
  

BIEDRĪBA 

LATVIJAS TŪRISMA INFORMĀCIJAS ORGANIZĀCIJU ASOCIĀCIJA 

LATTŪRINFO 

 

Kā kļūt par LATTŪRINFO biedru? 
 

Kas ir LATTŪRINFO?  
Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija LATTŪRINFO ir profesionāla sabiedriska organizācija, 

kas dibināta 1996.gadā un apvieno juridiskas un fiziskas personas, kuras mērķis ir attīstīt un veicināt tūrisma 

industriju Latvijas Republikā, īpaši – tūrisma informācijas sniedzēju profesionalitāti un darba kvalitāti. 

Galvenie darbības virzieni un uzdevumi: 

- piedalīties vienotas tūrisma informācijas sistēmas izveidē un atbalstīšanā Latvijā, 

- veicināt savstarpēju sadarbību un pieredzes apmaiņu starp informācijas sniedzējiem, valsti, 

pašvaldībām un uzņēmējiem,  

- veicināt tūrisma informācijas centru un biroju darbinieku kvalifikācijas celšanu un profesionālo 

apmācību,  

- veicināt tūrisma informācijas savlaicīgu un precīzu nodošanu patērētājam. 
 

Kā kļūt par LATTŪRINFO biedru? 
Par biedrības biedriem var kļūt gan juridiskas, gan fiziskas personas, kuru darbs tieši saistīts ar informācijas 

sniegšanu par tūrisma iespējām Latvijā un kuras iemaksājušas noteikto iestāšanās maksu.  

Par biedru uzņem, pamatojoties uz iesnieguma pamata. Iesniegumā jānorāda apņemšanās ievērot biedrības 

statūtus, kā arī pildīt valdes un pilnsapulces lēmumus. Tāpat jānorāda rekvizīti biedru naudas rēķina 

izrakstīšanai, un juridiskām personām – cilvēks, kas būs pilnvarots pārstāvēt organizāciju asociācijā. 

Pēc iesnieguma saņemšanas, biedrības valde to izskata un pieņem lēmumu par to, vai uzņemt, vai neuzņemt 

iesnieguma autoru par biedru, par savu lēmumu informējot iesnieguma autoru. 
 

Kāpēc kļūt par LATTŪRINFO biedru?  
LATTŪRINFO šobrīd ir vienīgā profesionālā nevalstiskā organizācija, kas izvirzījusi mērķi rūpēties par 

tūrisma informācijas sniedzēju profesionālisma pilnveidošanu un izaugsmi.  

LATTŪRINFO izveidojuši tūrisma profesionāļi tūrisma informācijas sniegšanas jomā, lai atbalstītu viens otru 

ar padomu, zināšanām un pieredzi, lai organizētu pieredzes un kvalifikācijas celšanas pasākumus – seminārus, 

apmācības, pieredzes apmaiņas braucienus, lai nepieciešamības gadījumā kā profesionāļu organizācija sniegtu 

morālu atbalstu saviem amata brāļiem un veiktu citas tamlīdzīgas aktivitātes, kas rezultātā pilnveidotu tūrisma 

informācijas sniedzēju kvalitāti un profesionālismu. 

Pēdējos gados redzamākie ieguvumi, ko saņēmuši aktīvākie LATTŪRINFO biedri: 

- profesionālās angļu valodas apmācības, 

- ikgadējie pieredzes apmaiņas braucieni uz EUTO rīkotajām konferencēm-darba semināriem nedēļas 

garumā, 

- semināri ar lektoriem tūrisma un mārketinga jomā, 

- pieredzes apmaiņas izbraucieni pa Latvijas reģioniem un iepazīšanās ar tūrisma piedāvājumu un 

informācijas sniedzējiem, 

- informācijas apmaiņa un kontaktu iegūšana ar tūrisma informācijas sniedzējiem Eiropā, 

- līdz 2010.gadam kopējas tūrisma informācijas sniedzēju statistikas apkopojumi. 

Ja ir ne tikai interese par savas profesionalitātes pilnveidošanu un labumu gūšanu (iespēju mācīties un doties 

pieredzes apmaiņas braucienos), bet arī vēlme pašam aktīvi darboties, dalīties ar savām zināšanās un pieredzi, 

tad tas ir labs iemesls, kāpēc kļūt par LATTŪRINFO biedru. 
 

Cik tas maksās – būt par LATTŪRINFO biedru?  
Lai kļūtu par LATTŪRINFO biedru, pretendentam jāsamaksā ir iestāšanās nauda, kas ir Ls 25 (divdesmit 

pieci lati), un ik gadu jānomaksā biedra nauda, kas svārstās no Ls 4.80 līdz Ls 72. Biedra naudas lielums 

atkarīgs no tūrisma informācijas sniedzēja darbinieku skaita, jo to aprēķina, darbinieku skaitu reizinot ar 1.20 

Ls/mēnesī par 1 darbinieku. Piemēram, ja tūrisma informācijas sniedzēja organizācijā strādā 1 darbinieks, tad 

biedru naudas apjoms ir 14.40 Ls gadā, ja strādā 2 darbinieki – 28.80 Ls/gadā, ja 5 un vairāk darbinieki – 72 

Ls/gadā. 

Individuālajiem biedriem (fiziskajām personām) biedra nauda ir Ls 4.80 gadā. 


