Šis vebinārs tiek organizēts ar Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tā saturu ir
atbildīga Alūksnes pašvaldība, un tas var neatspoguļot Programmas, Programmā iesaistīto valstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības
viedokli.

Projekts ‘630 Versts Full of Feelings’

VEBINĀRS - MEISTARKLASE

“RADI SAJŪTAS PATS”
21.07.2021., ZOOM
Vebināra mērķis: informēt un izglītot dalībniekus par sajūtu tūrismu, sajūtu radīšanas iespējām
un paņēmieniem, vietas pievilcības aspektiem, sajūtu tūrisma produktu un pakalpojumu
pārdošanas veidiem un iespējām, kā arī ļaut dalībniekiem līdzdarboties radošā meistarklasē
“Radi sajūtas pats” tiešsaistē.
Mērķauditorija: piļu, muižu un citu tūrisma objektu īpašnieki, apsaimniekotāji un operatori,
tūrisma speciālisti, pasākumu organizatori un projektu vadītāji kultūras tūrisma objektos, NVO,
citi interesenti.
Vebināra darba valodas: angļu, krievu un latviešu, ar prezentācijām angļu valodā
Lektores un treneres:
• M.Env.Sc. Marika Rudzīte-Griķe, reģionālo un starptautisko projektu eksperte, mūsdienu
amatniecības vērtību mājvietas “HANDMADE LATGOLA” līdz-īpašniece un saimniece
(www.handmadelatgola.lv) – mājvieta izveidota atjaunotā 85 gadus vecā šķūnī, pārveidojot to
par netradicionālu tūrisma objektu un ekskluzīvu viesu namu. Marika ir vieslektore Daugavpils
Universitātē, kā arī semināru moderatore un vadītāja, īstenojot pašizaugsmes un iedvesmas
programmas. Vairāk nekā 20 gadus Marika apgūst un dalās ar savām zināšanām un pieredzi ar
vietējām un reģionālajām pašvaldību institūcijām, privātā sektora un NVO partneriem - par
tēmām, kas saistītas ar “projekta metodi” un tās pielietošanu dažādās nozarēs, t.sk. tūrisms,
neformālā izglītība u.c. Viņa palīdz apzināt projektu pilnu ciklu, t.sk. projekta idejas
identificēšana, plānošana, izstrāde, ieviešana, vadība, nodrošinot ilgtermiņa ilgtspēju. Viņai ir ne
tikai starptautisks sertifikāts profesionālajā programmā “Projektu vadība” (AFW
Wirtschaftsakademie Bad Harzburg GmbH, Vācija), bet viņa ir praktiķe, personīgi īstenojusi
vairāk nekā 100 dažāda mēroga projektus. Strādājot Līvānu novada domē, viens no viņas
vadītājiem projektiem bija barona Līvena 16.gadsimta senās muižas ēkas rekonstrukcija un
Latgales mākslas un amatniecības centra izveidošana (vēlāk - Līvānu stikla muzejs) - sajūtu
radīšanas vieta joprojām.
• Inta Reča ir viena no daudzpusīgākajām un prasmīgākajām amatniecēm Latgales reģionā,
daloties savās zināšanās un prasmēs ne tikai ar Aglonas vidusskolas skolēniem (jau vairāk nekā
25 gadus strādājot par mājturības skolotāju), bet piedaloties un nodrošinot mākslas un
amatniecības darbnīcas un meistarklases visā valstī. Ziepju veidošana no dabas materiāliem,
sveču liešana ar dabas ēteriskajām eļļām, koka amatniecība, floristika, adīšana, mezglošana ir
tikai dažas no Intas pārvaldītajām amatniecības prasmēm, kas rada fantastiskas sajūtas gan
dalībniekiem, gan vērotājiem. Dažas no tām tiks demonstrētas meistarklases laikā šajā vebinārā.
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VEBINĀRA PROGRAMMA
9:30 – 10:00 *
10:00 – 10:05



10:05 – 10:15



10:15 – 11:30

Dalībnieku pieslēgšanās Zoom platformai
Atklāšanas uzruna - Jānis Lazdāns, Latvijas Piļu, pilu un muižu asociācijas valdes
priekšsēdētājs
Informācija par projektu “Jūtu pilns 630 versts” - Santa Supe, Alūksnes
pašvaldības projekta vadītāja

I DAĻA – lektore M.Env.Sc. Marika Rudzīte-Griķe

(Latgales mūsdienu amatniecības vērtību mājvietas

HANDMADE LATGOLA koncepta radītāja un attīstītāja)



11:30 – 11:45
11:45 – 12:30

12:30 – 13:00
13:00 – 14:30



Kas ir sajūtas? No kurienes sajūtas rodas? Vai tās ir “iedzimtas”, vai tās tiek
radītas? Mūsu smadzeņu un mūsu ķermeņa loma sajūtu radīšanā
Sajūtu radīšanas iespējas pilīs un muižās




Pārtraukums
Inovāciju piemēri pasākumu veidošanā sajūtu radīšanai
“Cilvēks – cilvēkam” modelis mūsdienās

Pusdienu pārtraukums
II DAĻA - radošās aktivitātes vadītāja, māksliniece Inta Reča
 Vietas pievilcības aspekti un nozīme sajūtu radīšanā
 Radošā aktivitāte (meistarklase) “Radi sajūtas pats” – ar vebināra dalībnieku
attālinātu līdzdalību **
Katrs uz vietas var sagatavot meistarklasei nepieciešamos materiālus un piedalīties praktiski.

14:30 – 14:45
14:45 – 15:30

Pārtraukums
III DAĻA - lektore M.Env.Sc. Marika Rudzīte-Griķe
 Sajūtu tūrisma produkta / pakalpojuma uzbūve
 Būtiskākie aspekti sajūtu tūrisma mārketinga procesā

15:30 – 16:00

Noslēgums. Diskusija. Viedokļu apmaiņa.

* Visi laiki norādīti pēc Latvijas laika
** Aktivitātei nepieciešams uz vietas sagatavot: 0,5 l stikla burku, smalku metāla stieplīti 60 – 70 cm garumā, kokvilnas auklu (0,5cm diametrā)
aptuveni 5-6 m, jebkādus augus, ziedus, smilgas (vislabāk stingrākus, ar nelūstošiem kātiem), 1 klūgu (kārklu zaru 0,5 – 0,8 cm diametrā),
smalku linu aukliņu 1 m garumā (un papildus, ja ir vēlme – kādas dekoratīvas lentītes u.c.)

