BIEDRĪBA
LATVIJAS TŪRISMA INFORMĀCIJAS ORGANIZĀCIJU ASOCIĀCIJA

LATTŪRINFO
Biedrības darbība 2020.gadā
2020.gadā asociācijā ir 42 biedri.
2020.gads ir bijis īpašs un neparasts, kas tūrisma nozari ir spēcīgi satricinājis. Covid-19
parādīšanās dēļ ne viens vien tūrisma nozares uzņēmums ir piedzīvojis satricinājumu savā darbībā.
Arī tūrisma informācijas sniedzēji 2020.gadā lielākoties bijuši situācijā, kad nezina, kā rīkoties, kā
plānot savu darbu un kā palīdzēt saviem uzņēmējiem turpinātdarbu un pārciest radīto krīzi. Daudzas
ieplānotās aktivitātes nācies atlikt, tai skaitā ieplānotās darbinieku apmācības, kas bija iecerētas
pavasara nogalē, un tūrisma informācijas tirgu Kuldīgā vasaras sākumā.
Radusies situācija lika arī ļoti aktivi iesaistīties diskusijās ar Ekonomikas ministriju par atbalsta
programmas sagatavošanu tūrisma uzņēmējiem, runāt ar citām asociācijām, lai vienotos par vienotu
nostāju gan uzņēmēju atbaslta programmu sagatavošanā, gan kopīgi aicinot Veselības ministriju,
Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC), Finanšu ministriju un Ministru Kabinetu domāt ne
tikai par veselības nozares saglabāšanu, ieviešot stingras drošības prasības, bet arī par
ekonomikas attīstību, lai tūrisma nozare neciestu tūlītēju bankrotu, bet valsts – nodokļus. Lai
pierādītu ar skaitļiem par mūsu ierosināju pareizīgu, kopīgi ar reģionālajām asociācijām esam
veikuši divas uzņēmēju aptaujas, lai fiksētu viņu noskaņojumu un nepieciešaības, lai turpmāk
pastāvētu un darbotos. Esam kļuvuši par aktīviem un labiem sadarbības partneriem ALTAi un
Latvijas Pašvaldību Savienībai, kuru interesē mūsu – tūrisma informācijas sniedzēju viedoklis.
Lai kaut kā palīdzētu mums pašiem – tūrisma informācijas sniedzējiem, LATTŪRINFO pati
sagatavoja ieteikumus – vadlīnijas jeb algoritmus TICu darbībai un apmeklētāju apkalpošanai Covid19 apstākļos, kuras atzinīgi novērtējusi SPKC.
2020.gadā biedrība aktīvi iesaistījusies nacionālās industriālās politikas 2021.-2027.gadam
sagatavošanā ar saviem komentāriem un priekšlikumiem. Sagatavota virkne ieteikumu “Tūrisma
politikas attīstības plānam 2021.-2027.gadam”. Strādājot ar attīstības un politikas dokumentiem,
nostiprināta sadarbība ar Latvijas Pašvaldību Savienību. Saistībā ar Latvijas tūrisma attīstības plāna
izstrādi joprojām akcentējām piekšlikumus, paužot vēlmi pēc labākas komunikācijas un
pārdomātākas reģionālā tūrisma attīstības plāna sagatavošanas.
2020.gada sākumā sagatavoti un iesniegti priekšlikumu Valsts kancelejai izmaiņu veikšanai “Valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” projektam un Ministru
Kabineta noteikumiem “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, lai risinātu jautājumu par
labāka atalgojuma iespējām tūrisma informācijas sniedzējiem un organizatoriem.
Tāpat kā citus gadus sniegtas konsultācijas par tūrisma informācijas centru izveidošanas prasībām,
kritērijiem, standartiem gan privātajiem uzņēmējiem, kas pašvaldībām.
LATTŪRINFO 2020.gadā 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.

