
 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 
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Par iestāšanos biedrībā “Vidzemes tūrisma asociācija”  

 

Ādažu novada dome (turpmāk - dome) nodrošina vietējo pārvaldi un tai noteikto funkciju izpildi 

savā administratīvajā teritorijā, ar mērķi - veicināt teritorijas attīstību. 

Biedrības “Vidzemes tūrisma asociācija” (turpmāk - VTA) mērķis ir apvienot vienā organizācijā 

personas, kas darbojas tūrisma nozarē, lai kopīgiem spēkiem veidotu tūrismam labvēlīgu vidi, 

pārstāvētu Vidzemes reģiona tūrisma intereses valstiskā līmenī un piesaistītu ārvalstu fondu un 

projektu finansējumu. 

Domes ieskatā ir lietderīgi iestāties VTA, lai veicinātu tūrisma attīstībai labvēlīgu vidi, investīciju 

piesaisti un sekmētu tūrisma produktu un infrastruktūras attīstību Ādažu novadā.  

Lai iestātos VTA, domei ir jāiesniedz iestāšanās anketa un jāapmaksā biedra nauda 0,03 euro par 

katru deklarēto iedzīvotāju pašvaldībā (iedzīvotāju skaits 01.01.2017. bija 11 111), kas sastāda 

EUR 333,33. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 5.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu un 95.panta pirmo un ceturto daļu, VTA 2017.gada 27.jūlija vēstuli “Par Ādažu 

novada domes iestāšanos Vidzemes Tūrisma asociācijas aktivitātēs”, Ādažu novada attīstības 

programmas 2016.-2022. gadam (aktualizēta 17.01.2017.) vidējā termiņa prioritātēm un 

uzdevumiem: 

1) “VTP6: Attīstīts tūrisms, atpūta un brīvā laika pavadīšanas iespējas”: 

 U6.2.1: Stiprināt Ādažu novada tēlu un atpazīstamību; 

 U6.2.2: Attīstīt tūrisma infrastruktūru Ādažu novadā; 

2) “VTP15: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām”: 

 U15.1.2: Sekmēt sadarbību starp pašvaldību un sabiedriskajām organizācijām; 

 U15.1.5: Sekmēt sadarbību ar citām pašvaldībām dažādās jomās, 

kā arī, ņemot vērā, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā 15.08.2017., Ādažu 

novada dome  

NOLEMJ: 

1. Iestāties biedrībā “Vidzemes tūrisma asociācija”, reģ. Nr.40008031761, juridiskā adrese: Pils 

laukums 1, Cēsis, LV-4120.  

2. Noteikt Māri Sprindžuku, domes priekšsēdētāju, par domes pārstāvi VTA un uzdot ne retāk 

kā divas reizes gadā sniegt atskaiti domei par VTA veiktajām darbībām.    

3. Uzdot domes projektu vadītājai Initai Henilanei līdz š.g. 25.augustam nosūtīt VTA domes 

iestāšanās anketu.  



 

4. Uzdot domes Grāmatvedības daļas vadītājai A.Vaivadei apmaksāt VTA domes biedra maksu 

EUR 333,33 eiro (trīs simti trīsdesmit trīs eiro, 33 centi) par vienu kalendāra gadu, no domes 

budžeta konta atlikuma līdzekļiem. 

5. Uzdot domes finansistam iesniegt domei priekšlikumu nepieciešamo grozījumu veikšanai 

domes 2017.gada budžetā šī lēmuma 4.punkta izpildes nodrošināšanai. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks  


