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LATVIJAS TŪRISMA INFORMĀCIJAS ORGANIZĀCIJU ASOCIĀCIJA

LATTŪRINFO
Informatīvais ziņojums pie 2019.gada darbības pārskata
2019.gadā asociācijā ir 42 biedri.
Veiktās aktivitātes 2019.gadā:











Sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību noorganizēta diskusija par pašvaldību un
tūrisma informācijas sniedzēju aktivitātēm tūrisma nozarē - pašvaldību teritoriju un tūrisma
nozares attīstībā.
Pārskata gadā biedrība turpinājusi sadarbību ar Ekonomikas ministriju un strādājusi
Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības padomes Tūrisma komitejas darbībā pie Latvijas
tūrisma attīstības stratēģijas sagatavošanas un atpazīstamību veicinošiem jautājumiem,
aktīvi iesaistījusies diskusijā par Tūrisma likuma izmaiņām.
Kopā ar Latvijas Pašvaldību savienību uzsākta diskusija ar Konkurences padomi, lai veidotu
izpratni, par to, ko dara tūrisma informācijas sniedzēji un kāda ir mūsu nozīme vietējo
teritoriju kā galamērķu veidošanā un pozicionēšanā, kā arī vietējās uzņēmējdarbības
aktivizēšanā un veidošanā.
Saistībā ar jauno Latvijas tūrisma attīstības plāna izstrādi sagatavoti piekšlikumi un
komentāri šī politikas plānošanas dokumenta veidošanā.
Sadarbībā ar biedrību "Kurzemes tūrisma asociācija", Latvijas Muzeju padomi un
Ekonomikas ministrijas Tūrisma nodaļu diskutēts ar Latvijas Valsts ceļiem un CSDD
pārstāvjiem - “Latvijas Valsts standarta” tehniskās komisijas pārstāvjiem situācijas
uzlabošanai un LVS 77 “Ceļa zīmes” izmaiņu veikšanai. Visu pušu priekšlikumi izskatīti LVS
apakškomisijā, lai turpinātu to skatīt jau attiecīgajā komisijā.
2019.gada 8.jūnijā Madonā noorganizēts 6.Latvijas tūrisma informācijas tirgus, kas
vienkopus pulcēja vairāk nekā 50 dažādus tūrisma informācijas sniedzējus un tūrisma
objektus.
Organizēta izbraukuma informācijas diena par godu tūrisma informācijas centru 25 gadu
pastāvēšanai Latvijā, organizējot esošo un bijušo tūrisma informācijas sniedzēju tikšanos un
pieredzes apmaiņu par tūrisma aktualitātēm 2019.gadā un tūrisma informācijas sniedzēju
funkciju un darbības mērķu izmaiņām 21.gadsimtā.

2019.gadā tāpat kā citus gadus kā tūrisma informācijas sniedzēju asociācija atkal esam konsultējuši
gan pašvakldības, gan privātuzņēmējus par tūrisma informācijas sniedzēju - punktu, centru izveidošanas prasībām, kritērijiem, standartiem gan no privātiem uzņēmējiem.
Pārskata gadā biedrība turpinājusi darbu un iesaistījusies aktivitātēs, kas saistītas ar tūrisma
profesiju apguves kvalitātes prasībām, konsultējusi profesionālās mācību iestādes par ikdienas
darbā nepieciešamajām prasmēm, zināšanām un iemaņām, kas ņemamas vērā, tām pilnveidojot
mācību programmu. Biedrības biedri iesaistīti valsts kvalifikācijas eksāmenu komisiju darbā
profesionālajās un augstākajās mācību iestādēs.

