
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” 

Aktivitāte "Semināru cikls I" 

Seminārs Latgales uzņēmējiem ( divās vietās ar vienādu darba kārtību) 

 "Uzņēmums un digitālās kartes, pārdošana tiešsaistes platformās" 

 
14.09.2020 Krāslavas VRG, Zirgu sēta "Klajumi", Klajumi, Kaplavas pagasts, Krāslavas 

novads   

15.09.2020. Balvu VRG  Lauku viesnīca Noras, Krišjāņu pagasts, Balvu novads 

 

Mērķauditorija: Latgales reģiona  uzņēmēji, tajā skaitā tie, kas sniedz vai plāno sniegt tūrisma pakalpojumus. 

Semināra darba kārtība 

9:50 – 10:00 Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, rīta kafija 

10:00-10:15 Projekts „Tūrismam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” 

Partnerības pārstāvis 

10:15 – 11:30 Lektors no semināra norises vietas 

 Saimniecības/uzņēmuma apskate; 

 darbošanās pieredze; pašreklāma; 

 pieredze ar booking.com/mājas lapām 

11:30 – 12:30 Eksperte Iveta Druva- Druvaskalne, Praktiskā daļa: Kartes Internetā un 

mobilajos telefonos. Kā tās varam izmantot, lai mūs atrod un par mums uzzina. 

 Kas ir tūristam laba karte, kas tajā nepieciešams;  

  Kādās kartēs un kādā veidā tiek parādīts X (semināra dalībnieka) uzņēmums. 

12:30 – 13:00 Pusdienas 

13:00 – 13:50 Eksperte Iveta Druva- Druvaskalne Praktiskā daļa: Mobilo lietotņu izmantošana 

atpūtas un tūrisma organizēšanā 

 Kā izmantot mobilās lietotnes pakalpojumu plānošanā 

  Mobilās lietotnes no lietotāju skata 

13:50 – 15:30 

 

14:30-15:30 

Praktiskā daļa 

Ekspertes Agita Līviņa un Iveta Druva-Druvaskalne „Stratēģijas izstrādes daļa, 

SVID analīze”: 

 Pārskats par esošo situāciju tūrisma nozarē Latgalē; 

 Praktiskā daļa: SVID analīzes veikšana tūrisma produktiem Latgales reģionā; 

 Praktiskā daļa: Sadarbība kopīga tūrisma produkta izveidē. 

15:30-16:00 Kafijas pauze. Noslēguma daļa. Jautājumi, atbildes. 

Individuālās konsultācijas 

 

Semināra dalībniekiem- lūdzu ņemt līdzi savus portatīvos datorus un viedtālruņus ar internetu! 

Semināros, ja izmantosiet iespēju  teritorijas apskatei- apavi, piemēroti pastaigai dabā. 

Semināra virsmērķis: Jaunu digitālo prasmju apguve un kopumā digitālo prasmju apzināšana, prioritizēšana. 

SVID analīzes apstiprināšana ar galveno uzmanību izaicinājumu mērķtiecīgā risināšanā un iespēju pastiprinātā 

izmantošanā, lai radītu, attīstītu un nostiprinātu Latgales tūrisma produktus.  

Lai piedalītos seminārā  pieteikšanās obligāta. 

Pieteikšanās aizpildot pieteikuma anketu https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-Kg-
rBXk7v8RF2hAjpoocsSJDob_5jBMv1hrT4m2LWjiPYw/viewform  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLmQJ8EwbrFOw80H4KONWCFXKt1kK6H5mo29up_KHq-AVfUg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-Kg-rBXk7v8RF2hAjpoocsSJDob_5jBMv1hrT4m2LWjiPYw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-Kg-rBXk7v8RF2hAjpoocsSJDob_5jBMv1hrT4m2LWjiPYw/viewform
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 Seminārs ir bez maksas. 

 

Vairāk informācijas savā partnerībā:  

 Ludzas rajona partnerība - koordinatore Sandra Palma, ludzaspartneriba@inbox.lv; 

 Rēzeknes rajona kopienu partnerība - izpilddirektore Ineta Elksne, 

info@rezeknespartneriba.lv; 

 Preiļu rajona partnerība - valdes locekle Valija Vaivode, preilupartneriba@inbox.lv; 

 Balvu rajona partnerība – Stratēģijas administratīvā vadītāja Ieva Leišavniece, 

ieva.leisavniece@yandex.com; 

 Krāslavas rajona partnerība - koordinatore Zane Ločmele, 

kraslavaspartneriba@inbox.lv 

 Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi" - koordinatore Inga Krekele, 

inga.krekele@gmail.com 
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