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1. Vidzemes tūrisma asociācija 
 

1.1. VTA attīstība un darbība  

Vidzemes tūrisma asociācija (VTA) ir biedrība, kas tika dibināta 1997.gadā pēc Vācijas modeļa, proti, 
pārņemot Vācijas pieredzi reģionālā tūrisma attīstībai.  

Veidojot biedrību, tās galvenais mērķis bija: 

apvienot vienā organizācijā personas, kas darbojas tūrisma nozarē, lai kopīgiem spēkiem veidotu 

tūrismam labvēlīgu vidi, pārstāvētu Vidzemes reģiona tūrisma intereses valstiskā līmenī un piesaistītu 
dažādu ārvalstu fondu un projektu finansējumu.  

1997.gadā VTA dibināšanas iniciatīvu izteica Vidzemes Augstskola ar vairākiem uzņēmējiem un 

apkārtnes pašvaldībām – Smilteni un Rūjienu. Sākotnēji VTA tika dēvēta par Sabiedrisko organizāciju 
„Vidzemes tūrisma apvienība”, taču vēlāk pārsaukta par asociāciju, turpinot pildīt sabiedriskās 

organizācijas funkcijas. Pirmos gadus VTA darbojās Valmieras pilsēta, taču kopš 2002.gada februāra 
līdz par šodienai VTA birojs atrodas Cēsīs.  

Tūrisma un viesmīlības skaidrojošā vārdnīca tūrisma asociāciju de finē kā „Sabiedrisku, profesionālu 

organizāciju vai personu apvienību, kuras mērķis ir tūrisma attīstības veicināšana, tūrisma nozares 
sektora interešu aizstāvība vai citu ar tūrismu saistītu jautājumu risināšana”. Kā piemēri tiek nosaukta  

Latvijas Tūrisma Aģentu un Operatoru Asociācija (ALTA), Latvijas viesnīcu un restorānu asociācija 
(LVRA), un arī Vidzemes tūrisma asociācija (VTA). 

VTA fiziskā atrašanās vieta ir Cēsīs, Pils laukumā 1 jeb tautā pazīstamā „Kučieru namiņa” otrajā 

stāvā, kur tiek īrēta neliela ofisa telpa biroja funkciju nodrošināšanai. Asociācijas darbinieki gan bieži 
atrodas ārpus biroja telpām, piedaloties izstādēs, gadatirgos, dažādās sapulcēs un sēdēs, kā arī 

semināros vai veic citas darbības projektu ietvaros.  

Līdz šim galvenās darbības jomas, kurās VTA ir darbojusies un plāno to darīt arī turpmāk:  

ir saistītas ar Vidzemes tūrisma produkta mārketingu Latvijā un ārvalstīs, kā arī ar  Vidzemes tūrisma 

produktu identificēšanu, izveidi un attīstību. Asociācijas dibinātāji un biedri galvenokārt ir uzņēmēji – 
dažādu naktsmītņu, ēdināšanas iestāžu, transporta firmu un aģentūru pārstāvji, Vidzemes reģiona 

pašvaldības, kā arī izglītības iestādes un citi ar tūrisma nozari un infrastruktūru saistīti uzņēmumi un 
organizācijas. Zīmīgs fakts, ka Vidzemes Augstskola ir viens no biedrības dibinātājiem. Stratēģijas 
izstrādes laikā Vidzemes reģions teritoriāli bija sadalīts 9 rajonos – Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, 

Limbažu, Madonas, Ogres, Rīgas, Valkas un Valmieras padomes bija galvenie VTA finansētāji. 
2007.gada jūnijā tika fiksēts, ka asociācijā darbojās 130 biedri.  

Noslēdzoties 2011.gadam, kā arī pēc administratīvi teritoriālās reformas, asociācijas biedri ir: 

22 Vidzemes reģiona pašvaldības - Alojas novada dome, Amatas novada dome, Apes pilsētas dome, 
Beverīnas novada dome, Burtnieku novada pašvaldība, Carnikavas novada dome, Cesvaines novada 

dome, Ērgļu novada pašvaldība, Gulbenes novada dome, Ķekavas novada kultūras aģentūra, Līgatnes 
novada pašvaldība, Madonas novada pašvaldība, Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra, Raunas 

novada dome, Rūjienas novada pašvaldība, Salacgrīvas novada dome, Saulkrastu pilsētas dome, 
Siguldas novada dome, Smiltenes novada dome, Strenču novada dome, Valkas pilsētas dome, 
Vecpiebalgas novada pašvaldība. Uzsākot 2012.gadu, VTA pievienojās 23 Vidzemes reģiona 

pašvaldība – Alūksnes novads dome. VTA sadarbojās ar Valmieras pilsētas pašvaldību, Cēsu kultūras 
un tūrisma centru un Limbažu novada pašvaldību. Asociācijas biedri un sadarbības partneri ir tādas 

izglītības iestādes, kā Barkavas arodvidusskola, Latvijas Futbola Federācijas mācību un treniņu bāze 
Staicelē, Ogres Valsts tehnikums, Smiltenes Valsts tehnikums, Valsts Priekuļu un lauksaimniecības 
tehnikums, kā arī Vidzemes Augstskola. Asociācija pārstāv un koordinē arī aptuveni 70 uzņēmējus 

visā Vidzemē. Šobrīd biedrības budžetu veido biedru naudas un dažādu projektu līdzfinansējums, kas 
palīdz sasniegt asociācijas noteiktos darbības mērķus.  
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Vidzemes tūrisma asociācija, ņemot vērā darbinieku skaitu, ir maza organizāciju, jo tajā strādā tikai 
divi algoti darbinieki – valdes priekšsēdētājs un biroja vadītāja. Kā ārpakalpojumi tiek iepirkti 

grāmatvedības pakalpojumi un portāla Vidzeme.com uzturēšanas, tulkošanas un pilnveidošanas 
pakalpojumi. VTA darbības funkcijas un kārtības noteikumus regulē statūti, kas ir arī viens no 
biedrības dibināšanas dokumentiem. Statūtu pēdējā redakcija notika 2010.gada 23.novembrī, izmaiņas 

reģistrētas biedrību un nodibinājumu reģistrā Valmierā, 2011. gada 11 . februārī.  

