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pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts 

“Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” 

Aktivitāte "Semināru cikls II" 

Seminārs Latgales uzņēmējiem (divās vietās ar vienādu darba kārtību) 

 

"Rīcības tūrisma produktu attīstībai un pilnveidei.  

Finanšu jautājumi: ieņēmumu un izdevumu plānošana, lēmuma par investīcijām izvērtēšana." 

 

 12.10.2020. Ludzas rajona partnerība, Kafejnīca "Kristīne", Baznīcas iela 25-1, Ludza, Ludzas 

novads, noslēguma daļa “Latgaļu kukņa” Ludzas amatnieku centrā Tālavijas iela 27a, Ludza, Ludzas 

novads 

13.10.2020. Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi", Lielbornes muiža, Salienas 

pagasts, Daugavpils novads 

 

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

uzņemt interesentus savā uzņēmumā, iepazīstināt ar ražošanas procesu vai pakalpojumu, piedāvāt radošās 

darbnīcas. 

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 – 12:00 Eksperti no Vidzemes Augstskolas, Praktiskā daļa Stratēģijas izstrādei- rīcības: Kas, 

kam un kādā veidā jādara, lai tūrisma pakalpojumi Latgalē uzlabotos un būtu 

tirgū pieprasīti? 

➢ Aktīvs darbs ar dalībnieku iesaistīšanos;  

➢ Iespēja uzzināt par citiem tūrisma pakalpojumu piedāvājumiem tuvējā 

apkārtnē; 

Sarunāt un izveidot savstarpēji izdevīgu pakalpojumu 

12:00 – 13:00 Eksperte Sarmīte Rozentāle, Vidzemes Augstskola. Praktiskā daļa: Ieņēmumu un 

izmaksu plānošana. Izmaksu veidi. Pakalpojuma cena. 

➢ Kā veidojas pašizmaksa, kā varu samazināt pašizmaksu (pērku aprīkojumu, 

īrēju, abonēju IT risinājumus) 

➢ Naudas plūsma (sezonalitāte, noslogojums) 

13:00-13:30 Pusdienas 

13:30-14:30 Eksperte Sarmīte Rozentāle, Vidzemes Augstskola. Praktiskā daļa:  

Investīciju plānošana. Investīciju atmaksāšanās aprēķins. Investīciju lēmumu 

pieņemšana. 

14:30 – 16:00 Lektors no semināra norises vietas 

➢ Saimniecības/uzņēmuma apskate; 

➢ Cenu noteikšanas politika; 

➢ Pakalpojumu kvalitātes novērtējums; 

➢ Digitālo iespēju izmantošana. 

Kafijas pauze. Noslēguma daļa. Jautājumi, atbildes. 

Individuālās konsultācijas 

 

Semināra virsmērķis: Rīcības plāna izstrāde tūrisma pakalpojumu attīstībai. 

Apmācību temats: Finanšu jautājumi: ieņēmumu un izdevumu plānošana, lēmuma par investīcijām izvērtēšana 
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Katrs semināra dalībnieks ierodas ar savu  datoru  ar iespējām strādāt Excel programmā. 

Lai piedalītos seminārā  pieteikšanās obligāta. 

Pieteikšanās aizpildot pieteikuma anketu 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFqH6eSRkkP4kJhUaNRE1d-

OlLSE5R38qk9mOwvJOCzgFfdQ/viewform 
 

❖ 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 

 

Aicinām ieverot valstī noteiktos piesardzības pasākumus: 

- Neapmeklējiet pasākumu, ja novēroti elpceļu infekcijas slimības simptomi, noteikta 

pašizolācija vai mājas karantīna! Pasākuma organizatoriem ir tiesības personām ar 

elpceļu infekcijas slimības pazīmēm liegt dalību pasākumā; 

- Ievērojiet 2 m fizisko distanci ar citiem apmeklētājiem; 

- Bieži un rūpīgi mazgājiet rokas ar ūdeni un ziepēm vai izmantojiet spirtu saturošu 

dezinfekcijas līdzekli, īpaši pirms ēšanas, pieskaršanās sejai un pēc tualetes 

apmeklējuma. 
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