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       3.apmācības 

BALTU – ZEMGAĻU UN SĒĻU TŪRISMA PRODUKTU UN PAKALPOJUMU 

VEIDOŠANA UN ATTĪSTĪŠANA  
(“ZEMGAĻU UN SĒĻU TŪRISMA ATTĪSTĪBA, TŪRISMA UZŅĒMĒJI, TŪRISMA PRODUKTI, KOMUNIKĀCIJA, BALSTOTIES UZ 

BALTU VĒSTURI”) 

VIETA: Jelgava, Driksas iela 9, bistro “Silva” konferenču zāle, 2.stāvs 

LAIKS: 3 dienas – 15.11.2018; 23.11.2018; 29.11.2018 

MĒRĶA GRUPA: tūrisma uzņēmēji, pašvaldību tūrisma plānotāji, pakalpojumu nodrošinātāji (ēdinātāji, naktsmītnes, suvenīri), tūrisma vietu 

pārvaldītāji. Baltu objektu turētāji – identificētie zemgaļu, sēļu objekti.  

1.DIENA–15.11.2018  

 TŪRISMA PRODUKTU UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA 

9.30 – 10.00  Reģistrēšanās, kafijas pauze    

10.00 -11.50  Atraktīvs tūrisma produkts 

un tā veidošanas principi 

Ēriks Lingebērziņš, BA 

“Turība” Starptautiskās tūrisma 

fakultātes docētājs, Dr.oec, 

Tūrisma produkta uzbūve 

Tūrisma produktu līmeņi 

Vērtības piedāvājums 

11.50-12.05 Pauze 

12.05 – 13.30 Zemgale un Sēlija: skats no 

malas  

 

Normunds Smaļinskis, 

TV režisors, gids, tūrisma 

eksperts 

Ceļotāja un gida skats uz materiālo un nemateriālo tūrismu Zemgalē 

un Sēlijā 

Vide un tūrisma produkts Zemgalē un Sēlijā 

Mūsdienu tūrista vēlmes un vajadzības 

Igaunijas piemēri 

13.30-14.30 Pusdienas  

14.30-15.00 Darba drošība tūrisma 

nozares uzņēmumos  

Domicela Dzalbe, Zemgales 

reģionālās  

Valsts darba inspekcijas 

inspektore,  

Tukuma biroja vadītāja p.i. 

Darba aizsardzības prasības darba vietās  

Darba vides riska novērtēšana  

OiRA - interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai  

Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos  

Eiropas Sociālā fonda projekta izmantošanas iespējas 
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15.00-16.00 Vietējās tūrisma aģentūras 

– praktiskas lietas reģionu 

tūrismā 

Vija Ķirķe, 

“Impro ceļojumi” 

Programmu veidošana Latvijas iedzīvotājiem 

Programmu veidošana ārzemju viesiem 

Biežāk pieļautās kļūdas 

Kā ir jāstrādā, lai potenciāli objekts tiktu iekļauts aģentūras 

ekskursijās? Kā veidot sadarbību ar aģentūrām? 

2.DIENA – 23.11.2018 

 ZEMGALES UN SĒLIJAS TŪRISMA PIEDĀVĀJUMA VEICINĀŠANA 

9.30 – 10.00  Reģistrēšanās, kafijas pauze  

10.00 – 12.00 

 

Stipri pamati spēcīgiem 

tūrisma produktiem 

Zemgalē un Sēlijā 

Liene Kupča, 

komunikācijas stratēģe 

Kam mēs veidojam produktu? Mērķauditorijas vajadzības, vēlmes un 

gaidas, patērētāju segmenti, kaprīzes un gaidas  

Kādu produktu veidojam?  Vērtības meklēšana un veidošana tūrisma 

produktiem un pakalpojumiem Zemgalē un Sēlijā;  

Orķestra veidošanas pamati jeb organizācijas kultūras un 

komunikācijas harmonizēšana - ieskats jēgpilnu un vērtīgu tūrisma 

zīmolu veidošanā 

12.00 – 12.45 Pusdienas 

12.45- 14.15 

 

 

Radošā NEdarbnīca 

Zemgales un Sēlijas tūrisma 

uzņēmējiem (I) 

Vita Brakovska, 

biedrības “ZINIS” valdes 

priekšsēdētāja, lektore 

  

Praktiskais darbs - jauna tūrisma produkta veidošana, esošā produkta 

uzlabošana: 

Zemgaļu un sēļu kultūrvēsturiskais mantojums kā iedvesma produktu 

izstrādei; 

Viedā partnerība - starpnozaru sadarbība un nākotnes risinājumi. 

14.15-14.30 Pauze 

 

14.30 -16.00 Radošā NEdarbnīca 

Zemgales un Sēlijas tūrisma 

uzņēmējiem (II) 

Vita Brakovska, 

biedrības “ZINIS” valdes 

priekšsēdētāja, lektore 

  

Praktiskais darbs - jauna tūrisma produkta veidošana, esošā produkta 

uzlabošana: 

Zemgales un Sēlijas tūrisma uzņēmēju „sadarbence” izaugsmei. 

NEdarbnīcas izvērtējums un noslēgums. 
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3.DIENA – 29.11.2018  

PIEREDZES APMAIŅAS VIZĪTE 

10.00 – 14.00 Pieredzes apmaiņas vizīte 

uz “Baltu ceļa” objektiem  

 

Tiek nodrošināts kopīgais 

transports no Jelgavas uz lauku 

sētu “Caunītes” un atpakaļ 

 

 

Baltu tradīcijas, identificētie “Baltu ceļa” objekti. Saskatīt iespējas 

popularizēt Zemgali un Sēliju un tai raksturīgās iezīmes. 

10.00 -11.30 - Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs 

12.00 -14.00 - lauku sēta “Caunītes”  

14.00 – apliecību izdošana 

 

 

 

Pieteikšanās līdz 9. novembrim: https://goo.gl/forms/2TVIFFg5DvnqrbbJ2              DALĪBA BEZMAKSAS 

Vairāk informācijas: aelita.prokopenko@zpr.gov.lv   T. 63028457, 27000470     

https://goo.gl/forms/2TVIFFg5DvnqrbbJ2
mailto:aelita.prokopenko@zpr.gov.lv

