
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam
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Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007
Aktivitāte "Semināru cikls III"

Seminārs "Sabiedriskā apspriešana Latgales uzņēmējdarbības attīstības
stratēģijai Tūrisma pakalpojumu veidošanai uzņēmumos 2021-2027"

Mērķis: Iepazīstināt semināra dalībniekus ar izstrādāto stratēģiju, ļaujot tajā pašā ieskatīties un
labāk izprast, iegaumēt izstrādātās rīcības astoņos tematiskos blokos. Seminārā tiks sniegts
pārskats par rakstveidā saņemtajiem priekšlikumiem stratēģijai.

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. Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas,
Latgales plānošanas reģiona pārstāvji.

Ko uzņēmējs, tūrisma/attīstības plānošanas speciālists iegūs: Īsā un kodolīgā veidā uzzinās
stratēģijas saturu (120 lappušu apjomu), kas dalībniekiem ir izmantojams savu attīstības plānu
(t.sk. projektu pieteikumu sagatavošanai) izstrādāšanā, pārskatīšanā un īstenošanā.

Norises vietas:

 Zoom tiešsaistē 24.08.2021, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas

Semināra darba programmu vada: Vidzemes Augstskolas tūrisma ekspertes Iveta
Druva-Druvaskalne un Agita Līviņa.

Moderators Sandra Igaune, 29122990, e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

Semināra darba kārtība

9:30 – 10:00 Dalībnieku pieslēgšanās Zoom semināram

10:00-10:40 Ceļojums pa Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģiju “Tūrisma
pakalpojumu veidošana uzņēmumos”.

10:40-11:45 Stratēģijas rīcības daļu izzināšana ar aktīvu līdzdarbošanos

10 minūtes visiem kopā (vīzija, misija, mērķis, rīcību grupas)

Darbs 2 paralēlās grupās (4 rīcības).

11:45 – 12:05 Pārtraukums – zaļā pietura

12:05 – 13:10 Stratēģijas rīcības daļu izzināšana ar aktīvu līdzdarbošanos

Darbs 2 paralēlās grupās (4 rīcības).

13:10-13:30 Pēc ceļojuma iespaidi. Jautājumi, atbildes.
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Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu.
Pieteikšanās saite: https://tinyurl.com/ykmehc6h

❖ 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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