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Rīga, 2014. gada 25.jūlijā 

Nr. 7/3/2014 

 

STEIDZAMI 

 

 

Ļ.Cien. Ministru prezidentei L.Straujumas k-dzei  

 

Kopijas: 

A.God. Ekonomikas ministram V.Dombrovska k-gam 

A.God. Ārlietu ministram E.Rinkēviča k-gam 

 

Par TAVA direktora Armanda Slokenberga  

pārcelšanu uz Ārlietu ministriju 

 

 

Ļ.cien. L.Straujumas k-dze! 
 

Latvijas Tūrisma Aģentu un Operatoru Asociācija (turpmāk - ALTA) ir saņēmusi 

informāciju, ka 2014.gada 29.jūlija Ministru Kabineta sēdē tiks skatīts jautājums par Tūrisma 

attīstības valsts aģentūras (turpmāk – TAVA) direktora Armanda Slokenberga pārcelšanu Ārlietu 

ministrijas Ekonomisko attiecību un Attīstības sadarbības politikas Ārējo ekonomisko sakaru 

veicināšanas nodaļas nozares padomnieka amatā.  

ALTA kategoriski iebilst pret šo pārcelšanu un lūdz Jūs ņemt vērā vairākus argumentus, 

kas liecina, ka tā neatbilst valsts interesēm. 

Pildot TAVA direktora amatu, A.Slokenbergs ir nodrošinājis tādas Latvijas tūrisma 

mārketinga stratēģijas 2010.-2015.gadam izstrādi un īstenošanu, kas veicinājusi pastāvīgu un 

stabilu Latvijas tūrisma izaugsmi. A.Slokenberga vadībā tika izstrādāts Latvijas tūrisma tēls, ko 

ne tikai akceptējuši un izmanto visi nozarē iesaistītie spēlētāji, bet tas guvis arī starptautisku 

atzinību.  

A.Slokenberga vadībā TAVA ir stradājusi kvalitatīvi un efektīvi: ar ierobežotiem 

resursiem īstenojot fokusētu un efektīvu valsts tūrisma mārketingu, sniedzot atbalstu 

reģionālajiem tūrisma komersantiem un to apvienībām produktu izstrādē un kvalitātes 

uzlabošanā, attīstot vairākus inovatīvus risinājumus (valsts tūrisma portāls, mobilā aplikācija 

u.c.), izstrādājot un nodrošinot kvalitātes sistēmas darbību tūrisma nozarē. 

Vadot TAVA Konsultatīvo padomi, A.Slokenbergs ir nodrošinājis visas nozares iesaisti 

lēmumu pieņemšanas procesā, kas veicinājis kvalitatīvu kopīgu darbu un lietderīgu finansējuma 

izmantošanu. Par Latvijas tūrisma aktivitātēm pie viena galda kopīgi lemj nozares vadošās 

profesionālās (ALTA, Latvijas viesnīcu un restorānu asociācija) un reģionu tūrisma asociācijas, 

valsts (Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, Latvijas institūts) un Rīgas tūrisma attīstības 

birojs. Ir izveidots efektīvs un labi funkcionējošs sadarbības mehānisms. 
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Nesen Ministru kabinets atbalstīja Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnes 2014. – 

2020. gadam, un pašlaik TAVA īsteno tūrisma nozarei būtiskas aktivitātes, strādājot pie 

iepriekšējā perioda tūrisma mārketinga stratēģijas rezultātu izvērtēšanas un jauna tūrisma 

mārketinga plānošanas dokumenta izstrādes. Savukārt efektīvai ERAF programmu līdzekļu 

apguvei ar termiņu 2015. gada vidus ļoti svarīgi ir nodrošināt izstrādē esošo aktivitāšu 

īstenošanu.  

Jāatzīmē, ka ekonomiskās krīzes laikā TAVA ir ievērojami samazinājusi darbinieku 

skaitu un attīstījusi tādu vadības struktūru, kur neeksistē vidējā līmeņa vadība un iestādes 

vadītājs ir tieši iesaistīts visos darba procesos no to izstrādes līdz pabeigšanai ne tikai uzraugot, 

bet arī pārvaldot specifiskas kompetences. Tāpēc pamatoti uzskatām, ka augstāk minēto procesu 

sekmīga īstenošana bez esošā iestādes vadītāja iesaistes ir apdraudēta.   

Cienījamā Ministru prezidentes kundze ir informēta par valsts pārvaldes aparāta 

problēmām, t.sk. nepietiekamajiem darbības efektivitātes rādītājiem. Uzskatām, ka Armanda 

Slokenberga darbs TAVA direktora amatā ir spilgts apliecinājums tam, ka valsts pārvaldē 

darbojas godīgi, profesionāli un spējīgi cilvēki, tāpēc labas pārvaldības, civildienesta uzdevumu 

efektīvas izpildes nodrošināšanai šī resursa izmantošana būtu nepieciešama.  

Latvijas sasniegumi jebkurā jomā ir atkarīgi no profesionālajiem nozares vadītājiem, 

tāpēc Armanda Slokenberga, kas ir pierādījis savu kompetenci, veicis ievērojamu ieguldījumu 

Latvijas tūrisma attīstībā un kuram ir vēlme, spējas un interese darīt to arī turpmāk, pārcelšana 

citā, viņa spējām un zināšanām neatbilstošā amatā ir uzskatāma par valsts interesēm neatbilstošu. 

Pateicamies par sapratni. Esam gatavi sniegt jebkuru papildus informāciju un argumentus 

arī klātienē par labu Armanda Slokenberga darba turpnāšanai TAVA direktora amatā. 

 

 

 

Ar cieņu,  

 
K.Gitendorfa  

ALTA prezidente 
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