
TAVA sadarbība ar LSFP  

2014. gadā 



TAVA ir Tūrisma attīstības valsts aģentūra, kura nodarbojas ar: 

 

• Latvijas tūrisma attīstības politikas īstenošanu; 

• Tūrisma mārketinga pasākumu īstenošanu Latvijā un 

ārvalstīs. 

• Kopējā informācija par TAVA aktivitātēm pieejama 

www.tava.gov.lv un https://www.facebook.com/TAVA.gov.lv  
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- 10. martā ir noslēgts savstarpējas sadarbības līgums 

starp TAVA un LSFP; 

- Sadarbības mērķis ir veicināt sporta un tūrisma nozaru 

attīstību, izmantojot informatīvo resursu, organizatoriskās 

un citas iespējas; 

- Sadarbības forma- dažādu sporta pasākumu ( Latvijā un 

ārvalstīs) atbalstīšana ar informatīvajiem un 

prezentmateriāliem. 
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Sadarbības mērķis un forma 



 

- LSFP ir izveidojusi sarakstu, ar nozīmīgākajiem sporta pasākumiem, 

kuriem tiks sniegts atbalsts ( kopumā gandrīz 400 pasākumu) 

- Konkrētām federācijām LSFP izsniegs prezentmateriālu dāvanu pakas 

sporta pasākumiem ārzemēs: 

 

• 339 pakas, kuru sastāvā būs : plastmasas maisiņā  pildspalva, 

informatīvas brošūras par Latviju, kakla lenta 

• 53  pakas, kuru sastāvā būs: plastmasas maisiņā pildspalva, 

informatīvas brošūras par Latviju, kakla lenta/ piezīmju bloki, 

zibatmiņas. 

• Informācija par TAVA izdotajiem informatīvajiem materiāliem, video 

u.c. http://tava.gov.lv/lv/e-kratuve  

 

- Atsevišķi atbalsta pasākumi tiks īstenoti tiem izvēlētajiem 10 sporta 

pasākumiem, kuri notiek Latvijā (ar augstāko LSFP vērtējumu) 

• Apspriežami atbalstīšanas veidi un idejas 

- TAVA sadarbība ar konkrētām federācijām par latvia.travel reklāmas 

banera un satura ievietošanu federāciju mājas lapās - saņemti vairāku 

federāciju piedāvājumi 
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Statuss 
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Šobrīd izvēlēti šādi sporta pasākumi ( sporta sacensību skaits iespējams 

tiks paplašināts): 

 

- Latvijas Sporta deju federācija, Pasaules čempionāts sporta dejās 

jauniešiem 

- Latvijas Sporta deju federācija, Pasaules čempionāts sporta dejās 

pieaugušajiem 

- Latvijas Sporta deju federācija, Pasaules čempionāts junioriem 

standartdejās 

- Latvijas Jātnieku federācija, pasaules kausa posms 

- Latvijas Riteņbraukšanas federācija, Baltijas valstu daudzdienu 

velobrauciens 

- Latvijas Vieglatlētikas savienība, Eiropas komandu čempionāts 2 līga 

- Latvijas Vieglatlētikas savienība, IAU 27. pasaules čempionāts 100 km 

skrējienā 

- Latvijas Vieglatlētikas savienība, Rīgas Kausi 2014 

- Latvijas Volejbola federācija, 2014. gada Eiropas čempionāta posms 

pludmales volejbolā 

- Latvijas cīņas federācija, Eiropas čempionāts jostu cīņā 
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Atbalstāmās sporta sacensības Latvijā 2014. gadā 



Sigulda 

2014 


