
 

 

 
Pieredzes apmaiņas un kvalifikācijas celšanas brauciens Latvijas tūrisma 

informācijas sniedzējiem un VII Latvijas tūrisma informācijas tirgus Kuldīgā 
2020.gada 24.-25.aprīlī 

   

PROGRAMMA 

Pieteikties pasākumam līdz 2019.gada 16.aprīlim elektroniski šeit - https://ej.uz/TurismaTirgusKuldiga2020  

Pasākuma organizatori – LATŪRINFO un Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs 

Pasākumu atbalsta LIAA Tūrisma departaments 

 

Laiks Programma Piezīmes 

24.aprīlis – Kuldīgas un Kurzemes tūrisma pieredze 

Līdz 14.00 Ierašanās Kuldīgā, pulcēšanās pie Kuldīgas aktīvās atpūtas centra  

14.00 Izbraukšana no Kuldīgas  

14.15 – 15.00 Keramikas darbnīca “Saules ceplis” Snēpelē 
Amatniecības piedāvājums tūrismā, amatnieka zīmola stiprās puses 
pārmaiņu menedžmentā uzņēmējdarbībā, dzīvesveida uzņēmums un 
tūrisms. - Krīzes menedžments mikrouzņēmumā, nodrošinot 
nepārtrauktu uzņēmuma darbību. 

www.facebook.com/ 
SaulesCeplis 

15.30 – 16.30  Strausu ferma “Nornieki” 
Strausu audzēšana un produkcijas pārstrāde, piedāvājumi tūristiem, 
zīmolu “Ražots Kuldīgā” un “Ražots Kurzemē” nozīme lauku un tūrisma 
uzņēmējdarbībā. Noslēgumā - strausu produkcijas degustācija. – 
Uzņēmēju personības un rakstura īpašību nozīme lauku tūrisma 
uzņēmuma sekmīgā darbībā. 

www.strausuferma.com 

16.50 – 17.20 Zirgu stallis “Eguss” 
Mazs un mājīgs stallis Kurzemes sirdī. Vieta, kurā var apgūt jāšanas 
pamatprasmes. Labi apmācīti un laimīgi zirgi, kuri dzīvo sevis cienīgu 
dzīvi un labprāt fotografējas un draudzējas ar viesiem, kas ierodas 
ciemos, kā arī ir gatavi doties uz pasākuma norises vietu. Dzīvniekiem 
draudzīga uzņēmuma veidošana un sabiedrības izglītošana par 
labturību. – Izglītība tūrismā kā viens no tūrisma veidiem. 

https://www.facebook.com/ 
BiedribaEGUSS 

17.30 – 18.50 Viesu nams “Mazsālijas” 
Viesu nama piedāvājums tūrismā – pamatpakalpojumi (naktsmītnes) un 
papildus pakalpojumi, tūrisma piedāvājumu un pakešu veidošana lauku 
uzņēmumā, mērķauditoriju noteikšana un mērķtiecīga darbība. 
Noslēgumā – degustācija. – Tūristu naktsmītnes izaugsme par 
kompleksu tūrisma pakalpojuma sniedzēju. 

www.mazsalijas.com 

19.10 – 20.00 Reģistrēšanās naktsmītnēs Kuldīgā (apkārtnē), sagatavošanās vakara 
daļai 

 

20.00 – 21.00 Vakara pastaiga pa vecpilsētu 
Pilsētas tūrisma piedāvājuma veidošana. Kuldīgas piemērs. Privāto 
uzņēmēju iniciatīvas nozīme piedāvājumu veidošanā un zīmolvedībā. – 
Publiskā un privātā partnerība oficiāli un neoficiāli. 

 

21.00 - … Vakara programma 
Vakariņas un Kurzemes tūrisma piedāvājuma prezentācija. Kuldīgas 
gastronomiskā tūrisma “Taste Kuldīga” piedāvājums. – Kurzemes 
veiksmes stāsti. 

www.tastekuldiga.lv 

25.aprīlis – Tūrisma tirgus diena 

7.00 – 11.00 Iekārtošanās tūrisma informācijas tirgum  

11.00 – 16.00 VII Tūrisma informācijas gadatirgus  

16.00 – 17.00 Tirgus noslēgums un telšu / darba vietu novākšana   

17.00 – 18.00 Noslēguma vakariņas “Rezidence Kafe Venta” un VIII Latvijas tūrisma 
informācijas gadatirgus norises vietas izloze 

 

https://ej.uz/TurismaTirgusKuldiga2020