VTA augstākā lēmējinstitūcija ir:  

biedru kopsapulce, kura uz diviem gadiem ievēl biedrības valdi 15 cilvēku sastāvā, kā arī valdes 
priekšsēdētāju. VTA biedri veido organizācijas struktūras kodolu – gan valdi, gan arī mārketinga 
padomi, kas piedalās visu svarīgāko biedrības lēmumu pieņemšanas procesā. Biedrībā „Vidzemes 

tūrisma asociācija” var iestāties jebkura rīcībspējīga juridiska vai fiziska persona, vai 
personālsabiedrība, kura atbalsta un veic darbību tūrisma jomā. Lēmumu par biedra uzņemšanu 

biedrībā pieņem valde. Biedri katru gadu maksā noteiktu biedra naudu, pretī saņemot dažādus 
pakalpojumus (Vidzemes tūrisma asociācijas statūti 2010). Tāpat kā visās organizācijās, arī VTA daļa 
biedru ir ļoti aktīvi un nāk klajā ar savām idejām, kamēr citi ir vairāk pasīvi vai atrodas novērotāju 

lomā. Autore uzskata, ka tomēr sekmīgai tūrisma attīstībai Vidzemē ir nepieciešama visu biedru 
iesaistīšanās un regulāra komunikācija.  

 
1.2. VTA mērķi, misija un vīzija 

Galvenais mērķis: 

VTA apvienot vienā organizācijā personas, kas darbojas tūrisma  nozarē, lai kopīgiem spēkiem veidotu 
tūrismam labvēlīgu vidi, pārstāvētu Vidzemes reģiona tūrisma intereses valstiskā līmenī un piesaistītu 
dažādu ārvalstu fondu un projektu finansējumu. 

Pakārtotie apakšmērķi: 

 veicināt tūrisma attīstībai labvēlīgu vidi un sekmēt ilgtspējīgas tūrisma nozares attīstību 

Vidzemē; 

 identificēt, attīstīt un veidot tūrisma produktus un tūrisma infrastruktūru;  

 veicināt tūrisma izglītības, papildizglītības un pētniecības attīstību Vidzemē;  

 veikt Vidzemes tūrisma mārketinga aktivitātes vietējā un starptautiskajā tirgū; 

 pārstāvēt biedru intereses valsts, pašvaldību iestādēs un nevalstiskajās organizācijās, kā arī 
ārvalstu institūcijās; 

 sekmēt ar tūrismu saistītās uzņēmējdarbības aktivizēšanos Vidzemē;  

 sekmēt ar tūrismu saistīto uzņēmumu sadarbību, 

 sekmēt jaunu darba vietu rašanos; 

 panākt investīciju piesaistīšanu tūrisma nozares attīstībai Vidzemē;  

 izglītot ar tūrismu saistīto uzņēmumu un organizāciju vadītājus un darbiniekus;  

 sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, tūrisma firmām u.c. organizācijām; 

 piedalīties tūrisma nozares standartu, klasifikācijas un sertifikācijas ieviešanu un izstrādāšanas 

procesos; 

 sekmēt tūrisma informācijas apmaiņu, apkopošanu, izplatīšanu un vienotas tūrisma 

informācijas datu bāzes veidošanu” 

Biedrība savu mērķu sasniegšanai var: 

 attīstīt sadarbību Biedrības biedru starpā, veidojot kopīgus projektus;  

 piesaistīt līdzekļus no investoriem un citiem līdzekļu avotiem projektu realizācijai;  

 konsultēt tūrisma finansu, ekonomikas, juridiskajos un informācijas jautājumos; 

 kontrolēt piesaistīto līdzekļu izlietojumu paredzētajiem mērķiem;  

 izveidot Vidzemes tūrisma attīstības fondu; 

 sadarboties ar Latvijas un ārvalstu līdzīgām organizācijām; 
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Misija 

Vidzemes tūrisma asociācijas misija ir apvienot vienā spēcīgā un reģionā vadošā organizācijā 

pašvaldību, izglītības iestāžu un ar tūrisma infrastruktūru saistītu uzņēmumu pārstāvjus, kas darbojas 
Vidzemes tūrisma nozarē, lai kopīgiem spēkiem veidotu tūrismam labvēlīgu vidi, veicinātu mārketinga 
aktivitātes un piesaistītu tūrisma attīstībai dažādu ārvalstu fondu un projektu līdzekļus, tādējādi 

sekmējot Vidzemes reģiona ilgtspējīgu attīstību.  

Vīzija 

Vidzemes tūrisma asociācija – vadošais un spēcīgākais tūrisma aktivitāšu un pakalpojumu sniedzēju 
koordinators un procesu virzītājs Vidzemē. 
 

1.3. VTA sniegtie labumi 

VTA visiem biedriem pēc to ieinteresētības organizē un nodrošina šādas konkrētas lietas, attiecīgos 

jautājumos: 

Tūrisma politikas jautājumos: 

 ir iespēja saņemt plašu informāciju par visām nozares aktualitātēm; 

 ir iespēja konsultēties jautājumos, kas saistīti ar tūrisma attīstības rīcības plānu un programmu 
izstrādi; 

 biedru intereses tiek pārstāvētas un nepieciešamības gadījumā lobētas attiecīgās valsts 
institūcijās un iestādēs. Jāuzsver VTA valdes priekšsēdētāja darbošanās gan EM Latvijas 

Tūrisma konsultatīvajā padomē (lielā padome) gan EM TAVA konsultatīvajā padomē (mazā 
padome). Raitis Sijāts ir viens no padomju locekļiem. Padomes izveidotas ar mērķi nodrošināt 

valsts pārvaldes institūciju, nozares organizāciju un ekspertu sadarbību tūrisma politikas 
īstenošanā; 

 tiek iniciēti savstarpēja biedru komunikāciju un pieredzes apmaiņas (pudurošana) ar mērķi 

apspriest vispārējas profesionālas vai praktiski orientētas problēmas un sekmēt izpratni biedru 
vidū par tūrisma attīstības tendencēm; 

Pašvaldību un uzņēmumu darbībā: 

 VTA tiek informēti par brīvajām darba vietām, prakses vietām Vidzemes tūrisma uzņēmumos, 

kā arī piedāvā prakses iespējas VTA birojā ViA un citu izglītības iestāžu audzēkņiem. Savukārt 
VTA biedriem ir iespējas piesaistīt praktikantus uzņēmumu kapacitātes celšanai un pieredzes 
gūšanu no jauniešiem; 

