitātes uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā plānošanas periodā. Projekta ietveros plānots organizēt
apmācību ciklus – semināru ciklus visās sešās Latgales reģiona vietējās rīcību grupās, aptverot 7 novadu teritorijas
(Augšdaugavas, Balvu, Līvānu, Ludzas, Krāslavas, Preiļu un Rēzeknes).

