Tūrisma objekta / pakalpojuma sniedzēja pieteikums
informācijas izvietošanai mājas lapā www.visit.jelgava.lv
INFORMĀCIJA PAR TŪRISMA OBJEKTU/ PAKALPOJUMA SNIEDZĒJU
Objekta/pakalpojuma nosaukums
(iekavās norādiet juridisko nosaukumu)

Objekts darbojas kopš:

.gada

._____________

.gada

._____________

(datums, mēnesis, gads)

Tūrisma pakalpojumus sniedz kopš:
(datums, mēnesis, gads)

KONTAKTINFORMĀCIJA
Pilna adrese
Pilsēta/novads, iela, mājas nr., mājas nosaukums

Tālruņa nr.
Ne vairāk kā divi tālruņa nr.

*Kontaktpersona JRTC saziņai (vārds, uzvārds,
amats) *netiks publicēts mājas lapā

E-pasts
Mājas lapa
GPS koordinātas
Objekta/pakalpojuma raksturojums (atzīmēt ar „x” atbilstoši sniegtajam pakalpojumam)
Apskates objekti
Muzeji un ekspozīcijas
Pilis un muižas
Baznīcas un klosteri
Vēstures pieminekļi, piemiņas
__ vietas
Ražošanas uzņēmumi
Amatniecība
Apskates saimniecības
Daba un parki
Cits

Atpūta un izklaide
Aktīvā atpūta un sports
Atpūta uz ūdens
Piedzīvojumi
Izklaides vietas
Kāzu piedāvājums
Mūzikas klubi un bāri
Bērniem un skolēniem
Pirtis
Cits

Tūrisma pakalpojumi
Ēdināšana
Nakšņošana
Telpu noma
Auto transporta noma
Velonoma un serviss
Suvenīri un vietējā produkcija
Cits

Vispārīgs objekta apraksts (līdz 800 rakstu zīmēm)
Ieteikumi aprakstam, lai piesaistītu cilvēku uzmanību:
- Paskaidrojiet, kas ir Jūsu objekts un ko tas piedāvā tūristiem?
- Pamatojiet, kāpēc tūristiem vērts apmeklēt Jūsu objektu – ar ko tas unikāls, atšķirīgs no citiem?
- Veidojiet īsas rindkopas;
- Pasakiet būtisko, bez liekvārdības;
- Variet izmantot apakšvirsrakstus, uzskaitījumus pa punktiem (bullet points);
- Variet izmantot pavēles formu un aicinājumu uz darbību (dodies, izmēģini, izbaudi utt.).

Piedāvātie pakalpojumi (atzīmēt ar „x” atbilstoši sniegtajam pakalpojumam):
Ekspozīcijas
Ēdināšana
Naktsmītnes
Degustācijas
Konferenču telpas
Kāzu vieta
Gida pakalpojumi

Pieejams cilvēkiem ar kustību
traucējumiem
Maksājums ar karti
Suvenīru iegāde
Bezvadu internets (wi-fi)
Peldvieta
Velo noma

Pakalpojuma sniegšanas valodas
Norādiet, kādās valodās runā personāls

LV
Cita

EN

Ģimenēm ar bērniem
Auto stāvlaukums
Bērnu rotaļlaukumi
Treileru vietas
Telšu vietas
Piknika vietas
Velo noma

RU

DE

Cenas/ieejas maksas
Norādiet cenas par piedāvātajiem pakalpojumiem,
gida pakalpojumiem, ieejas maksa pieaugušajiem,
bērniem, atlaides

Darba laiks
Norādiet visus darba laikus (ziema, vasara,
brīvdienas)

Papildus informācija
Pievienojiet papildus informāciju, ja nepieciešams,
piem. grupas lielums, vecuma ierobežojums,
ekskursijas ilgums, samaksas veids – pārskaitījums,
citi nosacījumi, kuri jums liekas būtiski