 Biedri tiek nodrošināti ar informāciju par finansu piesaisti tūrisma attīstībai – dažādu Eiropas 
Savienības fondu līdzfinansējums, projektu realizācija un iesaistīšanās gan pašvaldību, gan 

uzņēmumu, tā arī izglītības iestāžu pārstāvjiem. VTA līdz šim, kā arī nākotnē ir partneris vai 
iniciators dažādu projektu realizēšanā gan lokālā, gan reģionālā līmenī, kā arī pārrobežu 

sadarbībā un Eiropas līmenī; 

 biedriem ir iespēja piedalīties dažādās apmācību programmās tūrismā jomās gan praktisko, gan 

teorētisko zināšanu apguvei. Šeit jāuzsver sadarbība ar ViA, piedāvājot biedriem spēlēt biznesa 
simulācijas spēli, kā arī nodrošinot iespēju piedalīties konferencēs un praktiskos apmācību 
semināros un TAVA rīkotājos pasākumos; 

 iespēja piedalīties VTA rīkotajos ikgadējos pieredzes apmaiņas braucienos gan Latvijā, gan  
ārvalstīs.  

Mārketinga jautājumos: 

 biedru informācijas un aktuālāko jaunumu ievietošana Vidzemes tūrisma portālā 

www.vidzeme.com; 

http://www.vidzeme.com/
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 konsultācijas menedžmenta un mārketinga jautājumos; 

 iespēja prezentēt savu uzņēmumu vienā no lielākajā Baltijas tūrisma izstādē – „Balttour”, kā arī 

materiālu izvietošana tūrisma izstādēs ārzemēs, piemēram, Somijā, Igaunijā, Lietuvā, Krievijā 
un citās; 

 žurnālistu un tūroperatoru vizītes pie VTA biedriem, popularizējot uzņēmuma piedāvājumu; 

 iespēja iepazīstināt ar savu uzņēmumu VTA Mārketinga padomi, kas izveidota no Vidzemes 

tūrisma informācijas centru speciālistiem; 

 iespēja iepazīties ar Mārketinga padomes un valdes sēdes protokoliem un vizuālo materiālu;  

 iespēja piedalīties dažādos Vidzemes tūrisma mārketinga projektos vietējā un starptautiskajā 
tirgū; 

 informācijas izplatīšanu dažādās mājas lapās internetā, informatīvajos materiālos, izstādēs u.c.; 

 biedru informācijas izplatīšana sociālajos tīklos, piemēram, „Twitter” un „Facebook”;  

 veicināt sadarbību starp biedriem un sadarbības partneriem, veidojot reģiona līmeņa tūrisma 
produktus un maršrutus; 

 atlaides dalības maksām asociācijas rīkotajos pasākumos (semināri, konsultācijas, gadatirgi, 
informācijas materiāli) 

 
1.4. VTA stratēģija  

2007.gada pavasarī tika uzsākts darbs pie Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijas 2007. – 2013.gadam 

izstrādes. Stratēģijas iniciatori bija darbinieki no VTA, TAVA Vidzemes biroja vadītāja, Vidzemes 
pašvaldību tūrisma speciālisti un tūrisma informācijas centru vadītāji. Par stratēģijas izstrādi tika 

runāts jau 2002.gadā, kad VTA birojs no Valmieras pārcēlās uz Cēsīm.  

Stratēģijas izstrādi atbalstīja Vācijas valdības finansētās ekonomiskās attīstības programmas 
„TRANSFORM” konsultants Karstens Palme.  

Stratēģija tika veidota par pamatu, lai: 

veicinātu ilgtspējīgu tūrisma nozares attīstību Vidzemes reģionā, lai koordinēto nozarē iesa istītu pušu 

darbību, kā arī lai rosinātu aktivitātes papildus finansējuma piesaistes, kas saistītas ar reģiona 
mārketingu un tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu. Reģionālās asociācijas 
pēc TAVA reģionālo biroju likvidēšanas arī ir stingrākais balsts ilgtspējīgai un sekmīgai tūrisma 

nozares attīstībai un visu ieinteresēto pušu koordinēšanai reģionos, tātad, arī Vidzemē.  

Stratēģija ir salīdzinoši īsa un tajā atspoguļotā informācija ir ļoti koncentrēta – lielākais uzsvars likts 

uz uzdevumu definēšanu, kas uzlabotu Vidzemes reģiona tūrisma infrastruktūru, sekmētu vietējo 
iedzīvotāju viesmīlību, piedāvātā tūrisma produktu kvalitātes nodrošināšanu, tūrisma resursu 
ilgtspējīgu un saudzīgu izmantošanu, kā arī mārketinga aktivitātēm, kas uzlabotu piedāvāto 

pakalpojumu un produktu konkurētspēju.  

Stratēģijas optimizācija: 

2011.gada nogalē VTA biroja vadītāja Anna Kupče izstrādā Vidzemes tūrisma attīstības priekšlikumus 
un rīcības plānu 2012.-2013.gadam, kas balstīti uz kopējo Vidzemes tūrisma attīstības stratēģiju 2007.-
2013.gadam. Ņemot vērā esošo situāciju, pieejamos resursus un 2007.gadā plānoto sagaidāmo tūrisma 

attīstības rezultātu, tika izstrādātas svarīgākās rīcības tūrisma veicināšanai Vidzemē un VTA darbības 
optimizēšanai, balstoties uz tūrisma attīstības stratēģiskās plānošanas principiem.  
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2. Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijas priekšlikums 2012.-2013. gadam 

  
2.1. Tūrisma attīstības stratēģiskie mērķi Vidzemes reģionā 

 
Minētie mērķi nosaka Vidzemes reģiona tūrisma attīstības vīziju 2012.-2013.gada ietvaros. Mērķu 

sasniegšanai nepieciešama organizēta un secīga rīcība pamatojoties uz nospraustajām prioritātēm un 
rīcības plānā noteiktajām aktivitātēm 2012.gadam. 2013.gada rīcības plāns jāizstrādā 2012.gada otrā 

pusē. Stratēģiskie mērķi paredz: 

