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Nodarbību cikls "Tūrisma pakalpojuma veidošanas ABC" 

Zoom seminārs 

1.nodarbība "Tūrisms. Kas tas ir?" 
 
  

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji vai potenciālie tūrisma piedāvājuma veidotāji. 

Semināra mērķis: Iepazīstināt dalībniekus ar teorētisko bāzi kvalitatīva un mūsdienīgi 

funkcionējoša tūrisma piedāvājuma veidošanai, izpratni, kas jāņem vērā veidojot, uzturot un 

uzlabojot mūsdienu pieprasījuma izmaiņām atbilstošu tūrisma piedāvājumu. 

Ko uzņēmējs iegūs: informāciju un izpratni par jēdzieniem un būtību ar tūrisma pamatjautājumiem 

saistītās tēmās. Kur meklēt un kā lietot nepieciešamo informāciju projektu realizācijas gaitā , kā arī  

iegūs praktisku, noderīgu informāciju savas konkrētās idejas tūrisma sfērā realizācijai. 

*Lūgums katram lekciju dalībniekam uz apmācību sagatavot  stāstu par  savu tūrisma 

piedāvājumu vai ideju.  

Praktiskais uzdevums- kopīgi apskatīsim dalībnieku tūrisma idejas, izdiskutēsim, kā varētu tās 

realizēt, kādi riski un kā un ar ko sadarboties piedāvājuma veidošanā. Esošajā piedāvājumā- kas 

jāuzlabo vai kas jāpapildina.  

Semināru vadīs Līga Kondrāte, Ludzas novada tūrisma informācijas centra vadītāja. 

 

Norises vietas, moderators:  

●  Zoom tiešsaistē 31.03.2022, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas. 

Moderators Ligita Karvele , e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com 

 

9:45 - 10:00 Dalībnieku pieslēgšanās Zoom nodarbībai 

10:00 – 12:00 Teorētiskā daļa. 

• Īsi par to, kas ir tūrisms, būtība, spēlētāji, ceļojums, vēsture. 

• Tūrisma nozares struktūra un organizēšana, pārvaldība un 

atbildība. 

• Īsi par tūrisma vietām jeb galamēŗķiem, piesaistēm, 

pakalpojumiem. Tūrisma produkti un to pakas. 

• Īsi par tūrista portretu, vajadzībām un vēlmēm, motivāciju ceļot 

un tūrisma informācijas meklēšanu.  

12:00 – 12:30  Pārtraukums 



12:30 – 15:30 Teorētiskā un praktiskā daļa. 

• Tūrisma pakalpojumi, saistītās nozares. 

• Tūrisma ietekme uz vietējo sabiedrību, ekonomiku tēlu. Publiskā 

-privātā partnerība. 

• Tūrisma ietekme uz vidi, monitorings, risinājumi.: dzīves cikla 

pieeja manam produktam.  

• Jautājumi un diskusijas. 

 

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu.   

 

Pieteikuma saite: https://ej.uz/pieteiksanasTurisms 

 

● Seminārs ir bez maksas. 

 

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 19 novadu 

teritorijas (Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, 

Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes).   

 

 


