
 
 

Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai pasākuma "Sadarbības pasākumi"  

projekts “JŪRA VISU GADU-Piejūras dzīves stila tūrisma veicināšana” 20-00-F043.0442-000002 

 
 

Zoom seminārs 25.05.2021. 
 

“Īpašu” pasākumu izveide tūristu piesaistei 
 

 
Semināra mērķis: rosināt  piekrastes teritoriju uzņēmēju (īpaši tūrisma uzņēmēju), tūrisma 
veicināšanā iesaistīto pašvaldību un citu organizāciju pārstāvju radošumu un uzņēmību īpašu 
pasākumu veidošanā tūristu piesaistei, apskatot iespējamo pasākumu veidus un formas, pievilcīgu 
pasākumu galvenās pazīmes mūsdienās; diskutējot par netradicionālo, inovatīvo, tūristam 
interesanto un vērtīgo; semināra otrajā daļā tiks pārrunāts praktisks plāns, kā no ieceres nonākt 
līdz reālam rezultātam, apskatot visus nepieciešamos resursus (laiks, finanses, cilvēki, informācija 
u.c.) un pielietojot vienu no visefektīvākajām metodēm - "projektu metodi". 
 
Mērķauditorija:  
piekrastes teritoriju uzņēmēji, īpaši tūrisma uzņēmēji, kā arī tūrisma veicināšanā iesaistītie 
pašvaldību un citu organizāciju pārstāvji  
 
Pielietotās metodes:  
Lekcija, praktisku piemēru demonstrācijas un analīze, grupu darbs, individuālais praktiskais darbs.  
 
Norises vieta:  
Zoom tiešsaistē 25.05.2021, saite pirms semināra tiks nosūtīta uz reģistrēto dalībnieku e-pastiem  
 
 

Semināru vada: M.Env.Sc. Marika Rudzīte-Griķe, projektu speciāliste, HANDMADE LATGOLA 

koncepta radītāja un attīstītāja  
 

 
 

Marika Rudzīte-Griķe  
 
Mūsdienu Latgales amatniecības vērtību mājvietas 
“HANDMADE LATGOLA” (www.handmadelatgola.lv) 
radītāja un attīstītāja (atjaunojot 85 gadus vecu šķūni un 
pārveidojot to par netradicionālu tūrisma objektu un īpašu 
naktsmītni); lektore, semināru moderatore, projektu 
vadītāja, attīstības plānošanas dokumentu izstrādātāja, 
pilna cikla projektu vadības eksperte ar vairāk kā 20 gadu 
pieredzi pašvaldību, NVO un privātajā sektorā; 
pašizaugsmes un iedvesmas pasākumu izstrādātāja un 
ieviesēja; Latvijas patriote, veselīga dzīvesstila veicinātāja, 
volejbola, medību, ceļošanas un mācīšanās entuziaste 
Mob. 29443621, mrudzitegrike@gmail.com 

 
 

  



 
Semināra darba kārtība 

 
 
9:30 – 10:00 

 
Dalībnieku pieslēgšanās Zoom platformai 
 

 
10:00 – 10:15 

 
Ievads (semināra atklāšana un projekta vadības informācija) 
 

 
10:15 – 12:30 

 
I DAĻA: KAS ir “īpašs” pasākums un kā to radīt? 

 Pasākumu veidi un formas 

 “Īpašu” pasākumu galvenās pazīmes mūsdienās 

 Kas pasākumu padara par tūristam interesantu un “īpašu”?  

 “Zilā okeāna” stratēģija konkurences mazināšanai 
Praktiska darbošanās jaunu pasākumu radīšanai 
 

 
12:30 – 13:00 

 
Pusdienu pārtraukums 
 

 
13:00 – 15:00 

 
II DAĻA: KĀ no pasākuma ieceres nonākt līdz reālam rezultātam? 

 “Projektu metodes” izmantošana pasākumu plānošanā un ieviešanā 

 Trīs galveno resursu - laika, finanšu un enerģijas – menedžments 

 Ārējā finansējuma piesaistes iespējas “īpašu” pasākumu ieviešanai 

 10 sekmīgās pasākumu ieviešanas pamatlikumi 
Praktiska darbošanās jaunu pasākumu radīšanai 

 

 
15:00-15:30 

 
Pasākuma izvērtējums un noslēgums. Jautājumi un atbildes.  
 

 
Seminārs ir bez maksas. Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās ir obligāta! 
PIETEIKŠANĀS, aizpildot pieteikuma anketu šeit: https://tinyurl.com/vh48bva8 

 
Papildus informācija savā partnerībā: “Jūras zeme”, “Partnerība laukiem un jūrai”, “Jūrkante”, “Talsu 
rajona partnerība”, “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, “Liepājas rajona partnerība” 
 
 
Seminārs tiek rīkots projekta “JŪRA VISU GADU-Piejūras dzīves stila tūrisma veicināšana” (projekta numurs: 20-00-
F043.0442-000002) ietvaros. Projekta vispārējais mērķis ir palielināt vietējo uzņēmēju kapacitāti,  stiprināt vietējo 
ekonomiku un veidot piejūras teritoriju kā izcilu vietu dzīvošanai, darbam, biznesam un tūrismam visa gada garumā.  
 

 
 

Projektu atbalsta Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonds:  https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_en 

https://tinyurl.com/vh48bva8
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_en