1. Veicināt tūrisma nozares attīstību Vidzemes novadā, tādējādi uzlabojot novada ekonomiskās 
izaugsmes rādītājus; 

2. Sekmēt tūrisma attīstībai labvēlīgu vides veidošanu Vidzemes reģionā, tādējādi veicinot 
novada iedzīvotāju patriotismu un viesmīlību, saglabājot un attīstot kultūrvēsturisko vidi un 

mantojumu, kā arī nodrošinot kvalitatīvus tūrisma pakalpojumus;  

3. Veidot Vidzemi par atpazīstamu un populāru ceļojumu galamērķi Latvijā un Baltijas jūras 
reģionā valstīs; 

 
2.2. Vidzemes reģiona attīstības vīzija: 

 
Vidzemes reģions ir atpazīstams un populārs ceļojumu galamērķis Baltijas jūras reģiona valstīs, 
mērķtiecīga tūrisma nozarē iesaistīto pušu sadarbība nodrošina piedāvāto pakalpojumu, produktu un 

vietas konkurētspēju.  
 

2.3. Tūrisma attīstības prioritātes Vidzemes reģionā  

 

Tūrisma nozares attīstībai Vidzemes reģionā ir jābūt sekmīgais kompleksai darbībai pamatojoties uz 

izvirzītajām prioritātēm:  

1. Sadarbība un klasteru attīstīšana vietu konkurētspējas paaugstināšanai ar prioritātē 

noteiktajām aktivitātēm; 

2. Kvalitatīva tūrisma reģiona attīstība ar prioritātē noteiktajām aktivitātēm; 

3. Mārketinga aktivitātes ar prioritātē noteiktajām aktivitātēm; 

Paralēli noteiktajām trīs prioritātēm, veikt tirgus izpēti nepārtrauktu visas nozares iesaistīšanos un 
darbību ar mērķi sekot līdzi tūrisma produktu un pakalpojumu piedāvājumam reģionā un tā kvalitātei, 

pamatojoties uz pieprasījumu un tā izmaiņām plānot turpmākās darbības. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Plānotās aktivitātes un rīcības 2012.-2013.gadam 

1.Prioritāte: Sadarbības un klasteru attīstīšana vietu konkurētspējas paaugstināšanai 

Veicamās darbības 

 VTA – informēt un konsultē visa Vidzemes reģiona tūrisma uzņēmumu un TIC darbību, piesaistot pētniecības un izglītības iestādes, 

specifiskus nozares konsultantus, NVO sektoru ar mērķi tūrisma reģiona konkurētspējas un ilgtspējības celšanai; Rīkot un piedalīties 
uzņēmēju tikšanās Vidzemes pašvaldībās ar mērķi iniciēt kopīgas attīstības lietas;  

 VTA iniciators semināriem, pasākumiem, kopīgiem projektiem, iniciatīvām, kas ļauj visām ieinteresētajām pusēm (gan uzņēmēji, gan 
pašvaldību tūrisma speciālisti, gan izglītības iestāžu pārstāvji) iepazīties vai klātienē stiprināt jau esošos kontaktus, veicinot šo pušu 

savstarpējo sadarbību. Notiek biežas kadru maiņas – gan pašvaldību, gan uzņēmumu vidū, tādējādi ir būtiski tikties klātienē turpmākas 
komunikācijas uzlabošanas nolūkos; 

 Rīkot valdes sēdes 4 reizes gadā (ik pa 3 mēnešiem); rīkot mārketinga padomes sēdes 3 reizes gadā (ik pa četriem mēnešiem); Valdes 

sēde, protams, ir svarīga VTA, taču šeit tiek izskatīti arī ar reģionu saistīti jautājumi – projektu attīstība, jauno biedru uzņemšana un citi 
lēmumi; Mārketinga padomes ir nozīmīgas savstarpējai TIC sadarbībai un komunikācija, sēdēs visi ieinteresētie tūrisma uzņēmēj i var 

prezentēt savus pakalpojumus, lai informētu par produktu un tā pozicionēšanu tūrismā. Arī izglītību iestāžu pārstāvju dalība sēdēs ir 
neatveras pienesums no pētnieciskās puses; 

 Iniciēt darba grupas, atbilstoši par ieinteresētajiem jautājumiem (ne visiem biedriem interesē un noder viss, tāpēc pozicionēt un izdalīt 
vairāk specifiskas lietas), piemēram, klasteriem ar aktīvu iesaistīšanos, ne tikai pasīvu piedalīšanos. Darba grupas vai līdzīgas tikšanās 

mērķis – rosināt atbilstošu projektu izstrādi arī uzņēmēju vidū, ne tikai piedalīties tajos, kas VTA ir apstiprināti; 

 Veicināt augstāk minēto pušu savstarpējo sadarbību, kopīgu interešu un ideju, tūrisma produktu, mārketinga, projektu un citu iniciatīvu 
attīstīšanā – pudorot, veidot mikro-klasterus; 

 Pēc visu iesaistīto pušu iniciatīvas pozicionēt tūrisma galamērķi, panākt izteiktāku vietu tūrisma piedāvājuma specializāciju;  

 Uz sadarbības pamata, jāiniciē kopīgu (komplekso pakešu) tūrisma piedāvājumu veidošana, tajā pat laikā nezaudējot savstarpējo 

konkurenci, kas ļauj nezaudēt kvalitātes līmeni; 

 Sadarbība ar valsts institūcijām likumdošanas jautājumos: VTA – biedru pārstāvis un interešu aizstāvis; 

 VTA sadarbības stiprināšana ar Vidzemes plānošanas reģionu un Latgales tūrisma asociāciju „Ezerzeme”, Kurzemes tūrisma asociāciju 
un Zemgales tūrisma asociāciju; 

 Sadarbība ar izglītības iestādēm (prakses, pētījumi, mācību vielas atbilstība nozares tendencēm) – augstākās izglītības līmenī ar 
Vidzemes Augstskolu, bet profesionālās vidējās izglītības līmeņi ar arodvidusskolās un tehnikumiem  
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 Pārrobežu sadarbība – Vidzemei ir lieliskas pozīcijas sadarbībai ar Igauniju, īpaši jau Dienvid-Igaunija un tās tuvākajām lielajām 

pilsētām, kā arī neizmantotas potenciāls – garā Krievijas robeža; 

