
Latvijas - Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas projekts 
LLII-106 „Tematiskie ciemi: jaunas 

iespējas uzņēmējdarbības attīstībai 
Latgales un Aukštaitijas pārrobežu 

reģionā, akronīms VILLAGE 
HERITAGE” 



forums „Tematiskie ciemi – 
jaunais tūrisma produkts 

Latgalē un Aukštaitijā” 



gribam pastāstīt par sevi un savām 
sajūtām un sarunāties ar jums 



Ciema kārtība 

 

11.30 – 12.00  Reģistrācija, kafija un vieglas uzkodas. Ciemu produktu 
degustācija  

 

12:00 – 13:00   Foruma atklāšana. Tematisko ciemu ilgtspēja – skats no 
projekta vadības un konsultantu puses 

  

13:00 – 14:30  Tematisko ciemu prezentācijas: 

  

14:30 – 15:00  Tematisko ciemu nākotne – Latgales platforma un 
Stokholma. Foruma dalībnieku diskusija/kopdarbs 

  

15:00   Foruma noslēgums: vīns, uzkodas, tīklošanās, fotografēšanās un 
sarunas viesnīcas Latgola restorānā 40 m augstumā virs zemes. 

  

  



 

grupa93 
Neils Balgalis 



 



 

reģiona tirgus – tuvais 
brauciens (Latvija, 
Lietuva) 
Latvijas tirgus – tālais 



Ciemu tipi un tipiņi 

Mums viss ir, bet naudu mēs neņemsim. 

Man pietiek tā, kā ir. Daru to priekam. 

Vīrs neļauj daudz braukāt apkārt. 

 



sākums - absolūta dažādība 

kā jau tas nereti gadās, projekti saved kopā dažādus 
cilvēkus 

 

ko darīt? 

kopdarbība – sadarbošanās 

mācāmies darot 

pārdot, pārdot, pārdot 

sociālie tīkli 

 



 



Turku ciems – sapnis par lauku SPA 

dabiskas izaugsmes 
process 



 



 

produkts-degustācija-vietas 
apmeklējums 



9 darba dienas 

  

Palīdzēt ciemiem pierobežā un attīstīt katra 
ciema „biznesa tēmu”, lai ciemu iedzīvotāji 
varētu strādāt, pelnīt un būt pazīstami ar 
saviem produktiem un pakalpojumiem   

 

 



Projekta specifiskie mērķi 

stimulēt mazās uzņēmējdarbības attīstību 

 

nodrošināt ciematu iedzīvotāju prasmju 
un spēju attīstību;  

 

atbalstīt ilgtspējīgu pārrobežu Tematisko 
Ciemu tīkla izveidi Latgalē un 
Aukštaitijā.  



 



Latgales ciemu ceļojošais 
(cirks) tirgus 

 



 



 

  

 

 



Latgales 
tematiskie 
ciemi 



 

LATgales lauku viennkāršība un skaistums 



Ciemu mārketinga pamatlietas  
2012-2014 
 
Reģionālais tirgus 
Latgales vārds  
Dabiskais 
Parastais 
Kopā veidojam daudzveidību 
Pārdodam un reklamējam 
Pārdot ir PRIEKS! 
Atšķirties 
Būt patiesiem  
Vērojam - vācam informāciju 
Sadarbojamies – kopā lētāk 
 



 



tirgi  

pasākumi ciemos (nelieli kamerpasākumi) 

produkcijas ražošana 

ŗeklāmas kanāli (viesnīcas, nakšņotāji) 

 

no mutes mutē - lai par mums runā 



Kopējs darbs – braukšana, vienošanās, 
uzticēšanās, smiešanās 

 

Ienākumu radīšana – mācamies radīt ienākumus 

 

 



godīgums 
 

Skaidri pateikt – ko Tu saņemsi, kas Tevi sagaida. 

Saprast, ka mēs sākam augt no mazuma. 

