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Par iestāšanos biedrībā “Vidzemes tūrisma asociācija”
Latvijā reģionālā līmenī darbojas vairākas reģionālās tūrisma asociācijas.
Un viena no tām ir biedrība “Vidzemes tūrisma asociācija”, juridiskā adrese:
Pils laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, reģistrācijas Nr. 40008031761 (turpmāk
VTA), kurā kā biedri ir 34 Vidzemes reģiona pašvaldības, 3 izglītības iestādes
un 57 tūrisma uzņēmēji un dažādas organizācijas.
Pašvaldību iestāšanās mērķis šajā asociācijā ir sadarbības veidošana ar
citām pašvaldībām VTA pārstāvētajos projektos, vienotas reģionālas tūrisma
politikas veidošana, kopīga mārketinga aktivitāšu veidošana, pašvaldību
savstarpēja pieredzes apmaiņa nozares attīstībā, kā arī ārvalstu fondu un
projektu līdzekļu piesaiste tūrisma attīstībai reģionā.
Dalības maksa pašvaldībām VTA – 0.03EUR gadā par novada teritorijā
deklarēto iedzīvotāju. Uz 2015. gada 9. novembri Lielvārdes novadā ir deklarēti
10881 iedzīvotāji.
VTA biedrs un tajā kā tūrisma organizācija kopš 2013. gada 3. oktobra
darbojas Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs. Dalības maksa VTA Andreja
Pumpura Lielvārdes muzejam ir 50.00EUR gadā.
VTA biroja vadītāja A. Kupča informē, ka līdz šim Andreja Pumpura
Lielvārdes muzejs ļoti aktīvi iesaistījies daudzās VTA aktivitātēs, pārstāvot
pašvaldību kā individuāla tūrisma organizācija, nevis visu pašvaldību kopumā.
Lielvārdes novada pašvaldības iestāšanās VTA, kā biedram, veicinātu visa
Lielvārdes novada tūrisma popularizēšanu, jaunu tūristu piesaisti Lielvārdes
novadam, tūrisma produktu veidošanu, sadarbības veicināšanu ar citām
Vidzemes pašvaldībām, kā arī mārketinga aktivitāšu pilnveidošanu Latvijā un
ārvalstīs.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5.
punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 95. panta pirmo un ceturto daļu un
Tūrisma likuma 8. pantu, ņemot vērā 2015. gada 13. novembra Attīstības,
ekonomikas un tūrisma lietu komitejas atzinumu, balsojot: par – 13 deputāti
(J.Āboliņš, I.Balodis, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, M.Mālmeisters,
M.Opincāns, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, V.Saleniece-Šmaukstele, A.Streile,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:

1. Lielvārdes novada pašvaldībai iestāties biedrībā “Vidzemes Tūrisma
Asociācija”, juridiskā adrese: Pils laukums 1, Cēsis, Cēsu novads,
reģistrācijas Nr.40008031761 un kļūt par tās biedru.
2. Finansējumu dalības maksai biedrībā “Vidzemes tūrisma asociācijā” paredzēt
no 2016.gada pašvaldības budžetā.
3. Uzdot lēmuma izpildes kontroli Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora
vietniekam.
4. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas.
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