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Komplekso tūrisma produktu veidošana. Makšķerēšanas 

tūrisma produktu sasaiste ar esošajiem pakalpojumiem.



SVARĪGI IR 
IESAISTĪTIE 

DALĪBNIEKI, VARAM 
PALĪDZĒT UN TO 

DARĀM, BET 
SATURS UN 

TŪRISMA 
PIEDĀVĀJUMS IR 

JŪSU 

Šodienas semināra dalībnieki –
aiz katra uzņēmuma vai 
institūcijas ir atbildīgi un 
uzņēmīgi cilvēki



Kāds izskatās esošais 
(nepilnīgais un ļoti 
fragmentētais makšķerēšanas 
tūrisma piedāvājums) 
Kurzemē?

Iekļautas tūristu mītnes, kas 
kaut kādā pakāpē piemin 
makšķerēšanu vai zivis. Taču 
trūkst labi segmentētu un tiešu 
uz makšķerēšanu fokusētu 
tūrisma produktu

http://www.kurzeme.lv/en/where-to-go/outdoor-recreation/
http://www.kurzeme.lv/en/where-to-go/outdoor-recreation/


Kā komunicēt ar potenciālajiem makšķerniekiem, 
ja neizvirzām lielo lomu pirmajā vietā (kas plašākā 

kontekstā uz starptautisko tirgu un salīdzinot ar 
Skandināvijas resursiem arī nebūtu īpaši jāuzsver)?

DAŽI ĀRVALSTU MAKŠĶERĒŠANAS TŪRISMA REKLĀMU PIEMĒRI. AKCENTS UZ VĒSTĪJUMU 
UN IZPILDĪJUMU. (BILDES AR DZĪVESSTILU DARBĪBĀ, KODOLĪGI VĒSTĪJUMI, ASPRĀTĪGS,

ESTĒTISKS IZPILDĪJUMS)















dot jūtam 
bagāžu













https://checkout.payments.com.au/rec_fishing/
https://checkout.payments.com.au/rec_fishing/


Risks sasolīt lomu (kaut ar 
bildēm) un kāpināt nepiepildītās 
gaidas, ja tomēr ne tik labi veicās





Semināra dalībnieku tirgvedības 
komunikācijas piemēri un 

komentāri par to 

KOMENTĀRI KONTEKSTĀ AR TIRGVEDĪBAS STRATĒĢIJAS UN MĒRĶGRUPU PRIORITĀŠU VEIDNĒM, KAS TIEK 
IZSNIEGTAS ATSEVIŠĶOS PIELIKUMOS, PAREDZĒTAS KOPĪGAI PILDĪŠANAI UN DISKUSIJAI UZ VIETAS. 

TIRGVEDĪBAS STRATĒĢIJAS TIRGUS ANALĪZE UN PIEPRASĪJUMS, KONKURENCE UN ĀRĒJO APSTĀKĻU 
TENDENCES TIKS NOSŪTĪTAS VISIEM UZŅĒMĒJIEM LĪDZ NĀKAMAJAM SEMINĀRAM ZAĻU KROGĀ (26.FEB.).









http://www.jurkalne.lv/?page_id=378
http://www.jurkalne.lv/?page_id=378




https://www.usmasezers.lv/en/fishing/
https://www.usmasezers.lv/en/fishing/
https://www.usmasezers.lv/wp-content/uploads/2017/10/catch_en.pdf
https://www.usmasezers.lv/wp-content/uploads/2017/10/catch_en.pdf


https://www.latvia.travel/lv/naktsmitne/ievlejas
https://www.latvia.travel/lv/naktsmitne/ievlejas




Title and Content Layout with List

• Add your first bullet point here

• Add your second bullet point here

• Add your third bullet point here



Google profila jautājumi





• Pilsētas viesiem un tūristiem piedāvājam iespēja 
nakšņot Ventspils klusā rajonā, viesu namā ar savu 
patīkamo auru, tikai dažu soļu attālumā no Baltijas 
jūras .

Ideāls atrašanās punkts - blakus apskates objekti 
piejūras parks, pludmales akvaparks, bērnu 
pilsētiņa, Brīvdabas muzejs, Mazbānītis.

Ir sava zaļā zona, ir grils, var relaksēties, ir vieta kur 
novietot auto. Viesu namā pieejamas Studio tipa 
vienistabas dzīvoklīši, divistabu un trīsistabu. 
Istabās viss nepieciešamais dzīvošanai. Pieejams 
bezvadu internets.

Zvaniet un laikus rezervējiet mājokli atpūtai 
Ventspilī. Gaidām ciemos!

http://piekapteina.weebly.com/viesu-nams.html
http://piekapteina.weebly.com/viesu-nams.html


HOME

• Welcome to our web page!

• We offer to tourists and city guests to stay at our apartments at quiet area of Ventspils, 
the guest house with a pleasant ambience, just a few steps away from the Baltic Sea.

A perfect location - near from our Guest house you will find Adventure park, beach 
water park, The children's town, The Ethnographic Open-Air Museum, Narrow gauge 
train, etc.

We have a green area were you can relax, a grill, place were to put a cars. At Guest 
house available Studio type apartments with one bedroom, two bedrooms and three 
bedrooms - all for living. Wireless Internet access.