 Sadarbība vienota Vidzemes tēla izstrādes veicināšanai; 

 Atjaunot VTA uzņēmēju klubu un tikšanos, kas veicinātu ciešāku nozares vienotību, kā arī piesaistītu jaunus biedrus aktīvai 
līdzdarbošanai; 

 

2.Prioritāte: Kvalitatīva tūrisma reģiona attīstība 

Veicamās darbības 

 Vidzemes tūrisma infrastruktūras uzlabošana, sadarbībā ar pašvaldībām un uzņēmējiem (labiekārtotas atpūtas vietas, marķēti maršruti, 

veloceliņi, dabas takas, informācijas stendi). Ņemot vērā ierobežotos katras pašvaldības līdzekļus, attīstīt un piesaistīt gan Latvijas, gan 
Eiropas fordu līdzekļus infrastruktūras uzlabošanas iespējam, izvirzot šo punktu par prioritāro; Šeit būtiski nodalīt cik lie las iespējas ir 

VTA kompetencē uzlabojot infrastruktūru, taču var veikt ietekmi politiskā ziņā; 

 VTA darbiniekiem pārstāvēt reģionā intereses EM Latvijas tūrisma konsultatīvajā padomē, kā arī TAVA konsultatīvajā padomē - lobijs 
dažādos jautājumos. Lai biedru intereses tiktu argumentēti pārstāvētas ir nepieciešama regulāra biedru iesaistīšana un informēšana par 

padomju norisi, aktuālākajiem jautājumiem. Iespēju robežās piedāvāt risināt dažādu likumu nepilnības, kas kavē sekmīgu reģiona 
attīstību vai ir bremzējoši faktori uzņēmējdarbībā, balstoties uz tūrisma nozarē Vidzemē iesaistīto pušu viedokli;  

 Vidzemes tūrisma pašvaldību speciālistiem, uzņēmējiem un to darbiniekiem iespēju regulāri papildināt savas zināšanas un kompe tenci – 
pieredzes apmaiņas tikšanos un braucienu organizēšana – citu uzņēmumu pieredzes, TIC pieredze Latvijā, kā arī ārvalstīs. Ierobežoto 

finanšu resursu dēļ – pieredze uz tuvākajām kaimiņu valstīm, kas būtībā arī ir lietderīgākā, savukārt projektu ietvaros, gūt pieredzi tālākās 
valstīs, lai integrētu inovatīvus tūrisma produktus un pakalpojumus Latvijas piedāvājumā; iniciēt ideju par e-apmācībām vai dažādas 
profesionālās informācijas nodrošināšanu; rīkot izglītojošus seminārus, konferences un apmācības – darba seminārus; 

 Regulāri rīkot tikšanās ar ieinteresētajām pusēm, stiprināt tūrisma izglītības datu bāzi. Šeit veicamās darbības jau izriet no prioritātes 
Nr.1. Sadarbības, jo mērķis ir veicināt augstskolu un tehnikumu sadarbību nozarē – prakses, pētījumu veikšana, biznesa plāni u.c. VTA 

 Izveidot labo un vajadzīgo „ideju banku”, lai izstrādātu saistošus projektus ar plašu sadarbības loku – Vidzemes plānošanas reģionu, 
citiem reģioniem, Rīgas tūrisma uzņēmumiem, TAVA, D-Igauniju pārrobežas projektiem, līdzīgiem reģioniem Eiropā; Mērķtiecīgi 

izvirzīt pētījumu vajadzības; 

 VTA pēc savas darbības funkcijas neveikt kvalitātes pārbaudi, bet drīzāk aicināt un iepazīstināt ieinteresētas puses ar organizācijām, kas 

piešķir kvalitātes sertifikātus un kādi ir nosacījumi – „Lauku ceļotājs”, LVRA, šobrīd aktuālākais – Q-Latvia; Atjaunot ideju par VTA 
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biedru kvalitātes balvu (dažādās nominācijas), kas nākotnē varētu kalpot kā mārketinga elements  

 VTA pirms jauno biedru uzņemšanas iepazīties ar potenciālā biedra piedāvājumu un kvalitāti, sniegt rekomendācijas, konsultācijas un 
atbalstu; 

 VTA būt iesaistītam katras pašvaldības vietējo attīstības plānu, programmu vai stratēģiju izstrādē, lai visas darbības tiktu hierarhiski 
salāgotas ar VTA attīstības redzējumu, tādējādi izslēdzot iespēju „iet dažādus ceļus”, kas ne vienmēr sekmē kopīgu reģiona izaugsmi;  

 

3.Prioritāte: Mārketinga aktivitātes 

Veicamās darbības 

 Portāla www.vidzeme.com jauna koncepta izstrāde un izveidošana, atbilstoši mūsdienu IT tehnoloģiju attīstībām un tūrisma vajadzību 

attīstībai. Par pamatu ņemot statistiku, īpaši jo Vidzeme.com pēdējo gadu tendences un pieprasījumu pār konkrētās informācijas. Mājas 
lapas mērķis piedāvāt visplašāko un aktuālāko informāciju par tūrisma iespējām reģionā – atpazīstams un uzticams informācijas avots; 
Aktīva darbība un informācijas aktualizēšana sociālajos tīklos „Twitter” un „Facebook” ir saistāma kopā ar mājas lapas konceptu, kā ar ī 

kā sasvstarpēji papildinošas jeb integrētās komunikācijas sistēmas tūrisma mārketingā;  

 Sadarbībā ar TAVA izdot reģionālo Vidzemes maršrutu karti, jo Vidzemes TIC un VTA labāk pārzina novadu piedāvājumu un 

pakalpojumus, kas būtu jāatspoguļo šajā kartē; 

 Vecināt vietējo tūrismu, attiecīgi sagatavojot piedāvājumus (dažādu mērķauditoriju, dažādu aktivitāšu) un maršrutus; tos izplatīt, 

sadarbojoties ar pašiem uzņēmējiem, TICiem, aviokompānijām, prāmju līnijām, degvielas uzpildes stacijām un citiem atbilstošie m 
uzņēmumiem; Regulāri nodot informāciju masu medijiem un tūroperatoriem par jaunumiem Vidzemes tūrisma piedāvājumā; Regulāri 
rīkot tūroperatoru un žurnālistu vizītes, jaunus maršrutus tiem, lai popularizētu Vidzemes tūrisma piedāvājumā kā vasaras, tā ar ī ziemas 

sezonā; Veicināt un nostiprināt sadarbību ar Latvijas masu medijiem un krievvalodīgo auditoriju; Sadarbība ar reģionālajie m 
laikrakstiem, TV, žurnāliem u.c.  

