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Nodarbību cikls "Tūrisma pakalpojuma veidošanas ABC"  

 

2.nodarbība “Dabas un aktīvā tūrisma pakalpojumi” 

Klātienes praktiskais seminārs 

2022.gada 11.aprīlī, pirmdien 

 

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji vai potenciālie dabas un aktīvā tūrisma piedāvājuma 

veidotāji.  

Semināra mērķis: iepazīstināt dalībniekus ar teorētisko un praktisko bāzi kvalitatīva un 

mūsdienīgi funkcionējoša dabas un aktīvā tūrisma piedāvājuma veidošanai, izpratni, kas jāņem 

vērā veidojot, uzturot un uzlabojot mūsdienīgu dabas vai aktīvā  tūrisma pakalpojumu. 

Ko uzņēmējs iegūs: informāciju un izpratni par jēdzieniem un būtību, kas ietver divu Latvijā 

populāru tūrisma veidu - dabas un aktīvā tūrisma pamatjautājumiem: pakalpojumu specifika, 

plānošana, veidošana, drošība, reklāma, situācija Latgalē. Kur meklēt un kā lietot praktisku 

noderīgu nepieciešamo informāciju savas idejas realizācijas gaitā, kādas platformas/mobilās 

aplikācijas lietot maršrutu karšu veidošanai un reklamēšanai. Pirmā palīdzība un risku novēršana 

aktīvajā tūrismā. 

Semināru vadīs Līga Kondrāte, tūrisma jomas eksperte un Iveta Druva-Druvaskalne, Vidzemes 

Augstskolas Tūrisma un atputas studiju virziena lektore, aktīvās atpūtas uzņēmuma “Atpūta 

Ludzā” pārstāvis. 

Norises vietas: Kafejnīca Kristīne (Baznīcas iela 25, Ludza), Eversmuižas dabas taka (auto 

novietošana Muižas ielā 3, Ciblā), Ludzas pilskalns (No vietas Baznīcas ielā 54, Ludzā). 

Moderators: Ligita Karvele, tel. 26162986, e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com 

 

Laiks Aktivitāte Praktiskas piezīmes 

9:30 - 10:30  Ierašanās un kafijas pauze Kafejnīcā 

Kristīne 

Auto novietojam stāvlaukumā pie 

kafejnīcas Kristīne, Baznīcas iela 25, 

Ludza 10:00 - 10:30 Semināra dalībnieku iepazīšanās 

10:30 – 10:45 Ar saviem auto dodamies uz 13 km 

attālo Ciblu  

Auto novietojam pie Ciblas pagasta 

pārvaldes /pasta ēkas, Cibla Muižas iela 

3. 

10:45 - 12:45 Semināra praktiskā daļa ar 

uzdevumiem. Izejam Eversmuižas 

dabas taku (aptuveni 1,8 km).  

Nelielam pārgājienam nepieciešami 

atbilstoši apavi, jo taka ir dabiska, tajā 

var būt dubļi, mitras vietas. 

Vēlams uzlādēts viedtālrunis ar iepriekš 

augšupielādētām mobilajām 

aplikācijām, kuras jūs izmantojat sava 

maršruta ierakstīšanai: Strava, 

ViewRanger, Komoot, Wikiloc, All 

Trails (izvēlaties vienu, kuru lietojiet. Ja 

nelietojiet, tad vienu no minētajām 
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augšupielādājiet un iepriekš mājās 

pamēģiniet ierakstīt kādu maršrutu) 

12:45 – 13:00  Dodamies ar auto atpakaļ no Ciblas uz 

Ludzu  

 

13:00 - 13:30 Pusdienas kafejnīcā Kristīne Baznīcas iela 25, Ludza 

13:30 - 14:30 Semināra teorētiskā daļa. Dabas un 

aktīvā tūrisma pakalpojumu specifika, 

plānošana, veidošana, riski u.c. ar tēmu 

saistīti jautājumi.  

Baznīcas iela 25, Ludza, Kafejnīca 

Kristīne.  

N.B.! Lūgums katram praktiskā semināra 

dalībniekam sagatavot stāstu par savu 

dabas vai aktīvā tūrisma piedāvājumu vai 

ideju jaunam projektam.  

14:30 – 15:00 Aktīvā tūrisma uzņēmuma “Atpūta 

Ludzā” pieredzes stāsts 

15:00 – 15:30 Jautājumi un diskusijas. Kafija.  

Pēc 15:30 Ludzas pilskalna virtuālās realitātes 

stāsts. Digitalizācijas rīka piemēra 

demonstrējums. Mobilās aplikācijas ar 

papildinātās realitātes demonstrējumu 

planšetdatorā: Ludzas pilsdrupas 3D 

versijā. 

Baznīcas iela 54, Ludza 

 

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu.   

Pieteikuma saite: https://ej.uz/piet_dabas_tūrisms 

 

● 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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