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Egoisms

• Savu personisko interešu 

uzskatīšana par svarīgākām 

nekā citu cilvēku vai 

sabiedrības 

intereses, patmīlība. 
(Enciklopēdiskā vārdnīca, 1997)

• Mēs visi savu dzīvi dzīvojam pirmo reizi un 
mums visiem ir GRŪTI! (Olga Kotova)







Sadarbība = kopā + darbība

• Darbība – kustība, 

pāreja no viena stāvokļa otrā, 

arī rīcība.

• Kopā

• Sadarbība –

kopīga darbība un savstarpējs 

atbalsts kopēju mērķu sasniegšanai, 
sadarbošanās.



Sadarbības trūkums

• TAVA: Baltijas valstu sadarbība tūrisma jomā 
nav tik laba kā gribētos

• 2014. gada 7. augusts 12:22

• Tūrisma attīstības valsts aģentūras direktors 
Armands Slokenbergs

«Efektīvākā būtu sadarbība attiecībā uz tālajiem 
tirgiem, bet tiem relatīvi maz resursu tiek veltīts. 
Līdz ar to, tas aktivitāšu apjoms, ko varam kopīgi 
realizēt, ir objektīvi ne pārāk liels,» teica TAVA 
vadītājs.



Sadarbības trūkums

• Eksperta viedoklis: Sadarbība tūrisma nozarē joprojām klibo
• 15.11.2018
• Ekonomikas dati skaidri iezīmē tūrisma nozares izaugsmes 

potenciālu. Šobrīd sasniegt vēl labākus rezultātus mūs kavē 
nespēja sadarboties starppašvaldību līmenī, kā arī:

• centieni radīt aizvien jaunus produktus, mazāk laika veltot esošo 
produktu un galamērķu pilnveidei.

• Biznesa augstskolas «Turība» asociētais profesors, Tūrisma 
pētniecības centra vadītājs Ēriks Lingebērziņš uzsver, ka 
nesezonas laikā viens tūrisma objekts vai viena pašvaldība 
nespēj piesaistīt pietiekami lielu viesu skaitu, tāpēc vēl aktīvāk 
jāveicina sadarbība, lai mudinātu tūristus Latvijā pavadīt pēc 
iespējas ilgāku laiku. 



Sadarbība

• I.Šīrava informē par Latvijas tūrisma forumu, kuru plānots 
organizēt 2019. gada 14. novembrī Rīgā. Šobrīd LIAA TD 
piedāvātais foruma temats ir sadarbība. Sadarbība ne vien 
reģionālā, bet arī nacionālā un starpnacionālā formā šobrīd 
daudzām valstīm un galamērķiem ir bijis ļoti jaudīgs atspēriena 
punkts. Ir daudzi lieliski sadarbības projektu piemēri, kad reģioni 
un uzņēmumi kopīgā spēkā sasniedz kopīgus mērķus, ko citādi 
nespētu. Ar sadarbību Latvijas tūrisma industrijā gan tik veiksmīgi 
neiet. Kādi ir iemesli nesadarboties, un vai tie ir nepārvarami? 
Latvijas Tūrisma forumā 2019. gadā vēlamies runāt par to, kādi ir 
ne tikai labākie sadarbības piemēri, bet arī – kā veidot sarunu, lai 
kopīgi mērķi nestu augļus visām pusēm, lai tūrisma produkts 
iedarbotos jaunā līmenī.  



Kas ir kurzemnieks?



Ko par mums saka? L.Kupča

Degt augstu, bet 
izolēti.

Sēdēt augstāk, kā 
darīt.



Aiz mums ir jūra!



Kļūda – kaunēties pārdot, 
neprotam sevi lielīt!

Mentalitāte

«pārdot» lamuvārds



Kļūda - piekrist visiem!

«Jā» – bailīga cilvēka 
stratēģija

«Nē» – ziņa, vienkārša, 
saprotama



3 Veiksmīgas lietas jeb 3 ticības:

PATS

Vieta

Produkts



Ticība SEV:

Kāpēc man ir 
svarīgi darīt 
to, ko es daru?



Ticība VIETAI

Vai es šeit gribu 
pavadīt savas 
vecumdienas?



Ticība PRODUKTAM vai 
PAKALPOJUMAM

• Vai to ko 
daru, gribu 
darīt līdz….



Sadarbība
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Kaimiņi

Tuvākie uzņēmēji

Skola

TIC

Pagastu pārvalde

Pašvaldība



Pašvaldībai:

• Jāveicina infrastruktūras sakārtošana (ceļi, 
info zīmes, objektu celtniecība vai 
rekonstrukcija, kurus nodod 
apsaimniekošanā uzņēmējiem, dalība 
projektos).

• Jārada vide tūrisma attīstībai.

• Jāorganizē (pēc iespējām) TIC darbība un 
informatīvo materiālo izstrāde.



Pašvaldības sniegtie pakalpojumi:

• Naktsmītņu pakalpojumi.

• Ēdināšanas pakalpojumi.

• Telpu īre.

• Svinīgo pasākumu organizēšana.

• Gidi.

• Inventāru noma, u.c.



Sadarbība

www

Facebook
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Tūrisma informācijas centri

Informācijas izplatīšana – bukleti, 
www, sociālie tīkli u.c.

Sadarbība  ar citām tūrisma 
organizācijām 

Sadarbība ar žurnālistiem, gidiem

Tūrisma objekta iepazīšana un 
konsultācija



Projektus realizējošas organizācijas

Kurzemes plānošanas reģions

Vietējās rīcību grupas un partnerības (LEADER)

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Kurzemes tūrisma asociācija (KTA)

Lauku ceļotājs

Pašvaldības

Biedrības un nodibinājumi







Kāds mērķis?

• Latvias investīciju attīstības aģentūra

• www.latvia .travelLIAA

• Kurzemes tūrisma asociācija

• www.kurzeme.lvKTA

• Lauku tūrisma asociācija

• www.celotajs.lv

Lauku 
ceļotājs



• https://visiteurope.cld.bz/Europe-Magazine-
January-2019

• https://visiteurope.cld.bz/Europe-Magazine-
December-2018/24/

https://visiteurope.cld.bz/Europe-Magazine-January-2019
https://visiteurope.cld.bz/Europe-Magazine-December-2018/24/


50% veiksme

Saimnieks Kalpotājs



95% veiksme

Viesmīlīgs saimnieks

Draudzīgs, laikam 
līdzi ejošs