Call or e-mail us and reserve apartments for your holidays at Ventspils, Latvia!

http://enpiekapteina.weebly.com/index.html
http://www.tourism.ventspils.lv/index.php?p=3&menu_id=16&obj=80
http://www.tourism.ventspils.lv/index.php?p=3&obj=234&lang=eng
http://www.tourism.ventspils.lv/index.php?p=3&obj=392&lang=eng
http://www.tourism.ventspils.lv/?p=1&obj=2&lang=eng
http://www.mazbanitis.ventspils.lv/?lang=en




https://www.piejuras.lv/lv/naktsmitnes/pie-kapteina-2514/
https://www.piejuras.lv/lv/naktsmitnes/pie-kapteina-2514/
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http://www.jurkalnesstavkrasts.lv/naktsmitnes/brivdienu-maja-cetri-veji
http://www.jurkalnesstavkrasts.lv/naktsmitnes/brivdienu-maja-cetri-veji










Add a Slide Title - 1

https://www.google.com/search?rlz=1C2GCEA_enLV764LV828&source=hp&ei=ouw8XLPTMMmXsAGI8J-QBA&q=Miera+Osta&btnK=Google+mekl%C4%93%C5%A1ana&oq=Miera+Osta&gs_l=psy-ab.3.0.0l2j0i22i30l8.72018.72018..73073...1.0..0.101.161.1j1......0....2j1..gws-wiz.....0.eL-MyfwzlIs
https://www.google.com/search?rlz=1C2GCEA_enLV764LV828&source=hp&ei=ouw8XLPTMMmXsAGI8J-QBA&q=Miera+Osta&btnK=Google+mekl%C4%93%C5%A1ana&oq=Miera+Osta&gs_l=psy-ab.3.0.0l2j0i22i30l8.72018.72018..73073...1.0..0.101.161.1j1......0....2j1..gws-wiz.....0.eL-MyfwzlIs


Neskartas pludmales pieskāriens pie 
tavām kājām, jūras šalkas un priežu 
sila smaržas virpulis jūs sagaida īstā 

Miera ostā.

http://www.mieraosta.lv/
http://www.mieraosta.lv/




Miera Osta ir tūristu atpūtas vieta - kempings, kas iekļaujas populārā 
tūrisma maršrutā „Ziemupe-Akmeņrags-Miera Osta-Pāvilosta." Tūrisma 
objekts ir orientēts uz atpūtu ģimenēm vasaras sezonā, interesentiem 

piedāvājot iespēju atpūsties pie jūras ar dažādām aktīvām izklaides 
iespējām- peldēšanu, ūdens tūrisma iespējām, pārvietojamās pirtiņas pašā 
jūras malā pakalpojumiem, makšķerēšanu jūras krastā, volejbola laukumu, 

u.c.

Lai ikviens apmeklētājs „Miera Ostā” justos komfortabli,piedāvājam
nojumes, telšu vietas, ugunskura vietas, atkritumu urnas, tualetes, 

informācijas stendus, velosipēdu novietni un kāpnes. Telšu vietas, piknika 
vietas, nojumes, infostendi, velonovietne,tualetes, ļoti draudzīga vieta 

suņiem. Dūmu kūpinātavā iespēja nokūpināt noķertās zivis vai līdzpaņemto
gaļu, vistas vai zivis.











https://www.google.com/search?q=Viesu+nams+Ozoli%C5%86i&rlz=1C1GCEA_enLV764LV764&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjxxMmXv-_fAhWKOSwKHdhtA3gQ_AUICSgA&biw=1745&bih=808&dpr=1.1
https://www.google.com/search?q=Viesu+nams+Ozoli%C5%86i&rlz=1C1GCEA_enLV764LV764&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjxxMmXv-_fAhWKOSwKHdhtA3gQ_AUICSgA&biw=1745&bih=808&dpr=1.1


https://www.google.com/search?q=J%C5%ABras+velocope&rlz=1C1GCEA_enLV764LV764&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj5gILHv-_fAhVGkCwKHRqDC5IQ_AUIDigB&biw=1745&bih=808#imgrc=s5pqeRGiRTGMcM:
https://www.google.com/search?q=J%C5%ABras+velocope&rlz=1C1GCEA_enLV764LV764&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj5gILHv-_fAhVGkCwKHRqDC5IQ_AUIDigB&biw=1745&bih=808#imgrc=s5pqeRGiRTGMcM:




http://imantas.lv/lv/
http://imantas.lv/lv/








Jēga no kopīgas darbības. 
Iespēja rakstīt projekta 
pieteikumu, apgūt zivju 
licenču un ūdeņu 
apsaimniekošanas 
pārvaldību, pašvaldības, 
uzņēmēju granti. Kurzemes 
piekrastes tīklojums ar 
iesaistītajām pusēm, kas ir 
ieinteresētas makšķerēšanas 
tūrisma attīstībā, tostarp 
starptautiskā tirgū 

https://www.nb8grants.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=33&key=EDlSvsWG&subid=2237-c0ee1f389d72412f54b61f7a368a933e&tmpl=component
https://www.nb8grants.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=33&key=EDlSvsWG&subid=2237-c0ee1f389d72412f54b61f7a368a933e&tmpl=component

