
 
 

 
 

Tūrisma attīstības valsts aģentūras 

Informatīvā diena 
2012.gada 14.maijs 

 

Norises vieta: 

Centra „Koka Rīga” zālē 

Rīgā, Krāsotāju ielā 12, www.kokariga.lv 

 

9.30-10.00 Reģistrācija. Kafijas pauze 

10.00-10.10 Latvijas tūrisma politikas attīstības virzieni un finansējums. 

Jānis Volberts, Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas 

departamenta Ārvalstu investīciju piesaistes, tūrisma un eksporta 

veicināšanas nodaļas vadītājs 

10.10-10.30 2014.gada prioritātes un sadarbība ar TAVA. 

Armands Slokenbergs, TAVA direktors  

10.30-10.50  2013.gada ārvalstu reklāmas kampaņu rezultāti un plāni 

2014.gadam.  

 Starptautisko pasākumu izmantošana tūristu piesaistei un 

informēšanai. 

 Starptautiskā tūrisma profesionāļu pasākuma „Baltic Connecting 

2014” norise Latvijā, Baltijas valstu sadarbības aktivitātes.  

Madara Brūvere, TAVA vecākā eksperte mārketinga jautājumos 

10.50-11.05  Latvijas stenda dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs – 

izvērtējums un plānotās aktivitātes.  

 Informācijas apmaiņa par dalību izstādēs citu projektu ietvaros.  

Anita Priedīte, TAVA Tūrisma tirgus speciāliste 

11.05-11.20  Portāla latvia.travel apmeklētāju statistika.  

 Portāla latvia.travel jaunais dizains un satura koncepcija, plānotie 

uzlabojumi, satura ievades formas.   

Līna Ivanova, TAVA Interneta projektu vadītāja 

11.20 – 11.40 Pētījums par ārvalstu patērētāju uzvedību internetā. Kas interneta lietotājus 

interesē saistībā ar Latviju? (prezentācija angļu valodā).  

„Bloom Consulting” pārstāvis 

 Kafijas pauze 

 Jaunumi Latvijas reģionos 

12.00-12.30 Latgales reģiona aktualitātes:  

 Daugavpils Marka Rotko mākslas centra piedāvājums 2014.gada 

tūrisma sezonā. Daugavpils Marka Rotko mākslas centra pārstāvis 

 Lielākie pasākumi Daugavpils novadā 2014.gada tūrisma sezonā. 

Rolands Gradkovskis, Daugavpils novada tūrisma, atpūtas un 

kultūras aģentūras „TAKA” direktors 

 Rēzeknes tūrisms 2014.gadā. Mareks Grišins, Rēzeknes tūrisma 

http://www.kokariga.lv/


 
 

 
 

attīstības centra vadītājs  

12.30-12.50 Zemgales reģiona aktuālie piedāvājumi vasaras sezonai, Zemgales Tūrisma 

asociācijas pārstāvis  

12.50-13.05 Kurzemes tūrisma jaunumi šajā tūrisma sezonā, Artis Gustovskis, 

Kurzemes Tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs 

13.05-13.45 Vidzemes reģiona aktualitātes, tūrisma projekti un jaunie maršruti,  Anna 

Kupče un Jānis Sijāts, Vidzemes tūrisma asociācija 

 Ar ko Sigulda aizraus 2014.gadā? 

 Baltijā lielākais dabas tūrisma galamērķis - Enter Gauja 

Laura Konstante, PA „Siguldas attīstības aģentūra” direktore 

 Vidzemes piekrastes jaunumi, Ilze Millere, Limbažu TIC 

 Ceļotāju akcija "Apceļo Vidzemes augstieni", Andris Koks, 

Vecpiebalgas TIP 

 Daugavas lejteces jaunumi 

13.45-14.00 Booking.com piedāvātās sadarbības iespējas Latvijas tūrisma pakalpojumu 

sniedzējiem 

1188.lv piedāvātā sadarbība Latvijas pilsētām un novadiem. 

 

Pieteikties info dienai var Tūrisma attīstības valsts aģentūrā pa tālruni 67229945 vai e-pastu: 

info@latvia.travel līdz 12.maijam (ieskaitot).  
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