
Aktiv Datums Nosaukums Lektors Norises vieta Piezīmes

2020.06.04 Uzņēmēja vizuālā identitāte/ dalībniekiem ar priekšzināšanām Ilze Deņisova ZOOM tiešsaistē Novadīts

2020.06.11 Uzņēmēja vizuālā identitāte/ dalībniekiem ar priekšzināšanām Ilze Deņisova ZOOM tiešsaistē
Novadīts

2020.06.16 Uzņēmēja vizuālā identitāte/ dalībniekiem ar priekšzināšanām Ilze Deņisova Ludzas VRG Novadīts

2020.06.17 Uzņēmēja vizuālā identitāte/ dalībniekiem ar priekšzināšanām Ilze Deņisova Balvu VRG Novadīts

2020.06.18 Uzņēmēja vizuālā identitāte/ dalībniekiem ar priekšzināšanām Ilze Deņisova Krāslavas VRG Novadīts

2020.08.27 Reklāmas video veidošana/ dalībniekiem ar priekšzināšanām Ilze Deņisova ZOOM tiešsaistē Novadīts

2020.09.03 Reklāmas video veidošana/ dalībniekiem ar priekšzināšanām Ilze Deņisova ZOOM tiešsaistē Novadīts

2020.09.14
Uzņēmums un digitālās kartes, pārdošana tiešsaistes platformās, 

Stratēģijas sagatavošanas darba semināri

ViA lektori A.Līviņa; 

I.Druva- Druvaskalne
Krāslavas VRG

Novadīts

2020.09.15
Uzņēmums un digitālās kartes, pārdošana tiešsaistes platformās, 

Stratēģijas sagatavošanas darba semināri

ViA lektori A.Līviņa; 

I.Druva- Druvaskalne
Balvu VRG

Novadīts

Rīcības tūrisma produktu attīstībai un pilnveidei. 

Finanšu jautājumi: ieņēmumu un izdevumu plānošana, lēmuma par 

investīcijām izvērtēšana

Rīcības tūrisma produktu attīstībai un pilnveidei. 

Finanšu jautājumi: ieņēmumu un izdevumu plānošana, lēmuma par 

investīcijām izvērtēšana

20.11.2020.
Reklāmas video veidošana/ dalībniekiem ar 

priekšzināšanām
Ilze Deņisova ZOOM tiešsaite

Moderators Marika 

Rudzīte Griķe

Rīcības tūrisma produktu attīstībai un pilnveidei. 

Finanšu jautājumi: ieņēmumu un izdevumu plānošana, 

lēmuma par investīcijām izvērtēšana

27.11.2020.
Reklāmas video veidošana/ dalībniekiem ar 

priekšzināšanām
Ilze Deņisova ZOOM tiešsaite

Moderators Sandra 

Igaune

30.11.2020.
Uzņēmums un digitālās kartes, Stratēģijas sagatavošanas 

darba seminārs
ViA lektori ZOOM tiešsaite Moderators Marika 

Rudzīte Griķe

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”

Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007

Novadīts

Novadīts

Moderators Sandra 

Igaune
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2020.10.12

ViA lektori  

S.Rozentāle ; I.Druva- 

Druvaskalne

25.11.2020. ViA lektori ZOOM tiešsaite

 Mācībās un praktiskā pieredzē balstīta Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģijas sagatavošana

Ludzas VRG

2020.10.13

ViA lektori  

S.Rozentāle ; I.Druva- 

Druvaskalne

Daugavpils VRG



03.12.2020.
Pārdošana tiešsaites platformās, Stratēģijas sagatavošanas 

darba seminārs
ViA lektori ZOOM tiešsaite

07.01.2020.
Uzņēmums un digitālās kartes, Stratēģijas sagatavošanas 

darba seminārs
ViA lektori ZOOM tiešsaite

08.01.2021.

Mans VĒSTĪJUMA SATURS sociālajos mēdijos: kas es 

īsti esmu un kā lai pievēršu uzmanību savam produktam / 

pakalpojumam uz citu fona?  

Marika Rudzīte- 

Griķe
ZOOM tiešsaite

13.01.2021.

Mans VĒSTĪJUMA SATURS sociālajos mēdijos: kas es 

īsti esmu un kā lai pievēršu uzmanību savam produktam / 

pakalpojumam uz citu fona?  

Marika Rudzīte- 

Griķe

Krāslavas VRG 

teritorija

14.01.2021.

Mans VĒSTĪJUMA SATURS sociālajos mēdijos: kas es 

īsti esmu un kā lai pievēršu uzmanību savam produktam / 

pakalpojumam uz citu fona?  

