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Informatīvais ziņojums pie 2016.gada darbības pārskata 

 

Pārskata gadā biedrība 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 tikusies un diskutējusi ar Valsts kontroli (VK) par suvenīru 

tirdzniecību valsts un pašvaldības iestādēs, īpaši tūrisma informācijas centros un muzejos, un ar Centrālās 

statistikas pārvaldi par tūrisma datu apkopošanas uzlabošanu.  

Biedrība turpinājusi darbu un iesaistījusies aktivitātēs, kas saistītas ar tūrisma profesiju apguves kvalitātes 

prasībām. 

Biedrība pārskata gadā gatavojusi arī projektus papildus finansu piesaistei. Sagatavoti un iesniegti 2 

projekti Sabiedrības integrācijas fondam (SIF) finansējuma saņemšanai biedrības biedru tālākizglītības un 

pieredzes apmaiņas veicināšanai. 

Pārskata gadā biedrība aktīvi strādājusi Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības padomes Tūrisma 

komitejas darbībā, diskutējot par TICu ikdienas darbā nozīmīgām tēmām. Viena no nozīmīgākām bijusi 

kopīgi ar Ekonomikas ministriju realizētā diskusija ar Valsts kontroli (VK) par suvenīru tirdzniecību valsts 

un pašvaldības iestādēs, īpaši tūrisma informācijas centros un muzejos. Kopīgi esam pārliecinājuši VK par 

to, ka suvenīru tirdzniecība šajās vietās nav komercdarbība, bet gan saimnieciskā darbība, nodrošinot 

papildus nozarei radniecīgu pakalpojumu sniegšanu, kādus tūrists TICos un muzejos ir tiesīgs saņemt.  

Rudenī kopā ar reģionālajām un atseviškām profesionālajām tūrisma organizācijām esam uzsākuši kopīgu 

darbu pie LVS standarta “LVS 77 Ceļa zīmes” atkal atvēršanas un labojumu veikšanas uz reģioniem 

labvēlīgākiem nosacījumiem ceļa zīmju izvietošanai un tūrisma apskates un servisa objektiem. 2017.gadā 

darbs tiks turpināts jau kopīgi ar Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centru. 

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. 

Sadarbībā ar BA “Turība” biedrība kā konsultants bija iesaistījusies Erasmus+ starptautiskā projektā „Key 

Skills for European Union Hotel Staff”, kura mērķis ir izstrādāt mācību kursu 12 valodās (angļu, itāļu, 

horvātu, latviešu, slovēņu, rumāņu, ungāru, vācu, franču, krievu, spāņu un grieķu) A2/B1 valodas 

līmeņiem un B2/C1 angļu valodas līmenim, kas nodrošinās tūrisma nozares personālu ar nepieciešamo 

informāciju, ko sniegt viesu grupām, palīdzēs prezentāciju veidošanā, sekmēs uzņēmuma darbību, veicinās 

starptautisko sadarbību un dos iespēju pārvaldīt tūrisma uzņēmumu efektīvāk. 

Pārskata periodā biedrības valde tikusies ar Centrālās statistikas pārvaldes speciālistiem, lai runātu, kā 

labāk apkopot datus par tūrisma norisēm Latvijā, kā arī diskutējām par to, kādi dati būtu nepieciešami 

pašvaldībām, lai varētu analizēt katrs savu situāciju un plānot vai prognozēt tūrisma attīstību.  

Pārskata gadā sagatavoti un iesniegti 2 projekti Sabiedrības integrācijas fondam (SIF) finansējuma 

saņemšanai biedrības biedru tālākizglītības un pieredzes apmaiņas veicināšanai. 

Asociācijā patstāvīgi nodarbinātu darbinieku nav, pārskata gadā nav slēgti darba līgumi. 
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