Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam
pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts
“Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”
Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007
Aktivitāte "Semināru cikls II"

Seminārs " Uzņēmums un digitālie kartogrāfiskie rīki “
Mērķis: uzņēmēju iepazīstināšana un iedrošināšana darboties ar publiski pieejamiem digitālo
karšu un mobilo aplikāciju resursiem, tos izmantot sava uzņēmuma pakalpojumos.
Mērķauditorija: Latgales reģiona tūrisma uzņēmēji, kā arī uzņēmēji, kuri vēlas uzsākt darbību
tūrisma un atpūtas biznesā, uzņemt grupas savā uzņēmumā. Grupā maksimāli 15 dalībnieki.
Ko uzņēmējs iegūs: uzņēmējs tiks iepazīstināts ar nosacījumiem, kāda ir laba tūrisma karte.
Seminārā pievērsīsim uzmanību aspektiem, kā tūrists atrod jūsu uzņēmumu internetā un kā
viņš līdz jums nokļūst, izmantojot modernos karšu resursus. Seminārs būs noderīgs tiem, kuri
vēlas iepazīt elektroniski pieejamos digitālos kartogrāfiskos rīkus –gan karšu serverus,
pārlūkus, platformas, mobilās aplikācijas, kā arī uzzināt to sniegtās iespējas. Praktiskajā daļā
būs iespēja pašam izplānot, uzzīmēt, rediģēt kādu savu izvēlētu pārgājiena, velobrauciena u.c.
veida ceļojuma maršrutu. Pamēģinot redzēsiet, ka kartes ir unikāls vizualizācijas rīks un
darbošanās ar tām ir aizraujošs process, kas noder gan paša izziņai, gan arī interaktīvai
mijiedarbībai ar jūsu potenciālo klientu.
Norises vietas, moderatori:
 Zoom tiešsaistē 30.11.2020, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas.
Moderators Marika Rudzīte-Griķe 29443621, e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com
Semināra darba kārtība
9:30 – 10:00

Dalībnieku pieslēgšanās Zoom lekcijai.

10:00-10:20

Informācija par Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģijas “Tūrisma
pakalpojumu veidošana uzņēmumos” izstrādi. Latgales tūrisma produktu un
pakalpojumu piedāvājumu pārskats.

10:20-12:30

Eksperte Iveta Druva-Druvaskalne, teorētiskā daļa.
 Tūrisma kartes un to veidi. Piemēri.
 Ģeogrāfiskās koordinātas un to pielietojums ceļošanā.
 Kā ceļotājs atrod jūsu uzņēmumu? Piemēru analīze.
Pārtraukums.

12:30 – 13:00
13:00 – 15:00

15:00-16:00

Eksperte Iveta Druva-Druvaskalne, praktiskā daļa.
Darbošanās ar dažādiem digitālo karšu serveriem, izzinot to iespējas.
Lai veiksmīgi līdzdarbotos un iesaistītos semināra procesā:
nepieciešams iepriekš izveidot e-pastu Google gmail.com.
 Dažādu digitālo karšu serveru iespējas, to izmantošana aktīvās atpūtas
organizēšanas pakalpojumos, ieteikumi.
 Noderīgas mobilās aplikācijas, to demonstrēšana, ieteikumi.
Noslēguma daļa. Jautājumi, atbildes.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta.
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://tinyurl.com/y47bpxds
 Seminārs ir bez maksas.
Vairāk informācijas savā partnerībā:
 Ludzas rajona partnerība - koordinatore Sandra Palma, ludzaspartneriba@inbox.lv;
 Rēzeknes rajona kopienu partnerība - izpilddirektore Ineta Elksne,
ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv
 Preiļu rajona partnerība - valdes locekle Valija Vaivode, preilupartneriba@inbox.lv;
 Balvu rajona partnerība – stratēģijas administratīvā vadītāja Ieva Leišavniece,
ieva.leisavniece@yandex.com;
 Krāslavas
rajona
partnerība
koordinatore
Zane
Ločmele,
kraslavaspartneriba@inbox.lv
 Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi" - koordinatore Inga Krekele,
inga.krekele@gmail.com
Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas un apmācot
uzņēmējus darbam ar tūristiem. Projekta realizācija ir iespēja sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, tas ir ilgtermiņa
ieguldījums Latgales reģiona uzņēmējdarbībā. Plānots, ka projekta rezultāts – Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstības
stratēģija - būs viens no pamatiem, ko vietējās rīcību grupas iekļaus savās Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijās,
tādējādi paredzot aktivitātes uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā plānošanas periodā. Projekta ietveros plānots organizēt
apmācību ciklus – semināru ciklus visās sešās Latgales reģiona vietējās rīcību grupās, aptverot 19 novadu teritorijas
(Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes,
Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes).

Rekomendējamās tehniskās prasības dalībnieka datorā:
Operētājsistēma

Windows 7 – Windows 10
Mac OS X 10.9 (Mavericks) – macOS Mojave (10.14)
Linux
Google Chrome OS
Android OS 5 (Lollipop) – Android 9 (Pie)
iOS 10 – iOS 12
Windows Phone 8+, Windows 8RT+

Interneta pārlūks

Google Chrome (jaunākās 2 versijas)
Mozilla Firefox (jaunākās 2 versijas)
Opera (jaunākās 2 versijas)

Interneta pieslēgums

Datoram: 1 Mbps vai labāks (broadband rekomendējams)
Mobilai ierīcei: 3G vai labāks (WiFi rekomendējams)

Programmatūra

Zoom desktop app (lejupielādi piedāvāsim)
Zoom mobile app (lejupielādi piedāvāsim)
JavaScript enabled

Aparatūra

2GB RAM (minimums), 4GB vai vairāk RAM
(rekomendējams)
Mikrofons un skaļruņi (USB austiņas rekomendējamas)

Mobilās ierīces

Viedtālrunis, kuram ir pieeja internetam un kurā ir pietiekoši
daudz brīvu vietu, lai var lejupielādēt vismaz 3-4 aplikācijas
Semināra dalībniekam ir jābūt izveidotam e-pastam kontam
Google gmail.com.

E-pasts