Marika Rudzīte- 

Griķe

Balvu  VRG 

teritorija

15.01.2021.

Mans VĒSTĪJUMA SATURS sociālajos mēdijos: kas es 

īsti esmu un kā lai pievēršu uzmanību savam produktam / 

pakalpojumam uz citu fona?  

Marika Rudzīte- 

Griķe
ZOOM tiešsaite

19.01.2021.

Mans VĒSTĪJUMA SATURS sociālajos mēdijos: kas es 

īsti esmu un kā lai pievēršu uzmanību savam produktam / 

pakalpojumam uz citu fona?  

Marika Rudzīte- 

Griķe

Ludzas/Rēzeknes  

VRG teritorija

20.01.2020.
Sociālo mediju profilu sakārtošana & efektīva to lietošana/ 

dalībniekiem ar priekšzināšanām
Ilze Deņisova ZOOM tiešsaite

02.02.2021.

4 soļu stratēģija" Facebook jēgpilnai un stratēģiskai 

izmantošanai klientu piesaistei (ko rakstīt, cik bieži, un 

kā?) - dalībniekiem bez vai ar minimālām priekšzināšanām

Marika Rudzīte- 

Griķe

Ludzas  VRG 

teritorija

03.02.2021.

4 soļu stratēģija" Facebook jēgpilnai un stratēģiskai 

izmantošanai klientu piesaistei (ko rakstīt, cik bieži, un 

kā?) - dalībniekiem bez vai ar minimālām priekšzināšanām

Marika Rudzīte- 

Griķe
ZOOM tiešsaite

04.02.2021.

4 soļu stratēģija" Facebook jēgpilnai un stratēģiskai 

izmantošanai klientu piesaistei (ko rakstīt, cik bieži, un 

kā?) - dalībniekiem bez vai ar minimālām priekšzināšanām

Marika Rudzīte- 

Griķe

Daugavpils  VRG 

teritorija

05.02.2021.

4 soļu stratēģija" Facebook jēgpilnai un stratēģiskai 

izmantošanai klientu piesaistei (ko rakstīt, cik bieži, un 

kā?) - dalībniekiem bez vai ar minimālām priekšzināšanām

Marika Rudzīte- 

Griķe
ZOOM tiešsaite

10.02.2021.
Sociālo mediju profilu sakārtošana & efektīva to lietošana/ 

dalībniekiem ar priekšzināšanām
Ilze Deņisova

Ludzas  VRG 

teritorija
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11.02.2021.
Sociālo mediju profilu sakārtošana & efektīva to lietošana/ 

dalībniekiem ar priekšzināšanām
Ilze Deņisova

Daugavpils  VRG 

teritorija

12.02.2021.
Sociālo mediju profilu sakārtošana & efektīva to lietošana/ 

dalībniekiem ar priekšzināšanām
Ilze Deņisova

Preiļu  VRG 

teritorija

15.02.2021.

Uzņēmuma darbības snieguma izvērtējums un mērījumu 

veikšana. Kvalitātes vērtējums digitālajās platformās un 

dabā.

ViA lektori
Balvu  VRG 

teritorija

16.02.2021.

Uzņēmuma darbības snieguma izvērtējums un mērījumu 

veikšana. Kvalitātes vērtējums digitālajās platformās un 

dabā.

ViA lektori
Rēzeknes  VRG 

teritorija

17.02.2021.

Uzņēmuma darbības snieguma izvērtējums un mērījumu 

veikšana. Kvalitātes vērtējums digitālajās platformās un 

dabā.

ViA lektori
Aglonas/Krāslava

s  VRG teritorija

18.02.2021.

Mans VĒSTĪJUMA SATURS sociālajos mēdijos: kas es 

īsti esmu un kā lai pievēršu uzmanību savam produktam / 

pakalpojumam uz citu fona?  

Marika Rudzīte- 

Griķe
ZOOM tiešsaite

19.02.2021.

4 soļu stratēģija" Facebook jēgpilnai un stratēģiskai 

izmantošanai klientu piesaistei (ko rakstīt, cik bieži, un 

kā?) - dalībniekiem bez vai ar minimālām priekšzināšanām

Marika Rudzīte- 

Griķe

Klātiene (vieta 

tiks precizēta)

03.2021.
Personas mārketings - mūsu personīgā ārējā un iekšējā tēla 

nozīme tūrisma piedāvājuma veicināšanā

Marika Rudzīte- 

Griķe

Klātiene (vieta 

tiks precizēta)

03.2021.
Personas mārketings - mūsu personīgā ārējā un iekšējā tēla 

nozīme tūrisma piedāvājuma veicināšanā

Marika Rudzīte- 

Griķe
ZOOM tiešsaite

Rīcības tūrisma produktu attīstībai un pilnveidei. 

