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Personīga aizraušanās, Teorētiskas zināšanas, Eksperiments



projekta ideja

• Risināt konkrētu izaicinājumu (Sezonalitāti)

• Izmantot pieejas, ko piedāvā speciālisti (Pakalpojumi ar Pievienoto 
vērtību, «Magnētpasākumi», Ēdiens, Maršrutu piedāvājums, 
Publicitāte) 

• Balstīties uz LEADER 7 principiem (Augšupejoša pieeja, Vietā bāzēta, 
Vietējā partnerībā bāzēta, Daudzsektoru sadarbība, Tīklošanās, 
Inovācijas, Sadarbība)

• Rūpēties par tām vietām, kuras Latvijā nav zināmas piejūras tūrisma 
kontekstā. 



Magnēta pasājumi «Braucam 

Piedalīties!» 

Projekta solījums

Kapacitātes stiprināšanas 

pasākumi- Semināri
(1) Digitālais mārketings tūrisma 

piesaistei
(2) “Īpašu” pasākumu izveide tūristu 

piesaiste 

(3) Darba organizācija nesezonā- praktiski 

risinājumi- Attālinātie bookingi, Resursu 

dalīšana
(4) Individuālais tūrisms un tā specifika 

(5) Pievienotās vērtības radīšana savam 

piedāvājumam

(6) Klientu apkalpošanas kultūra un 

lojalitātes veidošana

Digitāla komunikācijas 

kampaņa «Jūra Visu Gadu»
- Instagram konts

- Influenceru piesaiste

- Publcitāte TV un Radio



Radīt atbilstošu Instagram kontu

• Sociālo «burbuļu plēšana» («Es Instagram nelietoju»)

• Radīt saturu, kas atbilst projekta idejai un pamatpricipiem («Tūrisma 
ceļveža» un «Jūras mīlētāju» dilemma)

• Izveidot Sociālā konta atbalsta tīklu (Stāstīt un rādīt visu piekrasti)

• Viedokļu līderu (Influenceru) iesaiste («Atrast īstos»)

• Sociālo tīklu konkursi-Ieguvumi un Secinājumi



Projekta aktivitāšu publicitāte un publicitāte kopumā

• Tikt nacionālajos mēdijos

• Aktualizēt izaicinājumus

• Vizuālo vadlīniju ievērošana

• Vietējā prese



Vīzija par «Magnēta pasākumiem»

Kaut kas ļoti, 

ļoti interesants 



Sarosās 

Apkārtējie 

uzņēmēji

Sarosās 

Interesenti 

no visas 
Latvijas



«Kaut kā ļoti interesanta» radīšana

• Pavasara Kuģošana Salacgrīvā 

• Užavas Zivju tirgus

• Maršruti un Mājas kafejnīcas Engurē

• Ziemassvētki Ziemupē -> Vēja karuselis Bernātos

• Nēģu Vilciens

• Rojas Reņģu ķēkis

Pandēmijas un Kara apstākļos



Pavasara kuģošana Salacgrīvā



Užavas Zivju Tirgus



Maršruti un Mājas kafejnīcas Engurē



Pavasara Pasākums Bernātos



Nēģu vilciens Carnikavā



Rojas Reņģu ķēķis



Var apskatīties: 

https://www.instagram.com/jura_visu_gadu/

https://www.facebook.com/search/top?q=j%C5%ABra_visu_gadu

https://www.youtube.com/channel/UC0oj7nRz-p8PDquWyor9mAw

https://flickr.com/photos/194582703@N07/