 VTA veicināt Vidzemes konkurētspēju attiecībā pret citiem reģioniem un Rīgu ar Pierīgu kā galveno apmeklētāju ģenerējošo viet u, tajā 
skaitā arī pret Dienvid-Igauniju un Pleskavas apgabalu; VTA mērķis atlasīt stratēģiskos produktus/pakalpojumus. VTA iniciēt nodefinēt 

augsti prioritāros mērķtirgus galvenajās reģiona produktu grupām;  

 Iniciēt projektus arī mārketinga aktivitāšu attīstīšanai, kas vērsti uz reģiona kompleksu attīstību un būtu saistīti ar tūris ma tirgiem un 

iniciatīvu; 

 Vidzemes pārstāvēšana Latvijas un starptautiskajos (Baltijas jūras reģiona valstīs) gadatirgos un izstādēs; piedalīties patērētāju tirgos, ne 
tikai profesionālajos; Tūrisma izstādēs iesaistīt Vidzemes novada pašvaldības ar aktīvu līdzdarbošanos stendā, kā arī piedāvājot attiecīgus 

produktus un pakalpojumus tūristiem no attiecīga mērķtirgus; 

http://www.vidzeme.com/


11 
 

 Iniciēt atbildīgās institūcijas sakārtot precīzu koordinācijas un plūsmu navigācijas sistēmu Rīgas TIC, lidostā, autoostās, d zelzceļa 

stacijās, tuvāko Lietuvas un Igaunijas pilsētu lidostās, autoostās, dzelzceļa stacijās; Uzrunāt ar šo specifiku darbojošos uzņēmējdarbību, 
lai būtu droši, ka ir izdarīts maksimālais, lai iebraukušos tūristus atvest pie sevis (t.i. tūrisma pakalpojumu un produktu s niedzējiem un 

nodrošinātājiem); 
 

Nepārtraukta tirgus analīze 

Veicamās darbības 

 Neveidot atsevišķu vēl vienu pētījumu datu bāzi vai statistikas apkopojumu bāzi, bet iniciēt ViA atsevišķas sadaļas izveidoša nai ViA 

mājas lapā par studentu pētījumu tēmām, kā arī dot iespēju to publiskai lasīšanai (ne lejuplādēšanai). TIC ievākto un apkopoto statistiku 
TAVAi integrēt VTA darbībā. VTA šeit būtu kā koordinators, kas pēc pieprasījuma interesentam norādītu meklējamos avotus un 

materiālus pēc to vajadzībām. VTA padomdevējs uzņēmējiem, taču ViA padomdevējs asociācijai; 

 Iniciēt uzņēmējiem veikt intervijas ar tūroperatoriem, pakalpojumu sniedzējiem un objektu apsaimniekotājiem un tūristiem par 

pakalpojumu kvalitāti un tūristu vēlmēm un vajadzībām Vidzemē; Veikt Eiropas valstu tūrisma reģionu piedāvājumu analīzi, adaptējot 
labos piemēros, kurus var pārņemt Vidzemē darbojošies tūrisma uzņēmumi. Šajā jautājumā VTA nevajadzētu uzņemties dominējušu 

iesaisti, bet gan konsultēt un norādīt, jo šī izpēte ir veicama pašiem uzņēmumiem atbilstoši specifikai; 
 



1. Objektīvi pārbaudāmi sasniegumu rādītāji – indikatori, pārbaudes avoti un līdzekļi, pieņēmumi un riski    

Stratēģiskie mērķi Prioritātes 

Objektīvi pārbaudāmi 

sasniegumu rādītāji – 

indikatori 

Pārbaudes avoti un 

līdzekļi 

Pieņēmumi un riski 

Mērķu sasniegšanai 

nepieciešamie faktori un ārējie 

apstākļi: 

 

1. Veicināt tūrisma nozares 

attīstību Vidzemes 
novadā, tādejādi 
uzlabojot novada 

ekonomiskās izaugsmes 
rādītājus. 

 

2. Sekmēt tūrisma attīstībai 

labvēlīgu vides 
veidošanu Vidzemes 
novadā, veicinot novada 

iedzīvotāju patriotismu 
un viesmīlību, saglabājot 

un attīstot 
kultūrvēsturisko vidi un 
mantojumu, kā arī 

nodrošinot kvalitatīvus 
tūrisma pakalpojumus.  

 
 

3.  Veidot Vidzemi par 

atpazīstamu un populāru 
ceļojuma galamērķi 

Baltijas jūras reģiona 
valstīs. 

 

1. Sadarbība un klasteru 

attīstīšana vietu 
konkurētspējas 
paaugstināšanai 

 
2. Kvalitatīva tūrisma 

reģiona attīstība 
 

 

3. Reģiona mārketings: 
 

 

Nepārtraukta darbība: 

Tirgus izpēte 

 

1. Pieejamo statistikas 

datu izvērtējums par 
Vidzeme reģionu 
Latvijas kontekstā. 

Rādītāju mērķis ir 
parādīt Vidzemes 

apmeklētāju skaita 
izmaiņas un esošās 
tūrisma tendences, kas 

saistītas ar Vidzemi;  

2. Tūrisma pakalpojumu 

un sortimenta 
paplašināšanās, 
novatorisku un 

inovatīvu tūrisma 
pakalpojumu rašanās; 

3. Kvalitātes novērtējumi 
un atsauksmju 
monitorings par tūrisma 

produktu, pakalpojumu 
kvalitāti un kopējo 

interesi par Vidzemi. 
 

