Konferences

Tūrisma informācijas sniegšana un sociālais tūrisms Latvijā
programma
2014.gada 18.decembris, Ekonomikas ministrijas zāle (224.kab.), Brīvības iela 55, Rīga
09.30 – 10.00 Ierašanās, reģistrēšanās, rīta kafija
10.00 – 10.10 Konferences atklāšana
I daļa – Latvijas tūrisma informācijas sniedzējiem - 20
10.10 – 10.40 Tūrisma informācijas sniedzēji Latvijā. Kā viss sākās? Daina Vinklere, BA „Turība”
prodekāne
10.40 – 11.00 Tūrisma informācijas sniedzēji Latvijā šodien. Ingrīda Smuškova, LATTŪRINFO valdes
priekšsēdētāja
11.00 – 11.20 Latvijas tūrisma attīstības stratēģija un TICu loma tajā. Inese Šīrava, TAVA
vecākā eksperte
11.20 – 11.40 Tūrisma informācijas centru loma nozares ekspertu skatījumā. Juris Smaļinskis, tūrisma
eksperts
11.40 – 12.00 Tūrisma informācijas sniedzēji – tūrisma galamērķu attīstības veicinātāji . Raitis Sijāts,
Vidzemes tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs
12.00 – 12.20 Tūrisma informācijas sniedzēju juridiskie līkloči. Līga Neilande, juriste
12.20 – 12.40 Kvalitatīvs tūrisma piedāvājums – skats no malas. Pauls Timrots, raidījums TE
12.40 – 13.15 Pusdienu kafijas pauze
II – daļa - Sociālais tūrisms Eiropā un Latvijā
13.15 – 13.45 Ārvalstu pieredze sociālā tūrisma attīstībā, lektors tiek precizēts
13.45 – 14.05 Kā Latvijā kļūt par izcilu Eiropas tūrisma galamērķi? 2013.gada EDEN konkursa

uzvarētāja pieredze: Liepājas pieejamības risinājumi un sasniegtais 2 gadu laikā.
Elīna Tolmačova, Liepājas pilsētas Domes Vides un veselības daļas projektu vadītāja
14.05 – 14.30 Sociālā tūrisma ideja Latvijā šodien. Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons”
un biedrība „Babyroom”
14.30 – 14.45 Ieskats un problēmas kultūrvēsturisko pieminekļu pieejamības nodrošināšanā. Gunta Zaķīte,
Turaidas muzejrezervāta apmeklētāju centra vadītāja
14.45 – 15.15 Psiholoģiskās pieejamības nodrošināšana. Krīzes komunikācija Ligita Žemaitīte-Auzere,

dzīves koučs
15.15.-15.35 ES fondu plānošanas perioda 2014-2020 projektu finansējuma iespējas pieejamības
veicināšanai, Jānis Sijāts, Vidzemes Tūrisma asociācijas projektu speciālists
15.35 – 15.50 Diskusijas
15.50 – 16.30 Rokasgrāmatas prezentācija, konferences noslēgums
Pieteikties līdz š.g. 16.decembrim biedrības mājas lapā www.latturinfo.lv aizpildot elektronisku
reģistrācijas veidlapu (skatīt šeit)
Konference tiek rīkota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu projekta „Sociālā tūrisma attīstība un idejas
ieviešana Latvijā. Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācijas LATTŪRINFO un Vidzemes tūrisma asociācija kapacitātes
stiprināšana” ietvaros.

