
Latvijas Lauku tūrisma asociācija        Latvian Country Tourism Association

L A U K U   C E Ļ O T Ā J S 

Semināra   programma  
REĢIONĀLĀ UN VIETĒJĀ SADARBĪBA

LATVISKĀS IDENTITĀTES STIPRINĀŠANAI TŪRISMA 
PAKALPOJUMOS

2012. gada 25.oktobrī, viesu namā " Pūteļkrogs",
"Pūteļu krejotava", Zaļenieku pag., Jelgavas nov.

Karte: http://www.celotajs.lv/en/e/map/putelkrogs?1

Seminārs organizēts sadarbībā ar TAVA.

Kā veidot  vietējo  un  reģionālo  sadarbību,  kas  nosaka,  ka  tā  veido  latvisko  identitāti?  Kāpēc  svarīga  ir 
sadarbība un ko tā nodrošina pakalpojumam tūristiem. Praktiski piemēri un risinājumi Norvēģijā, Somijā, 
Igaunijā un tepat,  Latvijā.  Veiksmīgi  reģionāli  pasākumi – kas ir pamatā panākumiem un atpazīstamībai 
nacionāli. Marketings, komunikācija, sociālo tīklu nozīme, suvenīri. Vietējie ražotāji – kā tie var kuplināt 
tūrisma iedāvājumu, veidojot vietējo, reģionālo identitāti. 
Ražotāju produkcijas iepazīšana, kontaktu apmaiņa, sadarbības iniciēšana. 

9.30 Reģistrācija un kafija

10.00 Reģionālās sadarbības nozīme produkta veidošanā. Kādas iespējas tas paver, kā to izmantot tūrismā. 
Vai vietējie ražotāji var veidot reģionālu identitāti. Kāpēc tas svarīgi katrai teritorijai. Citu valstu labie 
piemēri. 
Eva Staltmane, SIA “Baltic Tourism Marketing Services”

11.00 Veiksmīga lauku tūrisma produkta veidošana – savstarpējās sadarbības tīkli, komunikācija, 
marketings. Veiksmīgie piemēri.
Liene Kupča, marketinga eksperte

12.30 Pusdienas un kafijas pauze

13.30 Latvijas reģiona piemērs – iniciatīvas, pieredze, veiksmes, neveiksmes un risinājumi, plāni.
Jana Bergmane, Kuldīgas TIC, Kurzeme 
Vita Kindereviča, Jelgavas TIC, Zemgale

  14.30 Vietējie ražotāji un produkcijas eksponēšana, degustācija, kontaktu veidošana.
  Kazu audzētāji  "Līcīši" - apskates saimniecība un kazu gaļas produkti
  "Rūķīšu tējas" - apskates saimniecība un viena no lielākajiem zāļu tēju audzētājiem
 “Vaidelotes”-apskates saimniecība, graudaugu audzētāji. Zemgaļu cienasts un garšaugi
  Mājputnu audzētāji "Laugaļi"- vistas produkti gan svaigi, gan pārstrādāti
  "Mednieki" - kokapstrādes darbnīca: pirts baļļas, pakaramie, soli u.c.
  “Dzintara dziednīca” - dzintara produkti veselibai un skaistumam, dzintara procedūras 

Programā paredzēta arī viesu nama apskate.
Pasākuma noslēgums ~16.00.

Seminārs organizēts Projekta „Kultūras mantojuma vērtību un potenciāla veicināšana Latvijas lauku tūrismā” ietvaros. 
Jaunumiem sekojiet http://www.kultura.celotajs.lv

Publikācijas saturs atspoguļo autora uzskatus un Vadošā Iestāde nav atbildīga par projektu partneru publicēto informāciju.

Kalnciema iela 40, Riga, LV-1046, phone: + 371 67617600, fax: + 371 67830041
e-mail: lauku@celotajs.lv, http://www.celotajs.lv
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