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Par piedalīšanos projekta “Apkārt Rīgai- vienots tūrisma piedāvājums” īstenošanā
Lauku atbalsta dienests 2019.gadā 16.aprīlī pieņēmis lēmumu par biedrības“Pierīgas
partnerība” projekta “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” iesnieguma apstiprināšanu,
kas izstrādāts Eiropas Lauksaimniecības fonda, Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.
Projektu iesniegušas 6 vietējās rīcības grupas, tai skaitā biedrība “Zied zeme”. Plānots, ka
projekta īstenošanā iesaistīsies 14 Rīgas apkārtnes novadi, tai skaitā Ķeguma novads, ar mērķi
attīstīt un pilnveidot vienotu tūrisma produktu piedāvājumu vietējiem un ārvalstu tūristiem,
izstrādājot vienotu interaktīvo tūrisma karti ar maršrutēšanas iespējām, jaunu, vienotu tūrisma
reģiona atpazīstamības zīmolu un mājaslapu. Tiek plānots spēcināt arī tūrisma pakalpojumu
sniedzēju kapacitāti caur reģiona uzņēmēju apmācībām, īstenot jaunas marketinga aktivitātes un
publicitātes pasākumus, kā arī iegādāties aprīkojumu jaunā zīmola popularizēšanai publiskos
pasākumos visā Latvijas teritorijā, ar Mobīlā TIC izveidošanu, kas piedalīsies 47-57 dažādos
pasākumos, izstādēs, gadatirgos Latvijā un ārpus tās.
Finansējums- Projektam „Apkārt Rīgai -vienots tūrisma piedāvājums” ir atbalstīts 100%
un līdzfinansējums no partneriem nav nepieciešams. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas
sastāda 49 162,51 EUR.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, kā arī domes Finanšu komitejas 2019.gada 4.septembra
atzinumu,
balsojot „par”- 13 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls,
Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt Ķeguma novada pašvaldības piedalīšanos projektā “Apkārt Rīgai – vienots
tūrisma piedāvājums” un to aktivitāšu īstenošanā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par projekta aktivitāšu īstenošanu ir Ķeguma novada pašvaldības
Attīstības nodaļas projektu vadītāja ar specializāciju uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībā
Ieva Vējone.
3. Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektoram kontrolēt lēmuma izpildi.
4. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu izpilddirektorei A.Tomsonei, Attīstības
nodaļas vadītājas pienākumu izpildītājai Dacei Grīslei, Attīstības nodaļas projektu
vadītājai ar specializāciju uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībā Ievai Vējonei,
Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājai K.Seļavai.
Sēdes vadītājs
09.09.2019.
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