 

1.LR Centrālās statistikas 

pārvaldes dati; 

2.Vidzemes TIC dati; 

3.Uzņēmuma reģistra dati; 

4. VTA biedru statistikas 
dati; 

5.Tūrisma uzņēmēju 
sniegtie dati; 

6.Vidzeme.com statistikas 

tendences; 

7.Veikto pētījumu 

rezultāti; 

8.Aptaujas par tūristu 
apmierinātību ar 

piedāvāto pakalpojumu 
kvalitāti; 

9.Kvalitātes sertifikāti, 
apbalvojumi; 

10. Monitorings 

11. Tūrisma izstrāžu 
apmeklētāju izmaiņas, 

attīstības tendenču 
novērtējums 

 

2. tiek saņemts pietiekams 

valsts un pašvaldību 
atbalsts; 

3. valsts tūrisma politika 

un likumdošana ir 
tūrisma attīstību 

veicinoša; 

4. ir pieejami pietiekami 
cilvēkresursi un 

atbilstošas izglītības 
iespējas; 

5. ir pieejami 
nepieciešamie finanšu 
resursi; t.sk. ir pieejams 

ES struktūrfondu 
finansējums; 

6. tūrisma nozarē 
iesaistītajiem 
uzņēmējiem ir izpratne 

par nepieciešamajiem 
projektiem un 

aktivitātēm. 
 



7. VTA Rīcības plāns 2012.gadam, balstīts uz stratēģijas priekšlikumiem 

Nr. Plānotās aktivitātes Ieviešanas laiks 
1. Sadarbība un klasteru attīstīšana vietu konkurētspējas paaugstināšanai 

1.1. Valdes sēdes / mārketinga padomes sēdēs 
Reizi ceturksnī, pēc 

nepieciešamības 

1.2. VTA informēt un konsultē visa Vidzemes reģiona tūrisma uzņēmumu un TIC darbību Visu gadu 

1.3. VTA un uzņēmēju / pašvaldību / izglītības iestāžu pārstāvju tikšanās Visu gadu 

1.4. VTA biedru kopsapulce un izglītojoša konference 4.ceturksnis 

1.5. VTA un D-Igaunijas sadarbība Visu gadu 

1.6. VTA un ViA un citu izglītības iestāžu sadarbība  Visu gadu 

1.7. Nepārtraukta komunikācijas nodrošināšana Visu gadu 

1.8. Iniciēt darba grupu, dažādu uz sadarbību vērstu semināru veidošanu visām iesaistītajām pusē atbilstoši par 

ieinteresētajiem jautājumiem 
Visu gadu 

1.9. Attīstīt biedru starpā ideju par mikro-klasteru veidošanu, atbalstu un iesaistīšanos GNP klastera projektam 
1.ceturksnis, pēc 
nepieciešamības 

1.10. Pēc visu iesaistīto pušu iniciatīvas pozicionēt tūrisma galamērķi, panākt izteiktāku vietu tūrisma 
piedāvājuma specializāciju; 

Visu gadu 

1.11. Iniciēt kopīgu (komplekso pakešu) tūrisma piedāvājumu veidošana Visu gadu 

1.12. VTA sadarbības veicināšana ar Vidzemes plānošanas reģionu un Latgales tūrisma asociāciju „Ezerzeme”, 
Kurzemes tūrisma asociāciju un Zemgales tūrisma asociāciju; 

Visu gadu 

1.13. 
Izveidot audzēkņu un studentu prakšu piedāvājuma un pieprasījuma bāzi 

 
Visu gadu 

1.14. Atjaunot VTA uzņēmēju klubu un tikšanos, kas veicinātu ciešāku nozares vienotību, kā arī piesaistītu 
jaunus biedrus aktīvai līdzdarbošanai 

Visu gadu 

2. Kvalitatīva tūrisma reģiona attīstība 

2.1. Pieredzes apmaiņas brauciens un Kurzemes TICiem Marts – aprīlis 
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2.2. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Krieviju – Pleskava, Pečori Septembris 

2.3. Jauno biedru apsekošana, konsultācijas tūrisma attsītības jautājumos  Visu gadu pēc nepieciešamības 

2.4. Vidzemes reģiona pārstāvniecība un VTA biedru interešu aizstāvēšana : Visu gadu 

 Latvijas tūrisma konsultatīvajā padomē  Visu gadu 

 TAVA konsultatīvajā padomē Visu gadu 

 Pārstāvniecība citās institūcijās Visu gadu 

 Pārstāvniecība dažādos, biedru interešu un reģiona attīstību veicinošos semināros, prezentācijās, 
pasākumos, konferencēs un citus 

Visu gadu 

2.5. Projektu attīstība:  

 
INTERREG Central Baltic IV 

Projekta realizācija iesaistot ieinteresētās puses  
Visu gadu 

 
INTERREG IVC - Charts 2012-2013’ 

Projekta realizācija iesaistos ieinteresētās puses 
Visu gadu 

 
Lat/Est/Rus – Kreivijas programmas koncepta izstrāde 

Projekta atbalsta un apstiprināšanas gadījumā notiek tā izstrāde 

2.ceturksnis 

3.,4.ceturksnis 

2.6. Aicināt un iepazīstināt ieinteresētas puses ar organizācijām, kas piešķir kvalitātes sertifikātus un kādi ir 
nosacījumi – „Lauku ceļotājs”, LVRA, šobrīd aktuālākais – Q-Latvia; 

Visu gadu 

2.7. 
Atjaunot ideju par VTA biedru kvalitātes balvu (dažādās nominācijas), kas nākotnē varētu kalpot kā 

mārketinga elements 

 

Visu gadu, pasniegšana 

kopsapulcē (4.ceturksnis) 

2.8. 

Vidzemes tūrisma infrastruktūras uzlabošana, sadarbībā ar pašvaldībām un uzņēmējiem (labiekārtotas 
atpūtas vietas, marķēti maršruti, veloceliņi, dabas takas, informācijas stendi). Ņemot vērā ierobežotos katras 

pašvaldības līdzekļus, attīstīt un piesaistīt gan Latvijas, gan Eiropas fordu līdzekļus infrastruktūras 
uzlabošanas iespējam. Infrastruktūras sakārtošana nav īsti VTA kompetencē, taču var veikt ietekmi 

politiskā ziņā 

Visu gadu, pēc 

nepieciešamības 

2.9. 
VTA būt iesaistītam katras pašvaldības vietējo attīstības plānu, programmu vai stratēģiju izstrādē, lai visas 

darbības tiktu hierarhiski salāgotas ar VTA attīstības redzējumu, tādējādi izslēdzot iespēju „iet dažādus 
ceļus”, kas ne vienmēr sekmē kopīgu reģiona izaugsmi 

Visu gadu, pēc 
nepieciešamības 
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2.10. Vidzemes tūrisma stratēģijas 2012-2013.gadam pārskatīšana, Rīcības plāna 2013.gadam izstrāde  4.ceturksnis 

3. Reģiona mārketings 
3.1. Tūrisma izstādes un gadatirgi 1., 2.ceturksnis 

 

„Vakentiebeurs 2012” 
Utrehte, Nīderlande; 10.01.-15.01. 

