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Lattūrinfo 2012.gada darbības pārskats 

     LATTŪRINFO ir profesionāla sabiedriska organizācija, kas apvieno 
juridiskas un fiziskas personas, kuras mērķis ir attīstīt un veicināt 
tūrisma industriju un TIS profesionālismu.  
 

    LATTŪRINFO valde no 11.03.2011: 

      1. Vita Kinderēviča (Jelgavas reģionālais TIC),  

      2. Guna Ķibere (Rūjienas TIC),  

      3. Ilze Millere (Limbažu TIC),  

      4. Daina Vinklere („Turība”),  

      5. Gunta Zaķīte (Turaidas muzejrezervāts),  

      6. Ieva Skutule (Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra)  

      7. Ingrīda Smuškova (Tukuma TIC) 

 

     Grāmatvedes pienākumus sabiedriskā kārtā veic Solvita Kukanovska, 
bij. Salacgrīvas TIC tūrisma speciāliste 
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 LATTŪRINFO šobrīd ir 39 biedri, kas ir kopā, 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. 

 33 juridiskas + 6 fiziskas personas 

 2012./2013.gadā + 2 jauni biedri 
         - Saldus Tūrisma informācijas centrs 

         - Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs 
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Solītie darbības virzieni 2012.gadā 
 

 semināri un apmācības, 
 

 informācijas dienu organizēšana 
 

 pieredzes apmaiņas braucieni pa LV un uz ārzemēm, 
 

 savstarpēja informācijas apmaiņa un ar Eiropas kolēģiem, 
 

 kopējas tūrisma informācijas sniedzēju statistikas veidošana, 
 

 godīgs darbs 
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Realizētās aktivitātes 2012.gadā 
 

 lēmums saglabāt LATTŪRINFO 
 

 

 

 

 

 

 projekta pieteikuma sagatavošana Leonardo da Vinci Mobilitātes 
projektu konkursam pieredzes apmaiņas brauciens uz EUTO konferenci 
– darba semināru Anglijā – noraidīts 

 

 projekta pieteikuma sagatavošana SIF projektam biedrības kapacitātes 
celšanai – noraidīts 

 

 projekta pieteikumu sagatavošana VKKF reģionālajiem projektiem TICu 
kvalifikācijas celšanai – 2 projekti noraidīti 
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Realizētās aktivitātes 2012.gadā 
 

 apkopojums par Latvijas TISiem (e-versija bukletam) – buklets 
www.latturinfo.lv ar kontaktiem un informāciju 

 LATTŪRINFO avīzītes izdošana (e-versija) – Pavasara izdevums 2013 

 apmācību plānošana jaunajiem un pieredzējušajiem TICistiem - 2013 

 informācijas dienu organizēšana kopā ar TAVA, pieaicinot TISus 

interesējošas/piemērotas tēmas ziņotājus - sarīkotas 4 tikšanās 

 

 līdzdalība EUTO  - viedokļi Eiropas tūrisma attīstības veicināšanai, 

pieredzes apmaiņas semināri, kontakti 
 

 

 tūrisma informācijas sniedzēju statistikas apkopojums 

http://www.latturinfo.lv/
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 priekšlikumi TIC standartu un profesiju grozījumiem - pārstāvis 

Tūrisma un skaistumkopšanas nozares ekspertu padomē  

     no darba devēja puses ESF projektā “Nozares kvalifikācijas sistēmas 

izstrāde un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes 

paaugstināšana” – profesijas standarta Tūrisma informācijas 

konsultants izstrāde 

 profesijas “lauku tūrisma darbinieks” un “tūrisma komercdarbinieks” 

standarta izstrāde - notiek saskaņošanas process ar VIAA par 

standarta izstrādes uzsākšanu 2013.gadā 

 iesaistīšanās bezdarbnieku pārkvalifikācijas programmā “Tūrisma 

informācijas konsultantu” sagatavošana - mācību lekcijas, dalība 

eksāmenu komisijās 

 sadarbības partneri topošajam ALTAs projektam “Latvijas ilgtspējīga 

tūrisma klasteris” – procesā - pedagogu stažēšanās TICos 

2013.gadā 

Realizētās aktivitātes 2012.gadā 
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Jaunais biedru naudas modelis no 01.01.2013 

 

 Vienreizējā iestāšanās maksa 

            25 Ls  
 

 Biedru nauda juridiskajām personām atkarībā no darbinieku skaita 

            ja ir 1 darbinieks = 1 x 1.20 Ls/mēn. x 12 mēn. = 14.40 Ls gadā 

            ja ir 2 darbinieks = 2 x 1.20 Ls/mēn. x 12 mēn. = 28.80 Ls gadā 

            ja ir 3 darbinieks = 3 x 1.20 Ls/mēn. x 12 mēn. = 43.20 Ls gadā 

            ja ir 4 darbinieks = 4 x 1.20 Ls/mēn. x 12 mēn. = 57.60 Ls gadā 

           ja ir 5+ darbinieks = 5 x 1.20 Ls/mēn. x 12 mēn. = 72.00 Ls gadā 

 

 Biedru nauda fiziskām personām 

            4.80 Ls gadā / 0.40 Ls mēnesī 



Revidenta 

ziņojums 
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un ieplānotās aktivitātes 2013.gadā 
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Darbības virzieni un ieplānotās aktivitātes 2013.gadā 
 

  Pieredzes apmaiņa un kvalifikācijas celšana: 

 Informatīvās tikšanās 

 Apmācības, semināri, braucieni 

 Profesionālas ievirzes e-izdevums 
 

  TISu darbības analīze: 

 Statistikas datu analīze / apkopošana par 2010.-2012.gadu 

 TISu profesionālās darbības aktualitātes 
 

Sadarbība ar citām NVO: 

 Projekta sadarbības partneris ALTAs projektā “Latvijas ilgtspējīga 
tūrisma klasteris” 

 Sadarbības ar citām Latvijas NVO 

 Sadarbība ar EUTO 
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   Profesijas standartu izstrāde: 

 Iesaistīšanās dažādu ar tūrisma nozari saistītu profesiju standartu 
izstrādē un pārstrādē (tūrisma informācijas konsultants, lauku 
tūrisma speciālists, tūrisma komercdarbinieks u.c.) 

 

  Profesionālās izglītības atbalsts: 

 Sadarbība ar mācību iestādēm mācību prakšu organizēšanā, 
eksāmenu komisijas darbībā 

 Sadarbība ar VISC pedagogu stažēšanās organizēšanai un 
konkursa “Jaunais profesionālis” atbalstīšana 

 Sadarbība bezdarbnieku apmācības projektā 
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  Lielākie pasākumi: 

 Latvijas tūrisma informācijas sistēmas 20.gadu jubilejai veltīta 
pasākuma organizēšana / kopā ar TAVA, LR1 

 Jauno tūrisma informācijas sniedzēju darbinieku apmācību 
organizēšana – pieredzes apmaiņas kursi, lai pieredzējušie un 
ilggadējie tūrisma informācijas speciālisti dalītos ar savām 
zināšanām, pieredzi un praksi ar jaunajiem speciālistiem 

 

  Biedru iesaistīšanās un iniciatīva: 

 Aktīva viedokļu paušana 

 Ierosinājumi un ieteikumi 

 Aktīva rīcība biedru vidū 
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