
 
 
 
 
 
 

 

Projekta “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un 

infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” darba semināru cikls 

2019. gada 6. martā, 20. martā un 4. aprīlī  

Semināru mērķis: Dalīties pieredzē par tūrisma piedāvājuma veidošanu 

dažādām mērķauditorijām tūrisma jomā, pakalpojumu plānošanu un 

mārketinga aktivitātēm, veidot Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas, Rundāles un 

Babītes novadu tūrisma pakalpojumu sniedzēju sadarbības modeļus un 

piedāvājumus Lielupes upes apkārtnē. 

Programma  

6. marts 
Norises vieta: Vietvalži, Babītes novada pašvaldības kultūrizglītības centra 

filiāle Salas pagastā 
 

9.45 – 9.55 Ierašanās, rīta kafija 

 
9.55 – 10.00 

 
Uzruna, informācija par 
projekta virzību 

Pierīgas partnerības 
vadītāja Alīna Lukjanceva 
Projekta vadītāja Inese 
Baumane 

10.00 – 13.00 Tūristu psiholoģija. 
Dažādi tūristi, dažādas 
prasības – izaicinājums 
saimniekam 

Dzintra Līce, lektore 
sociālpsiholoģisko treniņu 
vadītāja  
 

13.00 – 14.00 Sadarbības modeļu un 
piedāvājumu veidošana I 
daļa. Piedāvājumu 
definēšana 

Projekta vadītāja Inese 
Baumane 
 
 

 
20. marts 

Norises vieta: Ozolnieku novada pašvaldības sēžu zāle, Stadiona iela 10, 
Ozolnieki 

 

9.30 – 9.45 Ierašanās, rīta kafija 

9.45 – 10.00 Uzruna un informācija par 
izveidoto projektu tūrisma 
maršruta parakstu 

Projekta vadītāja Inese 
Baumane 
 

10.00 – 13.00 Tūristu grupu uzņemšana un 
vadīšana 

Dzintra Līce, lektore 
sociālpsiholoģisko treniņu 
vadītāja  

13.00 – 14.00 Sadarbības modeļu un 
piedāvājumu veidošana II 
daļa. Sadarbības modeļu 
izstrāde, potenciālo partneru 
tīkls 
 

Projekta vadītāja Inese 
Baumane 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

4. aprīlis 
Norises vieta: IKSC “Līdumi”, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas 

novads 
 

9.30 – 9.45 Ierašanās, rīta kafija 

9.45 – 10.00 Informācija par projekta 
aktivitātēm aprīlī - jūnijā 

Lauku partnerības 
“Lielupe” vadītāja Līga 
Švānberga 
Projekta vadītāja Inese 
Baumane 
 

10.00 – 12.00 Tūrisma piedāvājuma 
veidošana un mārketings 

Aija Van der Steina, 
Eiropas un sabiedrības 
attīstības studiju 
akadēmiskā centra 
vadošā pētniece 
 

12.00 – 12.30 Sadarbības modeļu un 
piedāvājumu veidošana, III 
daļa.  
Sadarbības modeļu 
prezentēšana iekļaušanai 
tūrisma ceļvežos 

Projekta vadītāja Inese 
Baumane 

 

Uz semināriem lūdzam līdz 4.martam pieteikties izmantojot e-pastu: 

inese.baumane@ozolnieki.lv , norādot Vārdu Uzvārdu un datumus, kuros plānojiet 

piedalīties.  

Projekts “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens 

tūristiem” (17-00-A019.332-000006) tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014.—2020. 

gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”. 
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