SIGULDAS NOVADA

TŪRISMA KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDE
2015. gada 2. februārī

“Bēršās” Krimuldas novadā

Nr.1/2015

PROTOKOLS
Sēdes sākums plkst. 17.35
Sēdi vada:

Uģis Mitrevics, Siguldas novada Domes priekšsēdētājs

Sēdi protokolē:

Dana Spulle, Siguldas novada Tūrisma informācijas centra vadītāja

Sēdē piedalās:
1. Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics;
2. Siguldas novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Zilvers;
3. SIA „J.D.&Co” valdes loceklis Juris Dudko;
4. SIA „J.D.&Co” direktora vietniece Anita Isajeva;
5. SIA „Rīgas rajona slimnīca” valdes loceklis Valdis Siļķe;
6. SIA „Impresso” tehniskais direktors Rūdolfs Būda;
7. SIA „Brūveru īpašumi” valdes priekšsēdētājs Uldis Dvinskis;
8. SIA “AERODIUM” Komunikāciju un mārketinga vadītāja Līga Gablika;
9. SIA “AERODIUM” pārstāve Dagnija Burtniece
10. Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa “Turaidas muzejrezervāts” Apmeklētāju centra
vadītāja Gunta Zaķīte;
11. Viesu nama “Bēršas” īpašnieki Elita un Uldis Gobzemi;
12. Viesu nama “Bēršas” pārstāve Ilze Karlsone;
13. Siguldas novada Būvvaldes galvenā arhitekte Maija Geidāne;
14. P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” Siguldas novad TIC speciāliste Irma Grosberga
15. P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” Uzņēmējdarbības centra vadītāja Ina Stupele;
16. P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore Laura Konstante;
17. P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” Siguldas novada TIC vadītāja Dana Spulle.

