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Informācijas atjaunošana publiskajā agrotūrisma
saimniecību datu bāzē
Instrukcija agrotūrisma uzņēmējiem

Šī instrukcija domāta agrotūrisma uzņēmējiem, kuru saimniecības iekļautas publiskajā agrotūrisma
saimniecību datu bāzē http://agro.zemniekusaeima.lv/lv/c/wrth/agro. Instrukcijā aprakstīts, kā
attālinātā režīmā rediģēt savas saimniecības profilu, lai atjaunotu, labotu un papildinātu informāciju,
piem., aprakstu, foto, kontaktinformāciju. Šī ir iespēja saimniekiem aktualizēt informāciju jebkurā sev
vēlamā laikā, nodrošinot, ka tā vienmēr ir patiesa, atraktīva, un kalpo saimniecības mārketinga
mērķiem.
Kā lietot instrukciju?
Instrukcijā darbības grupētas pa tēmām, kas atspoguļotas saturā. Darbības aprakstītas soli pa solim
un ilustrētas ar attiecīgajiem ekrāna attēliem. Sekojot aprakstam, jebkurš lietotājs ātri apgūs visu
nepieciešamo, lai atjaunotu un papildinātu informāciju par savu saimniecību. Neskaidrību gadījumā
jāsazinās ar sistēmas administratoru, kas nodrošinās nepieciešamo palīdzību.
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Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

1. Reģistrēšanās datu bāzē.
1. Lai reģistrētos datu bāzē, sekojiet saitei agro.zemniekusaeima.lv/login vai dodieties uz
agro.zemniekusaeima.lv un spiediet „pieslēgties” lapas labajā augšējā stūrī.

2. Spiediet „Jauna lietotāja reģistrācija” vai, ja esat jau reģistrējies iepriekš, ievadiet savu
lietotājvārdu un paroli, lai pieslēgtos sistēmai (dodieties uz punktu 2 šajā instrukcijā).

3. Ja reģistrējaties sistēmā no jauna - aizpildiet prasītos laukus un spiediet „Saglabāt”.
 Lietotāja vārds drīkst saturēt tikai mazos burtus, ciparus un speciālos simbolus "-_.@" un
tam jābūt vismaz 3 simbolus garam.
 Noteikti norādiet informāciju par Jūsu agrotūrisma saimniecību (nosaukumu, ja tā ir jau
reģistrēta sistēmā iepriekš, vai plašāku informāciju par to, ja saimniecība vēl nav
reģistrēta datu bāzē).

4. Sistēma parādīs paziņojumu, ka ir saņemta jauna lietotāja reģistrācija.

5. Kad sistēmas operators pieprasījumu apstiprinās, saņemsiet ziņu savā norādītajā e-pastā. No
šī brīža varat ieiet sistēmā kā reģistrēts lietotājs un rediģēt Jūsu saimniecības profila
informāciju.

2. Reģistrēta lietotāja pieslēgšanās sistēmai.
1. Sekojiet saitei, kas norādīta Jūsu saņemtajā sistēmas operatora e-pastā un pieslēdzieties
sistēmai ar savu lietotāja vārdu un paroli.

2. Pieslēdzoties sistēmai, Jums ir iespēja labot savu profilu un mainīt paroli. Ja tas nav
nepieciešams, spiediet „Jūsu objekti”, lai piekļūtu saimniecības profilam un labotu
informāciju.

3. Saimniecības profila rediģēšana.
Piekļūstot saimniecības profilam, redzēsiet saimniecības aprakstu, nosaukumu un foto, kā arī
piktogrammu uz zila fona, kas norāda saimniecības specializāciju. Informāciju varat rediģēt trīs
sadaļās:
1. Pieprasīt izmaiņas.
Šajā sadaļā var mainīt saimniecības aprakstu un citu pamatinformāciju. Rediģējot šo
informāciju, būs nepieciešams veiktajām izmaiņām saņemt apstiprinājumu no sistēmas
operatora. Tikai pēc saņemtā apstiprinājuma izmaiņas būs redzamas publiskajā datu bāzē.
2. Akcijas.
Šajā sadaļā saimnieks bez saskaņošanas ar sistēmas operatoru var ievietot informāciju par
saimniecības īpašajiem piedāvājumiem un publiskiem pasākumiem, ko rīko savā saimniecībā,
piemēram, Atvērtajām Dienām, Ražas Svētkiem, Produkcijas degustāciju pasākumiem,
īpašām ekskursijām, utt.
3. Darbs ar foto albūmu.
Šajā sadaļā saimnieks bez saskaņošanas ar sistēmas operatoru var mainīt, papildināt, dzēst
fotoattēlus un to aprakstus profila galerijā.

Turpmākajās rindkopās sīkāk par darbu katrā sadaļā:

3.1. Pieprasīt izmaiņas.
1. Lai veiktu izmaiņas saimniecības aprakstā un citā pamatinformācijā, spiediet „Izveidot jaunu
izmaiņu pieprasījumu”.