Aizpilda, ja sniedz ēdināšanas pakalpojumus
INFORMĀCIJA PAR ĒDINĀŠANAS IESPĒJĀM
Ēdināšanas pakalpojuma apraksts
Aprakstā iekļaujiet informāciju par nosaukumu, veidu
(kafejnīca/restorāns u.c.), specializāciju

Ēdināšanas pakalpojuma cenu kategorija
Norādiet cenu amplitūdu uzņēmuma piedāvātajiem
pamatēdieniem (no – līdz, ieskaitot piedevas)

Tūristu grupu ēdināšana
Vai ēdināšanas uzņēmums piedāvā grupu ēdināšanu
(vairāk kā 20 cilv. vienlaicīgi)

Ēdienkarte
Pēc brīvas izvēles norādiet trīs uzņēmumā piedāvātos
ēdienus/dzērienus un to cenas

Papildus informācija
Aizpilda, ja sniedz nakšņošanas pakalpojumus
INFORMĀCIJA PAR NAKŠŅOŠANAS IESPĒJĀM
Tūristu mītnes veids, nosaukums
Viesnīca, viesu nams, kempings, hostelis (jauniešu
mītne), brīvdienu māja u.c.

Tūristu mītnes apraksts
Piedāvāto pakalpojumu apraksts

Gultasvietu skaits
Norādiet gultas vietu skaitu, numuriņu skaitu (iekavās
var norādīt papildvietu skaitu) un veidu

Nakšņošanas pakalpojuma cenas
Norādīt cenas par numuriem vai gultasvietām

Īpaši nosacījumi
Norādiet, vai tūristu mītne ir pieejama cilvēkiem ar
kustību traucējumiem un vai ir iespējams apmesties ar
mājdzīvniekiem

Papildus informācija
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Aizpilda, ja sniedz telpu nomas pakalpojumus
INFORMĀCIJA PAR TELPU NOMAS IESPĒJĀM
Telpu nomas piedāvājuma apraksts
Norādiet kategoriju – telpas semināriem, konferencēm
vai svinībām; maksimālo cilvēku skaitu; kādiem
pasākumiem telpas piemērotas; kāds ir pieejamais
papildaprīkojums

Telpu nomas pakalpojuma cenas
Norādiet cenu par stundu /dienu/ diennakti;
papildaprīkojuma cenu u.c.

Papildus informācija
Aizpilda, ja sniedz transporta pakalpojumus
INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTA PAKALPOJUMIEM
Vietu skaits transportlīdzeklī
Pakalpojuma apraksts
Pakalpojuma cenas
Norādiet cenu par stundu /dienu/ diennakti

Papildus informācija
Iespējams pievienot līdz 10 objekta fotoattēliem (fotoattēlu izmērs - horizontāli, 1000 px platumā).
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46
EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk - VDAR) 13.pantu, informē, ka:
1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati (vārds, uzvārds, kontaktinformācija) tiks
apstrādāti, lai saskaņā ar Tūrisma likuma 8.pantu nodrošinātu informāciju par reģiona tūrisma
pakalpojuma sniegšanu;
2) Pārzinis personas datu apstrādei ir Jelgavas pilsētas dome, juridiskā adrese: Lielā iela 11, Jelgava,
LV–3001, e-pasts: dome@dome.jelgava.lv, tālrunis: 63005535, 63005538. Personas datu aizsardzības
speciālista tālrunis: 63005444. Papildus informāciju par personas datu apstrādi var iegūt Jelgavas
pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē: http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/personas-datuaizsardziba/3).
Personas dati tiks glabāti līdz Jūsu tūrisma pakalpojuma sniegšanas izbeigšanai. Pastāv tiesības
pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes
ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu
pārnesamību.
Iesniedzot šo anketu, apliecinu, ka piekrītu savu personas datu, kontaktinformācijas un fotogrāfiju
nodošanai Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” un atļauju publicēt
interneta vietnē www.visit.jelgava.lv.
Aizpildītājs (vārds, uzvārds): __________________________
Datums: 20____.gada ____.____________ .
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