Biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”
sāk starptautiskas sadarbības projektu “Tūrisma attīstība. No tradīcijām līdz
mūsdienīgam biznesam.”
Biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība” ir uzsākusi starptautiskā sadarbības
projektā “Tūrisma attīstība. No tradīcijām līdz mūsdienīgam biznesam.” Īstenošanu.
Projekta mērķis ir veicināt tūrisma uzņēmējdarbības pilnveidošanu partneru
teritorijās, radīt jaunus inovatīvus tūrisma produktus un pakalpojumus.
Projekta laikā:
-

Vietējiem tūrisma uzņēmējiem dosim iespēju savus pakalpojumus virzīt
starptautiskajā tirgū, attīstīt sadarbību starp Latvijas un ārvalstu tūrisma
pakalpojuma sniedzējiem;

-

popularizēsim atvērto saimniecību izveidi Latvijā;
radīsim iespēju projektā iesaistītajiem dalībniekiem doties apmaiņas vizītēs uz
Gruziju, Moldovu un Lietuvu, lai smeltos jaunas idejas savas produkcijas vai
pakalpojumu uzlabošanai un pilnveidošanai;
- Organizēsim apmācības un seminārus, kas ļaus samzaināt tūrisma pakalpojumu
sezonalitāti;
- Projekta laikā tiks organizētas aktivitātes, kas popularizēs senās tradīcijas
(kulinārais mantojums, maizes cepšana, rokdarbi, amatniecība), kā arī veidot
mūsdienīgus tūrisma piedāvājumus.
- Organizēsim pasākumu kopumus, kas veicinās produkcijas popularizēšanu un
jaunu noieta tirgus meklēšanu.
Projektā Plānotās aktivitātes:
•

•
•
•

•

semināri un apmācības projektā iesaistītajās teritorijās: Ropaži, Garkalne, Gulbene,
Liepāja, Saldus, Kazbegi (Gruzija), Mažeiķi (Lietuva), Utena (Lietuva), Sireti un AneniiNoi (Moldova);
jaunu produktu radīšana, radošās darbnīcas, pieredzes apmaiņa;
kopīgas projektā iesaistīto pušu darbnīcu un pakalpojumu, produktu digitāla
izdevuma radīšana;
1-2 reizes gadā ekonomikas forums pārmaiņus Latvijā, Lietuvā, Moldovā un Gruzijā,
ar semināriem, darbnīcām, tīklošanās sesijām, kā arī izstāde-gadatirgus ar iespēju
tirgot savu produkciju un piedāvāt pakalpojumus;
Tiks piedāvāti tūrisma gala mērķi un veidotas tikšanās ar tūrisma operatoriem.
Iepazīstinot ar iespējām izvēlēties interesējošo jomu: – kulinārija (maize, medus,
siers, tradicionālās virtuves, u.c), biškopība (dažādi tās veidi un produkcija),
amatniecība (kalēji, audēji, rotkaļi, kokgriezēji u.c.),

Projekta vadošais partneris ir biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”, bet
sadarbībā ir iesaistījušies partneri no Latvijas: Liepājas rajona partnerība, Saldus rajona
attīstības biedrība, biedrība “SATEKA” no Gulbene novada un vietējās rīcības grupas
no Moldovas, Lietuvas un Gruzijas.

Projekta pirmās aktivitātes notiks Moldovā, šī gada novembrī, kur Latvijas
tūrisma uzņēmēji tiksies ar Moldovas uzņēmējiem un tūrisma operatoriem, lai veidotu
kopīgu sadarbību, piedāvātu savus pakalpojumus un atrastu jaunus partnerus.
Starptautiskās sadarbības projekta numurs: 18-00-A019.333-000012
Ja esat ieinteresēti dalībai projektā, ja esat uzņēmējs vai individuāls
komersants, kas strādā tūrisma jomā vai plāno savu uzņēmējdarbību balstīt tūrisma
nozarē, paplašināt esošo darbību vai gūt pieredzi, lai uzlabotu savu pakalpojumu,
aicinām ar mums sazināties un iesaistīties projekta aktivitātēs.
Biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” administratīvā vadītāja Eva
Haberkorne-Vimba (eva.haberkorne@gmail.com, tel.29210007), projekta vadītāja
Jana Mihailova (jana_mihailova@inbox.lv, tel.25570573)