Finanšu jautājumi: ieņēmumu un izdevumu plānošana, 

lēmuma par investīcijām izvērtēšana."Stratēģijas 

sagatavošanas darba semināri

Rīcības tūrisma produktu attīstībai un pilnveidei. 

Finanšu jautājumi: ieņēmumu un izdevumu plānošana, 

lēmuma par investīcijām izvērtēšana."Stratēģijas 

sagatavošanas darba semināri

26.03.2021. 
Mājaslapas, E-veikala un reklāmas materiālu izveide/ ar 

priekšzināšanām
Ilze Deņisova ZOOM tiešsaistē

06.04.2021.
Uzņēmums un digitālās kartes, Stratēģijas sagatavošanas 

darba semināri
ViA lektori ZOOM tiešsaistē
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30.03.2021. ViA lektori Preiļu VRG

29.03.2021. ViA lektori Rēzeknes VRG



21.04.2021.
Mājaslapas, E-veikala un reklāmas materiālu izveide/ 

klātienē
Ilze Deņisova

Klātiene (vieta 

tiks precizēta)

22.04.2021. 
Mājaslapas, E-veikala un reklāmas materiālu izveide/ 

klātienē
Ilze Deņisova

Klātiene (vieta 

tiks precizēta)

23.04.2021. 
Mājaslapas, E-veikala un reklāmas materiālu izveide/ 

klātienē
Ilze Deņisova

Klātiene (vieta 

tiks precizēta)

04.2021.
Personas mārketings - mūsu personīgā ārējā un iekšējā tēla 

nozīme tūrisma piedāvājuma veicināšanā

Marika Rudzīte- 

Griķe

Klātiene (vieta 

tiks precizēta)

04.2021.
Personas mārketings - mūsu personīgā ārējā un iekšējā tēla 

nozīme tūrisma piedāvājuma veicināšanā

Marika Rudzīte- 

Griķe
ZOOM tiešsaite

Rīcības tūrisma produktu attīstībai un pilnveidei. 

Finanšu jautājumi: ieņēmumu un izdevumu plānošana, 

lēmuma par investīcijām izvērtēšana."Stratēģijas 

sagatavošanas darba semināri

14.05.2020.

Mobilo aplikāciju, citu palīgrīku lietošana efektīvai 

uzņēmējdarbības popularizēšanai e-vidē/ dalībniekiem ar 

priekšzināšanām

Ilze Deņisova ZOOM tiešsaite

05.2021.
Personas mārketings - mūsu personīgā ārējā un iekšējā tēla 

nozīme tūrisma piedāvājuma veicināšanā

Marika Rudzīte- 

Griķe

Klātiene (vieta 

tiks precizēta)

05.2021.
Personas mārketings - mūsu personīgā ārējā un iekšējā tēla 

nozīme tūrisma piedāvājuma veicināšanā

Marika Rudzīte- 

Griķe
ZOOM tiešsaite

15.06.2021.

Uzņēmuma darbības snieguma izvērtējums un mērījumu 

veikšana. Kvalitātes vērtējums digitālajās platformās un 

dabā.Stratēģijas sagatavošanas darba semināri

ViA lektori ZOOM tiešsaite

24.08.2021.

Uzņēmuma darbības snieguma izvērtējums un mērījumu 

veikšana. Kvalitātes vērtējums digitālajās platformās un 

dabā.Stratēģijas sagatavošanas darba semināri

ViA lektori ZOOM tiešsaite

14.09.2021.

Uzņēmuma darbības snieguma izvērtējums un mērījumu 

veikšana. Kvalitātes vērtējums digitālajās platformās un 

dabā.Stratēģijas sagatavošanas darba semināri

ViA lektori ZOOM tiešsaite

marts, aprīlis, 

maijs 2021
Drošība internetā

2 klātienes 

semināri,2 Zoom 

tiešsaistē
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ViA lektori11.05.2021. ZOOM tiešsaite



marts, aprīlis, 

maijs 2021
Dokumentu pārvaldība, e-paraksts

2 klātienes 

semināri, 2 Zoom 

tiešsaistē

marts, aprīlis 

2021
Uzņēmuma grāmatvedība, e-vide

2 klātienes 

semināri,2 Zoom 

tiešsaistē
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Noslēguma konference 04.11. 2021.


