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Nodarbību cikls "Tūrisma pakalpojuma veidošanas ABC" 

Klātienes praktiskais seminārs viesu mājā “Zaļā sala” 

4.nodarbība "Naktsmītņu pakalpojumi tūrismā" 26. aprīlī, otrdiena 
 

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji vai potenciālie tūrisma piedāvājuma veidotāji.  

 

Semināra mērķis: iepazīstināt dalībniekus ar teorētisko un praktisko bāzi kvalitatīva un 

mūsdienīgi funkcionējoša, ērta naktsmītņu piedāvājuma veidošanai, izpratni, kas jāņem vērā 

veidojot, uzturot un uzlabojot mūsdienīgu naktsmītņu  pakalpojumu. 

Ko uzņēmējs iegūs: informāciju un izpratni par jēdzieniem un būtību, kas ietver divu Latvijā 

populāru tūrisma veidu – naktsmītņu pakalpojumu pamatjautājumiem: pakalpojumu 

specifika, plānošana, veidošana, drošība, reklāma, situācija Latgalē. Kur meklēt un kā lietot 

praktisku noderīgu nepieciešamo informāciju savas idejas realizācijas gaitā, kādas 

platformas/mobilās aplikācijas lietot maršrutu karšu veidošanai un reklamēšanai. Pirmā 

palīdzība un risku novēršana naktsmītņu pakalpojumu sfērā. 

Semināru vadīs Līga Kondrāte, tūrisma jomas eksperte, savā pieredzē dalīsies Rita 

Tērauda, viesu mājas “Zaļā sala” saimniece. 

Norises vieta, moderators:  

●  26.04.2022,  Adrese : Rēzeknes novads, Griškānu pag., Litavnieki, „Zaļā sala”. 

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

  

Laiks Aktivitāte Praktiskas piezīmes 

10.30 - 11.00 Dalībnieku ierašanās, Kafijas pauze Auto novietojam stāvlaukumā viesu 

mājas “Zaļā sala”, Greiškāni, Zaļā 

sala, Rēzeknes novads 

11.00 - 13.00 Semināra teorētiskā daļa. 

Naktsmītņu pakalpojumi Latvijā un 

ārzemēs, to veidi, prasības,  

aprīkojums, organizācija, kvalitātes 

kategorijas un kritēriji, kvalitātes 

kategoriju sistēmas, piešķiršanas 

kārtība. 

Viesu mājas Zaļā sala semināru 

telpā 

13.00 - 13.30  Pusdienas ar viesu mājas Zaļā sala 

īpašo kulināro piedāvājumu 

Viesu mājas Zaļā sala pusdienu 

telpā 

13:30 - 14:30 Naktsmītņu pakalpojumu specifika, 

plānošana, veidošana, riski u.c. ar 

tēmu saistīti jautājumi. Praktiskā 

pieredze un dažādu jautājumu 

Pieredzes stāsts un praktiski 

jautājumu risināšanas varianti 

naktsmītņu veidošanā, uzturēšanā 

un attīstībā, pieredzē dalās viesu 

mailto:latgales.uznemejs@gmail.com


risināšana, attīstības iespējas.  

Saules enerģijas izmantošana 

uzņēmumā. 

mājas “Zaļā sala” saimniece Rita 

Tērauda.  

14.30 - 16.00 Jautājumi un diskusija:  

Mūsdienīgs naktsmītņu 

pakalpojums. 

Sniegsim atbildes uz dalībnieku 

jautājumiem un apspriedīsim 

dalībnieku idejas vai problēmu 

risināšanas ceļus naktsmītņu 

pakalpojuma organizēšanā. 

N.B.! Lūgums katram praktiskā 

semināra dalībniekam sagatavot 

stāstu par savu naktsmītņu tūrisma 

piedāvājumu vai ideju jaunam 

projektam 

16.00- 16.15 Noslēgums, Kafijas pauze  

 

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

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

 

● 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).   
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