Saprast iespējas, saprast zināšanas 

 

 

 



Mazā biznesa skaistums 

pastāvīgs darbs 

pastāvīgi ienākumi 

atbildība par sevi pašu 

 



Tematisko ciemu stiprās puses 
 

 

Tematisko ciemu ideja 

Amatnieku prasmes, mājražotāju prasmes 

Tematiskā ciema vilcējspēks – uzņēmīgais cilvēks 

Unikālas dabas vērtības, kultūras objekti, vēsture 

Esošā infrastruktūra ciemos 

Interesantākais piedāvājums Latgalē   

 



Tematisko ciemu vājās puses 
 

 

Pasivitāte – grūti iesaistīt un izkustināt 
apkārtējos, grūti izveidot stipru komandu 

Viens nav darītājs 

Ierobežotie resursi (finanses) 

Dažnedažāda esošā situācija ciemos 

 



Kas mēs vēlētos būt? 

Ciemi – paraugs visiem kā sadarboties dažādām 
prasmēm (cilvēkiem ar dažādām prasmēm un 
pārstāvošiem dažādas jomas). Sadarbības 
platforma. 

2013. gadā jāorganizē ciemu pasākumi (uz lāvas pie 
Kristīnes, pie Irēnas vīna lapenē, uz Valda laipas 
pabarojot zivis, apskaut Ozolu Kažas un 
noslēgumā skaisti uzdzīvot Skaistā).  

Regulāri pasākumi visa gada garumā. 

 



grūti pārdot pāri robežām = valodas 
barjeras, lati un liti, pie viņiem viss ir lētāks 

 
 
 
 
 
es taču nevaru rakstīt: 
 
Vecajo ciems Vajasiškijā 
Putnu ciems Cijonusē un 
Laipuptu ciems  Antalieptē 
 



 



 



 



Turki-Rožupe 24 km 

Rožupe – Kaži 11 km 

Kaži – Preiļi 12,7 km 

Preiļi – Aizkalne 12,4 km 

Aizkalne – Kotleri 11,7 km 

Kotleri – Višķi 17,1 km 

Višķi – Lielie Muļķi 25,6 km 

Lielie Muļķi- Skaista 28,2 km 

Skaista – Indra 32,7 km 

Indra – Zarasai 104 km 

Zarasai – Antaliepte 30,1 km 

Antaliepte – Vajasišķis 13,8 km 

Vajasišķis – Lynkmenis 41,8 km 

365,1 km 

 

 





 

 

“Visas lietas maksā tieši tik, cik cilvēki par tām ir 
gatavi maksāt. Un cenas mainās.” 

http://www.satori.lv/raksts/4470/Lietu_patiesa
_cena  

http://www.satori.lv/raksts/4470/Lietu_patiesa_cena
http://www.satori.lv/raksts/4470/Lietu_patiesa_cena
http://www.satori.lv/raksts/4470/Lietu_patiesa_cena


 

Kamēr mēs plānojam, kāds cits jau kož Tavā 
pīrāgā!!! 

 

stāsts ir 1000 attēlu vērts 

 

Zilā un sarkanā okeāna stratēģija 

 

 



 



Iemaņu attīstības 
 vajadzības 

Radošums 

Sadarbības prasmes 

Viesu uzņemšana 

Aktiermāksla 

Saziņas meistarība 

Mūsdienu tehnoloģijas 

Valodas 

Pavārmāksla 

 

SADARBĪBA 
 

 

 



 



 

Joana Goštautaite un Kristīne Ivanovai 

(un Inesei Kursītei – neredzamās frontes kareivim)  



 

Kas tas ir? 



 

Stokholma, sāc 
gatavoties 
tematiskajiem ciemiem! 



http://latgale.lv/lv/village/rezultati  



 

platforma  

Latgales  

ciemiem 

un  

ciemiņiem! 

 

Vasals 

Latgolā!!!! 

  

 

 



vīns@40 metru augstumā 

 

sarunas un “tīklošanās” 

 

fotosesijas vēsturei 

 