Darba kārtība:
1. Atskats uz 2014. gadā veiktajām aktivitātēm un rezultātiem tūrisma veicināšanai
Siguldas novadā.
2. 2015. gada plāni tūrisma veicināšanai Siguldas novadā.
3. Līdzdalība projektā “Eiropas gastronomijas galvaspilsēta” – iespējas un izaicinājumi.
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4. Uzņēmējdarbības vide Siguldā un tūrisma vieta tajā.
5. Grozījumi Siguldas novada Domes saistošajos noteikumos „Par reklāmas izvietošanu
publiskās vietās Siguldas novada teritorijā”.
6. Ierosinājumi nākamajiem tematiem Konsultatīvās padomes sēdēm.
1. punkts. Atskats uz 2014. gadā veiktajām aktivitātēm un rezultātiem tūrisma
veicināšanai Siguldas novadā.
Ziņo: P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore Laura Konstante.
L .Konstante informē par 2014. gadā sasniegtajiem rezultātiem, izceļot uzstādītos rekordus
nakšņotāju skaita ziņā, apmeklējumu skaita pieaugumu tūrisma objektos, Tūrisma
informācijas centra iegūto kvalitātes sertifikātu “Q-Latvia” un citus.
2. punkts. 2015. gada plāni tūrisma veicināšanai Siguldas novadā.
Ziņo: P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore Laura Konstante.
L. Konstante iepazīstina klātesošos ar plānotajām 2015. gada aktivitātēm, norādot, ka liels
uzsvars tiks likts uz kvalitātes paaugstināšanu Siguldas novada tūrisma pakalpojuma
sniedzējiem, ietverot kvalitātes auditu un situācijas analīzi. Tiek plānots sagatavot un izdot
Siguldas ceļvedi, reizi sezonā radīt jaunu Siguldas Pastaigu piedāvājumu. Tiks turpinātas ārējā
mārketinga aktivitātes. 2015. gada aprīlī pirmo reizi notiks Siguldas Tūrisma forums.
3. punkts. Līdzdalība projektā “Eiropas gastronomijas galvaspilsēta” – iespējas un
izaicinājumi.
Ziņo: P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore Laura Konstante.
L. Konstante informē, ka no nodibinājuma “Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs” ir saņemts
aicinājums piedalīties projektā, kopā ar “Enter Gauja” reģionu atbalstot Rīgas virzību uz
Eiropas Gastronomijas galvaspilsētas titulu 2017. gadā. Aicina iesūtīt ierosinājumus un idejas
projekta norisei un aktivitātēm Siguldā.
4. punkts. Uzņēmējdarbības vide Siguldā un tūrisma vieta tajā.
Ziņo P/A “Siguldas Attīstības aģentūra” Uzņēmējdarbības punkta vadītāja Ina Stupele.
I. Stupele iepazīstina ar uzņēmējdarbības vidi un situāciju Siguldas novadā. Siguldas novadā
uz 1000 iedzīvotājiem ir 42 aktīvi uzņēmumi, kas pārsniedz vidējo rādītāju valstī kopumā (36
uzņēmumi uz 1000 iedz.). Tūrisms pēc apgrozījuma ir trešā nozare Siguldā aiz apstrādes
rūpniecības un tirdzniecības. Nozarē darbojas 78 aktīvi uzņēmumi, kas nodarbina 695
personas. Vidējais darbinieku skaits uzņēmumā ir 9 cilvēki. Nozares apgrozījums 2013. gadā
sasniedz 19,5 miljonus eiro, kas ir par 55% vairāk nekā 2012. gadā. Starp vadošajiem
uzņēmumiem ar lielāko apgrozījumu minami SIA “Aerodium”, SIA “GUSTAVbeķereja”,
SIA “J.D.&Co”, SIA “Kaķu māja”, SIA “Sigtur”. Visvairāk Siguldas novadā deklarēto
iedzīvotāju nodarbina uzņēmums SIA “CSS- Alpine” (piedzīvojumu parks “Tarzāns”).
5. Punkts. Grozījumi Siguldas novada Domes saistošajos noteikumos „Par reklāmas
izvietošanu publiskās vietās Siguldas novada teritorijā”.
Ziņo Siguldas novada Būvvaldes galvenā arhitekte Maija Geidāne.
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M. Geidāne skaidro, ka grozījumi saistošajos noteikumos uzsākti, lai panāktu vienotu pieeju
reklāmas izvietošanai, uzsverot, ka reklāma ir pilsētas tēlu papildinošs atribūts. Plānots izdalīt
pilsētas centru un kultūrvēsturisko pieminekļu zonu, kur noteikt stingrākus noteiktumus
reklāmas izvietošanai, jo šīs vietas veido pilsētas “seju” un publisko tēlu. Tiks aizliegts
izvietot reklāmas par precēm un pakalpojumiem, kas nav pieejami Siguldas novadā.
Iebraukšanas zonā Siguldā abpus autoceļam A2 paredzēts izvietot tikai tūrisma pakalpojumu
un novada atpazīstamību veicinošas reklāmas. Mainīsies arī tehniskās prasības reklāmu
izvietošanai (izmēri, novietojums, identificējams uzstādītājs).
J. Dudko ierosina abpus autoceļam A2 noteikt un izsolīt konkrētas stendu vietas, kā arī
pārdomāt stenda lielumu, ja tie atrodas tālāk no ceļa.
V. Siļķe ierosina izvietot uzrakstu “Stacija” arī uz ēkas pilsētas pusē.
6. Punkts. Ierosinājumi nākamajiem tematiem Konsultatīvās padomes sēdēm.
L. Konstante aicina klātesošos iesūtīt tēmas nākamajām Tūrisma konsultatīvās padomes
sēdēm.
J. Dudko ierosina uzaicināt pārstāvjus no Dabas aizsardzības pārvaldes, lai uzzinātu par
aktuālo situāciju saistībā ar tūrisma infrastruktūras rekonstrukcijas projektiem.
Lēmums Nr. 1. Uz nākamo Tūrisma konsultatīvās padomes sēdi uzaicināt pārstāvjus no
Dabas aizsardzības pārvaldes, lai uzzinātu par aktuālo situāciju tūrisma infrastruktūras
rekonstrukcijas projekta gaitā, kā arī par plānotajām apsaimniekošanas izsolēm
“Bundulītim” un Apmeklētāju centram pie Gūtmaņa alas.
Nākamā sēde tiek plānota pirms aktīvās tūrisma sezonas sākuma martā. Sēdes norises
vieta un laiks tiks precizēti.
Sēde slēgta plkst. 19.30
Sēdi vadīja:

U. Mitrevics

Sēdi protokolēja:

D. Spulle
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