 

VTA nepiedalās tieši, bet ir nogādāti Vidzemes tūrisma materiāli prezentēšanai 

1.ceturksnis 

 

„Matka 2012” 
Helsinki. Somija; 19.01.-22.01. 

 
VTA nepiedalās tieši, bet ir nogādāti Vidzemes tūrisma materiāli prezentēšanai 

1.ceturksnis 

 

„Balttour 2012” 
Rīga, Latvija; 10.02.-12.02. 

 
VTA, Vidzemes novada pašvaldības, uzņēmēji un izglītības iestāžu pārstāvji piedalās ar 24 kv.m lielu 

atraktīvu stendu 
VTA stendā piedalās arī ViA 

1.ceturksnis 

 

„Tourrest 2012” 

Tallina, Igaunija; 17.02. – 19.02. 
 

VTA un Vidzemes novada pašvaldības un uzņēmēji piedalās ar 15 kv.m lielu stendu 

1.ceturksnis 

 

„Vivattour 2012” 

Viļņa, Lietuva; 02.03. – 04.03. 
 

VTA un Vidzemes novada pašvaldības un uzņēmēji piedalās ar 10 kv.m lielu stendu 

1.ceturksnis 

 

„Suvi 2012” 
Tartu, Igaunija; 11.-13.05. 

 

VTA un Vidzemes novada pašvaldības un uzņēmēji piedalās ar 8 kv.m lielu stendu  

2.ceturksnis 

 

Iespējama dalība „INWETEX 2012” 

Sanktpēterburga, Krievija, oktobris 
 

4.ceturksnis 
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3.2. Informācijas materiāli - kartes  

 
TAVA + VTA reģionālās tūrisma kartes 

Papildus svešvalodu druka 
1.ceturksnis 

3.3. Mārketinga pasākumi un aktivitātes  

3.4. 

Portāls www.vidzeme.com – VTA prioritāte 

 
Jauna portāla platformas un dizaina izstrāde, informācijas pārnese 

 
Jaunā portāla „publicēšana” auditorijas 

 
Tulkošanas darbi, sistēmas uzlabošana 

 

Aktīva darbība un informācijas aktualizēšana sociālajos tīklos „Twitter” un „Facebook”. Tā ir saistāma 
kopā ar mājas lapas konceptu, kā arī kā sasvstarpēji papildinošas jeb integrētās komunikācijas sistēmas 

tūrisma mārketingā; 

 

 
1.ceturksnis 

 

 
2.ceturksnis 

 
3.,4.ceturksnis 

 

 
Visu gadu 

3.5. Portāla servera uzturēšana, domēna uzturēšana  Visu gadu 

3.6. 

Regulāri rīkot tūroperatoru un žurnālistu vizītes, jaunus maršrutus tiem, lai popularizētu Vidzemes tūrisma 
piedāvājumā kā vasaras, tā arī ziemas sezonā; 

Veicināt un nostiprināt sadarbību ar Latvijas masu medijiem un krievvalodīgo auditoriju; Sadarbība ar 
reģionālajiem laikrakstiem, TV, žurnāliem u.c.  

Visu gadu 

3.7. 

Vecināt vietējo tūrismu, attiecīgi sagatavojot piedāvājumus (dažādu mērķauditoriju, dažādu aktivitāšu) un 
maršrutus; tos izplatīt, sadarbojoties ar pašiem uzņēmējiem, TICiem, aviokompānijām, prāmju līnijām, 

degvielas uzpildes stacijām un citiem atbilstošiem uzņēmumiem; Regulāri nodot informāciju masu 
medijiem un tūroperatoriem par jaunumiem Vidzemes tūrisma piedāvājumā;  

Visu gadu 

3.8. 

Iniciēt atbildīgās institūcijas sakārtot precīzu koordinācijas un plūsmu navigācijas sistēmu Rīgas TIC, 

lidostā, autoostās, dzelzceļa stacijās, tuvāko Lietuvas un Igaunijas pilsētu lidostās, autoostās, dzelzceļa 
stacijās; Uzrunāt ar šo specifiku darbojošos uzņēmējdarbību, lai būtu droši, ka ir izdarīts maksimālais, lai 

iebraukušos tūristus atvest pie sevis (t.i. tūrisma pakalpojumu un produktu sniedzējiem un 

nodrošinātājiem); 

 

 

Visu gadu 

http://www.vidzeme.com/
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Tirgus izpēte - Šajā jautājumā VTA nevajadzētu uzņemties dominējušu iesaisti, bet gan konsultēt un norādīt, jo šī izpēte ir veicama pašiem 

uzņēmumiem, novadiem atbilstoši specifikai 

Iniciēt ViA atsevišķas sadaļas izveidošanai ViA mājas lapā par studentu pētījumu tēmām, kā arī dot iespēju to publiskai lasīšanai (ne lejuplādēšanai). 

TIC ievākto un apkopoto statistiku TAVAi integrēt VTA darbībā. VTA šeit būtu kā koordinators, kas pēc pieprasījuma interesentam norādītu 
meklējamos avotus un materiālus pēc to vajadzībām. VTA padomdevējs uzņēmējiem, taču ViA padomdevējs asociācijai;  

 

Iniciēt uzņēmējiem veikt intervijas ar tūroperatoriem, pakalpojumu sniedzējiem un objektu apsaimniekotājiem un tūr istiem par pakalpojumu kvalitāti 
un tūristu vēlmēm un vajadzībām Vidzemē; 

 

Veikt Eiropas valstu tūrisma reģionu piedāvājumu analīzi, adaptējot labos piemēros, kurus var pārņemt Vidzemē darbojošies tūr isma uzņēmumi 



 


