BIEDRĪBA
LATVIJAS TŪRISMA INFORMĀCIJAS ORGANIZĀCIJU ASOCIĀCIJA

LATTŪRINFO
Informatīvais ziņojums pie 2017.gada darbības pārskata
Pārskata gadā biedrība turpinājusi sadarbību ar Ekonomikas ministriju un aktīvi strādājusi EM
Tautsaimniecības padomes Tūrisma komitejas darbībā par Latvijas tūrisma attīstību un
atpazīstamību veicinošiem jautājumiem, kā arī iesaistījusies ministrijas projektā "BRANDtour", kas
paredz tūrisma attīstības pamatnostādņu pārskatīšanu, lai palielinātu MVU kapacitāti,lai iesaistītos
reģionālos,nacionālos un starptautiskos tirgos,kā arī veicinātu inovācijas potenciālu.
Kopīgi ar EM un citām profesionālām asociācijām 2017.gadā turpināta diskusija par Latvijas valsts
standarta (LVS) LVS 77 "Ceļa zīmes" izmaiņām, proti, par servisa un informatīvo zīmju, kas saistītas
ar tūrismu, izvietošanas izmaiņām standartā. Biedrības pārstāvis iekļauts SIA "Standartizācijas,
akreditācijas un metroloģijas centra" Autoceļu standartizācijas tehniskajā komitejā.
Biedrība turpinājusi darbu un iesaistījusies aktivitātēs, kas saistītas ar tūrisma profesiju apguves
kvalitātes prasībām. Tās valdes locekļi, kā arī biedri kā biedrības pārstāvji darbojušies profesionāli
izglītojošo mācību iestāžu valsts kvalifikācijas eksāmenu komisijās, vērtējot audzēkņu apgūtās
zināšanas un praktiskās iemaņas, kā arī iesaistoties izglītojošo iestāžu Atvērto durvju un citu
profesiju veicinošo aktivitāšu pasākumos.
2017.gada vasarā biedrība biedriem noorganizējusi apmācības "Komunikācijas prasmes ar
specifiskām klientu grupām". Rudenī noorganizēts 4.Latvijas tūrisma informācijas tirgus, kas tika
noorganizēts Aizkrauklē, pateicoties Aizkraukles tūrisma informācijas centra iniciatīvai, tādējādi
turpinot biedrības aktivitātes informēt sabiedrību par Latvijas tūrisma piedāvājumiem un
apceļošanas iespējām, kā arī pagarinot Latvijas tūrisma sezonu, aicinot ceļot pa Latviju arī vēlā
rudens sezonā.
Biedrība atbalstījusi Vidzemes augstskolas Tūrisma organizācijas un vadības studiju programmas
4.kursa studentes Zanes Krūmiņas bakalaura studijas pētījumu par Latvijas tūrisma informācijas
sniedzējiem 2017.gadā, kas sekmīgi aizstāvēts 2018.gadā.
Biedrība turpinājusi darbu un iesaistījusies aktivitātēs, kas saistītas ar tūrisma profesiju apguves
kvalitātes prasībām, kā arī ar biedrības biedru profesionālās pilnveides nodrošināšanu, kā arī
turpinājusi sadarbību ar Ekonomikas ministriju un aktīvi strādājusi Ekonomikas ministrijas
Tautsaimniecības padomes Tūrisma komitejas darbībā par Latvijas tūrisma attīstību un
atpazīstamību veicinošiem jautājumiem, kā arī iesaistījusies jaunās iniciatīvās (ar tūrisma attīstību
saistīto standartu izmaiņas, Latvijas tūrisma attīstības problēmu identifikācija u.tml.).

