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PROTOKOLS
Sēdes sākums plkst.17.00
Sēdi vada:

Uģis Mitrevics, Siguldas novada Domes priekšsēdētājs

Sēdi protokolē:

Dana Spulle, Siguldas novada Tūrisma informācijas centra vadītāja

Sēdē piedalās:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics;
SIA „J.D.&Co” valdes loceklis Juris Dudko;
SIA „J.D.&Co” direktora vietniece Anita Isajeva;
SIA „Rīgas rajona slimnīca” valdes loceklis Valdis Siļķe;
SIA „Impresso” tehniskais direktors Rūdolfs Būda;
SIA „Brūveru īpašumi” valdes priekšsēdētājs Uldis Dvinskis;
Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa “Turaidas muzejrezervāts” Apmeklētāju centra
vadītāja Gunta Zaķīte;
8. SIA “ILY” valdes priekšsēdētāja Ineta Godīga;
9. SIA “Baltu rotas” direktore Ieva Straupe- Lūse;
10. SIA “Kaķītis” valdes loceklis Rolands Rapa;
11. SIA “SigTur” direktores vietniece Laura Jurkšta;
12. SIA Komercsabiedrība “GNP Informācijas centrs” valdes priekšsēdētāja Ineta Eversa;
13. P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” Uzņēmējdarbības centra vadītāja Ina Stupele;
14. P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore Laura Konstante;
15. P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” Siguldas novada TIC vadītāja Dana Spulle.

Darba kārtība:
1. 2014.gada apmeklētāju skaita statistika Siguldas novada naktsmītnēs un apskates
objektos.
2. Aktualitātes un plānotais 2015.gadā Dabas aizsardzības pārvaldē.
3. Siguldas novada tēlu graujošie faktori.
4. Vasaras kampaņa vietējā tūrisma veicināšanai.
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Slimības dēļ uz Sēdi nav varējis ierasties Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās
administrācijas direktora vietnieks Mārtiņš Zīverts, tāpēc sēdes vadītājs Uģis Mitrevics aicina
slēgt no Sēdes dienaskārtības punktu Nr.2, bet 3. un 4.punktu secību mainīt vietām.
1.punkts. 2014.gada apmeklētāju skaita statistika Siguldas novada naktsmītnēs un
apskates objektos.
Ziņo: Siguldas novada Tūrisma informācijas centra vadītāja Dana Spulle.
D. Spulle informē, ka apmeklētāju skaitu Siguldas novadā iespējams novērtēt pēc trim
rādītājiem:1) Apkalpoto personu skaits Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā, 2)
Pakalpojumu sniedzēju (uzņēmēju) sniegtā informācija, 3) Centrālās statistikas pārvaldes
(CSP) apkopotie dati par Siguldas novada naktsmītnēs apkalpotajām personām.
Apkalpoto personu skaits Siguldas novada TIC pieaudzis no 27900 2013.gadā uz 30833
personām 2014.gadā, kas veido 10% kāpumu. 70% no visiem apkalpotajiem viesiem bijuši
ārvalstu viesi, pirmajās trīs vietās ierindojoties tūristiem no Krievijas, Vācijas un Lietuvas.
Siguldas novada uzņēmēju sniegtie dati liecina, ka apmeklētāju skaits apskates objektos un
izklaides vietās pieaudzis par 6%.
CSP dati liecina, ka 2014.gadā Siguldas novada naktsmītnēs apkalpoto viesu skaits pieaudzis
par 28,7%, salīdzinot ar 2013.gadu, savukārt pavadīto nakšu skaits pieaudzis par 32,4%.
Vidējais uzturēšanās ilgums pieaudzis par 2,6 %, sasniedzot 1,55 naktis. Pēc apkalpoto viesu
skaita pirmās vietas ieņem Vācija, Krievija un Igaunija, bet pēc pavadīto nakšu skaita –
Vācija, Krievija un Austrija.
Siguldas novada naktsmītnēs 2014.gadā apkalpoti 2% no visiem Latvijā nakšņojošajiem
ārvalstu viesiem.
2.punkts. Vasaras kampaņa vietējā tūrisma veicināšanai.
Ziņo: P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore Laura Konstante.
L. Konstante prezentē piedāvājumu vasaras kampaņai Siguldā, kuras mērķis ir popularizēt
Siguldu kā ģimenei draudzīgu un pieejamu vietu ar plašām atpūtas iespējām, izzinošiem
piedzīvojumiem dabā, kultūrvēsturē un tradīcijās, kā arī draudzīgiem ēdināšanas un
nakšņošanas piedāvājumiem. Kampaņas mērķis ir izveidot vienotu atlaižu sistēmu visos
pakalpojumu sniedzēju objektos un popularizēt piedāvājumu visas vasaras garumā.
J. Dudko ierosina veikt izmaiņas piedāvājumā, pārskatot atlaižu lielumu un piemērošanu
bērniem virs 6 gadu vecuma.
U. Mitrevics norāda, ka katrs uzņēmējs ir tiesīgs piešķirt ne mazāku atlaidi kā to nosaka
kopējais piedāvājums, bet ir tiesīgs piešķirt lielākas atlaides vai citas priekšrocības pēc saviem
ieskatiem.
L. Konstante informē, ka katra uzņēmēja līdzdalība kampaņā ir brīva izvēle, bet kampaņas
materiālos tiks iekļauti tikai tie, kas būs gatavi nodrošināt vienotās atlaides apjomu.
3.punkts. Siguldas novada tēlu graujošie faktori
Ziņo: P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore Laura Konstante.
L. Konstante iepazīstina klātesošos ar pilsētvides foto fiksācijām, kas veiktas 2014.gada
rudenī. L. Konstante vērš uzmanību nesakoptiem īpašumiem, vidi un ainavu degradējošiem
objektiem – reklāmu laukumiem, norādēm, stabiem u.c. Klātesošie tiek informēti par ieceri
radīt atbalsta mehānismu privātmāju, jo īpaši valsts un vietējas nozīmes kultūras un vēstures
pieminekļu, īpašniekiem ēku fasāžu sakārtošanai un rekonstruēšanai.
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L. Konstante aicina informēt par nesakoptām teritorijām un kritiski izvērtēt privāto īpašumu
sakārtotību.
Lēmums Nr.1. Uz nākamo Tūrisma konsultatīvās padomes sēdi uzaicināt pārstāvi no
Dabas aizsardzības pārvaldes, lai uzzinātu par plānotajām aktivitātēm šajā gadā.

Nākamās sēdes norises vieta un laiks tiks precizēti.
Sēde slēgta plkst.18.35
Sēdi vadīja:

U. Mitrevics

Sēdi protokolēja:

D. Spulle
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