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„Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!” 

Konference 

„Kopīga tūrisma produktu piedāvājuma nozīme vietējā 

tūrisma attīstībā” 

2019.gada 10.oktobrī 

 

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā, „Atē”, Annas pagastā, Alūksnes novadā 

 

10.30 – 11.00 Reģistrācija konferencei, rīta kafija 

11.00 – 11.15 

Konferences atklāšana 

Biedrības “SATEKA” valdes priekšsēdētājas Daigas Gargurnes uzruna 

Biedrības “Alūksnes lauku partnerība” valdes priekšsēdētājas Santas Harjo-Ozoliņas 

uzruna 

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja vadītājas Janitas Šolinas uzruna  

Gulbenes, Alūksnes un Apes novadu pašvaldību  Pārstāvju uzrunas 

11.15 – 11.35 
Projekta “Bānīša zemes labumi- 33 km garumā un platumā!” aktivitātes.   
Biedrības SATEKA pārstāvis 

11.35- 12.00 

Pirms konferences notikušo Diskusiju apļu secinājumi un ierosinājumi. 

Biedrības “Alūksnes lauku partnerība” darbības teritorijā notikušo Diskusiju apļu 

dalībnieku secinājumi un ierosinājumi. 

Biedrības “SATEKA” darbības teritorijā notikušo Diskusiju apļu dalībnieku 

secinājumi un ierosinājumi. 

12.00- 12.30 

Pašvaldību tūrisma informāciju centru esošie tūrisma piedāvājumi Bānīša 

teritorijā un ierosinājumi jaunu veidošanai un attīstībai. 

Alūksnes Tūrisma informācijas centra vadītāja Iveta Veļķere 

Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā 

mantojuma centrs” direktores pienākumu izpildītāja Inga Lapse 

Apes kultūras un tūrisma aģentūras pārstāvis 

12.30 – 13.15 
Aktualitātes tūrisma jomā Vidzemes reģionā un galvenās tendences.  

LIAA Tūrisma mārketinga nodaļas Vadošais eksperts Mārtiņš Eņģelis  

13.15 – 14.00 Pusdienas pārtraukums 

14.00- 14.20 

SIA  “Gulbenes – Alūksnes bānītis” pieredze sadarbībā ar Gulbenes novada 

uzņēmējiem. 

 SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis” Pārvadājumu daļas vadītājs Raitis Melders 

14.20 – 15.30 

Mārketinga nozīme kopīga tūrisma piedāvājuma veidošanā. 

Stratēģiskās komunikācijas eksperte un apmācību programmu veidotāja mārketinga, 

produktu veidošanas, komunikācijas un prezentācijas jomā Liene Kupča    

15.30- 17.00 

Gulbenes, Alūksnes un Apes novadu tūrisma piedāvājums šodien - skats no 

malas.  

Eksperts Pauls Timrots 

 Konferences noslēgums, neformāla diskusija pie kafijas vai tējas tases 



Dalību konferencei lūdzam pieteikt līdz 2019.gada 8.oktobrim! 

Pieteikšanās pa tālruņiem 26330257; 29406867 vai reģistrējoties elektroniski: pieteikums 

konferencei! 

 
 

Dalība konferencē ir bezmaksas.  

Konferenci apmeklēt tiek aicināts ikviens tūrisma nozares pārstāvis, interesents! 

 

  


