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Biržu tautas nams, Salas novads

Dalībnieki

Sēlijas Salu tūrisma piedāvājuma veidotāji, atbalstītāji un kopienu pārstāvji,
vietējo rīcības grupu pārstāvji un projekta „Sēlijas Salas” vadības grupa.

Daudzu gadu garumā tūristu skaits Latvijā turpina pieaugt, un arī 2017.gadā tūristu skaitu nemazināja
pat lietainā un vēsā vasara, tomēr „Lauku ceļotāja” apzinātie dati norāda, ka ir vērojama tendence, ka
no aprites iziet tie tūrisma pakalpojuma sniedzēji, kuri nenotur pietiekami augstu kvalitātes latiņu, neseko
klientu prasībām un vajadzībām. Turpretī kvalitatīvs piedāvājums joprojām ir pieprasīts – gan
naktsmītņu, gan ēdināšanas, gan apskates saimniecību, gan citu pakalpojumu kontekstā.
Kā veidot, uzturēt un pilnveidot tūrisma piedāvājumu, kas piepildītu dažādo ceļotāju gaidas un vēlmes,
vienlaikus neiztukšojot arī pakalpojuma piedāvātāju emocionāli un fiziski? Kādas ir šī brīža aktuālās
tūrisma nozares tendences? Kā padarīt piedāvājumu unikālu un pilnveidot to, lai ciemiņi atgrieztos un
ieteiktu piedāvājumu arī citiem?

DARBA PROGRAMMA
9.30 – 10.00

Ierašanās un rīta kafija

10.00 – 12.15

TŪRISMA EKSPERTU PIEREDZES STĀSTI

Semināra atklāšana. Projekta “Sēlijas salas” vadītāja Daina Alužāne un idejas autore Ieva Jātniece.
Tūrisma attīstība Latvijā. Latvijas tūrisma mārketinga stratēģija. Tūrisma tirgus attīstības tendences un
iespējas tūrisma attīstības veicināšanai. Latvijas Investīciju attīstības aģentūras tūrisma departamenta
direktore Inese Šīrava.
Jaunākās tendences lauku tūrismā. Praktiskie padomi, kā pozicionēt savu produktu un izveidot
piedāvājumu. Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” direktore Asnāte Ziemele.
Efektīva komunikācija ar tūristu grupām atbilstoši grupas vēlmēm. Vajadzības tūristu grupām un iespējas
to nodrošināt. Vidzemes augstskola (TBC).
12.15 – 12.45

Sarunu pauze ar uzkodu našķiem

12.45 – 14.30

Paralēlās darba grupas par tūrisma piedāvājumu pilnveidošanu – pozitīvie
pieredzes stāsti un dalībnieku viedokļu apmaiņa par izaicinājumiem

Dabas un aktīvais tūrisms – aktīvais tūrisms kā komplekss un daudzveidīgs piedāvājums dažādām
mērķagrupām; dabas un vides elementi kā piedāvājuma stāsta daļa; tūrisma piedāvājums ar spēles un
atraktivitātes elementiem; dabas izziņa un ilgtspējīgs tūrisms; piedāvājuma cenas veidošana. Praktiskā
pieredze, padomi un pilnveide kopā ar Vidzemes augstskolu (TBC), un arī pieredzes stāstiem no Sēlijas
Salām – Gārsenes dabas takām, biedrību “Subatieši”, Vides un tūrisma attīstības Kluba „Sēlija” un
citiem.
Kultūrvēsturiskais tūrisms un vietas pieredzes veidošana – saistoša vēsturiskās un faktoloģiskās
informācijas pasniegšana un iedzīvināšana stāstos un apskates piedāvājumā; atbilstošas vides veidošana
un sakārtotība, kā arī citi tūristu uzņemšanai būtiski elementi; lauku sētu, kultūras un vēsturiskā
mantojuma objektu apskates piedāvājuma pielāgošana dažādām mērķagrupām un spēja nodot galveno
vēstījumu; unikalitātes identificēšana. Praktiskā pieredze, padomi un pilnveide kopā ar Lauku ceļotāju,
un arī pieredzes stāstiem no Sēlijas Salām - Z/S Gulbjiem (TBC), Ērberģes muižas (TBC), Biedrības
„Dvietes vīnogas” un citiem.
Darbnīcu organizēšana tūristiem un pasākumu nodrošināšanas piedāvājuma veidošana - pārdomāts,
kvalitatīvs un unikāls darbnīcu un pasākumu piedāvājums; elastīga un radoša dažādu mērķagrupu
uzņemšana; korekta un saistoša piedāvājuma ārējā komunikācija; aktivitāšu iekļaušana plašākā tūrisma
piedāvājumā vai maršrutā. Praktiskā pieredze, padomi un pilnveide kopā ar Latgales tematiskajiem
ciemiem un arī pieredzes stāstiem no Sēlijas Salām – biedrības “Ūdenszīmes”, ekociemata “Omrači”,
amatniecības centra “Zasas rūme” un citiem.

Aktuālā informācija par „Sēlijas salām” tiek publicēta projekta mājaslapā:
https://www.facebook.com/selijassalas/
Kontaktinformācija:
Zane Puriņa,
Latvijas Lauku forums
t. 27884787

Minētās aktivitātes tiek veiktas Lauku partnerības “Sēlija”, Aizkraukles rajona partnerības un Daugavpils un Ilūkstes
novadu lauku partnerības “Kaimiņi” starpteritoriālās sadarbības projekta „„Sēlijas salas” – tematiskais tūrisms
mazajās lauku apdzīvotajās vietās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinātājs Sēlijā” ietvaros.
________________________________________________________________________________________________
Pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts. Iegūtie foto un video materiāli tiks izmantoti projekta publicitātes nolūkos.