2. Ja nepieciešams, rediģējiet pieprasījuma datus un spiediet „Saglabāt”.

3. Sistēma reģistrē pieprasījumu. Spiediet uz zaļās piktogrammas tabulas ailē, lai sāktu rediģēt.

4. Rediģēšana:
 Logos ar pelēko fonu informācija nav maināma. Tā atspoguļo iepriekš ierakstītos datus
par izmaiņu pieprasītāju.
 Informāciju iespējams mainīt sadaļās „Info”, „Apraksti”, „Specializācijas”,
„Pakalpojumi”, „Citas izmaiņas”.
4.1. Sadaļā „Info” var mainīt tūrisma objekta nosaukumu, attālumu no galvaspilsētas, sezonas
sākuma un beigu mēnešus. Lai to izdarītu, spiediet zaļo piktogrammu pie ailes „Jaunā
vērtība”.

4.2. Sadaļā „Apraksti” var mainīt saimniecības apraksta tekstu, detalizētu informāciju par telpām
un pakalpojumiem, ceļa aprakstus ar auto un sabiedrisko transportu.
 Katrā logā parādās tabula ar ailēm „Pašreizējā vērtība” – tā ir sistēmā esošā
informācija; un „Jaunā vērtība” – tur jāieraksta rediģētā informācija.
 Lai ierakstītu informāciju laukā „Jaunā vērtība”, spiediet uz zaļās piktogrammas.
Apraksta tekstā ir jāieraksta viss teksts pilnībā, ar labojumiem, nevis tikai atsevišķi
labotie vārdi vai teikumi.
 Kad labojums katrā sadaļā pabeigts, spiediet „saglabāt”.

4.3. Sadaļā „Citas izmaiņas” ir iespēja brīvā tekstā ievadīt pieprasījumu sitēmas administratoram
par papildus datu izmaiņām, kas esošajā sarakstā nav atrodamas.

Kad pabeigti visi nepieciešamie labojumi, spiediet „Nosūtīt izmaiņas apstiprināšanai”. Sistēmas
operators saņems pieprasījumu, pārbaudīs un apstiprinās labojumus. Pēc tam tie būs redzami
publiskajā datu bāzē.

3.2. Akcijas.
1. Lai pievienotu informāciju par jaunu pasākumu vai īpašo piedāvājumu, spiediet „Akcijas”.

2. Sadaļā redzamas iepriekšējās akcijas un iespēja ierakstīt jaunu akciju. Spiediet „Pievienot”.

3. Ierakstiet nepieciešamo informāciju un spiediet „Saglabāt”.

4. Informācija ir saglabāta, to iespējams labot.

3.3. Darbs ar foto albūmu.
1. Lai pievienotu vai dzēstu fotoattēlus galerijā, spiediet „Darbs ar fotoalbūmu”.

2. Ierakstiet galerijas albūma nosaukumu un aprakstu. Vēlams Jūsu foto albūmam arī
izvēlēties „Galveno fotogrāfiju” (ja tas nav jau iepriekš izdarīts). Šis foto tiks izmantots kā
Jūsu tūrisma objekta profila attēls. Lai šo attēlu nomainītu uz citu no Jūsu galerijas,
spiediet zaļo ikonu pie faila nosaukuma - tiks atvērts izvēles logs ar iespēju uzklikšķināt
uz jaunā profila attēla (skatīt attēlu zemāk).
Spiediet „Saglabāt”.

3. Albūma nosaukumu un aprakstu ir iespējams ievadīt arī vairākās valodās. Lai to izdarītu –
klikšķiniet uz ikonas pēc albūma nosaukuma. Tiks atvērts dialogs „Teksta tulkojumi”, kas
ļaus ievadīt tekstus 4 valodās (angļu, latviešu, krievu un vācu).

4. Lai pārskatītu un rediģētu fotoattēlus, spiediet „Foto”. Spiediet uz piktogrammas katra
fotoattēla apakšējā labajā stūrī, lai mainītu tās nosaukumu vai dzēstu. Ievērojiet – profila
galveno fotogrāfiju nav iespējams dzēst vai mainīt tās nosaukumu. Lai to dzēstu, Jums
vispirms būs jānomaina „Galvenā fotogrāfija ” uz citu un tikai tad jāveic dzēšana.

Dialogs attēla nosaukuma maiņai vai tā dzēšanai:

5. Ja vēlaties papildināt galeriju ar jauniem attēliem, spiediet „Augšuplādēt jaunus”. Pēc
tam spiediet „Browse” un augšupielādējiet foto no sava datora.

6. Ja vēlaties fotoattēliem pievienot komentārus, spiediet „Komentāri”. Kad komentāri
ievadīti, spiediet pogu „Saglabāt” lapas apakšā.

Fotoattēlu komentārus var ievadīt arī vairākvalodu režīmā, uzspiežot uz ikonas komentāru
lauka labajā malā:

