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ESOŠAIS PIEDĀVĀJUMS

Gulbenes novads piedāvā plašu un daudzveidīgu

tūrisma apskates objektu klāstu, kas redzams kartē

https://www.visitgulbene.lv/gulbenes-novada-karte/

Ik gadu kāds nāk klāt un kāds beidz pastāvēt, bet ir

arī tādi, kas nemainīgi pastāv jau vairāk kā 20 gadus.

Cik katrs no tiem ir redzams, dzirdams un atpazīstams

tomēr ir atkarīgs no katra paša... Pašu sniegtā

informācija vai citu par tevi sniegtā informācija (ko

stāsta, tāpat atkarīgs no sniegtā pakalpojuma

kvalitātes).

Pašvaldības aģentūra dalās ar pakalpojumu sniedzēju

sniegto informāciju, veido piedāvājumus (piem.,

tematiski) un maršrutus (gan pa tēmām, gan teritorijām)

https://www.visitgulbene.lv/gulbenes-novada-karte/


GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBAS AKTUĀLIE PROJEKTI, KAS 
TIEŠI SAISTĪTI AR TŪRISMU

Projekts «Parki bez robežām» – Spārītes parka celiņi un apgaismojums,
apmācības, mārketings

Projekts «Latvijas armijas vasaras nometnes vietas labiekārtošana» -
karoga masta/skatu torņa būvniecība

Projekts «Zaļie ceļi Rīga – Pleskava» - bijušais dzelzceļa maršruts no
Gulbenes līdz Balvu novada robežai (un tālāk) – marķējums, mārketings

Projekts «630 verstis pilnas sajūtām» – Litenes muižas promenādes
«iedzīvināšana», mārketings

Projekts «Gaismas ceļš caur gadsimtiem»-

Stāmerienas pils jumta un fasādes restaurācija

(noslēdzas 2019.gada decembris)

Projekts «Gaismas ceļā» - Stāmerienas pils

multimediālā ekspozīcija uz pils ārsienas

Projekts «Dārza pērles» – Vecgulbenes muižas

Sarkanās pils apkārtne, apmācības, mārketings

Projekts «Zaļie dzelzceļi» –bijušais dzelzceļa
maršruts Ieriķi – Gulbene (noslēdzas 2019.gada

oktobris – skatu platforma, velodrezīna, interaktīvs

info stends, marķējums, mārketings)

Starptautiskās konkurētspējas veicināšana – dalība

kaimiņvalstu tūrisma izstādēs



IEROSINĀJUMI JAUNU PIEDĀVĀJUMU VEIDOŠANĀ UN 
ATTĪSTĪBĀ

Izmantot iespējas apmeklēt apmācības, seminārus, ko piedāvā
pašvaldība un biedrības – tas dod gan jaunas idejas, gan kontaktus un
iedvesmu

Vairāk stāstīt pašiem par sevi! (Arī aktualizēt informāciju savās mājas
lapās.)

Nākt ar ierosinājumiem, iniciatīvām un būt gataviem kopā darīt!

Aizmirst – Ko tad es? Man jau nekā nav! Visur citur dara, bet pie mums
neviens neko nedara! ...

Uzticēties sev, kaimiņam, sadarbības partnerim un būt pašam
uzticamam!

Uz sadarbību!

Esošajiem – katram pakalpojumu sniedzējam veikt
inventarizāciju savā pakalpojumā un kritiski izvērtēt
savu mērķauditoriju un kvalitāti

Vairāk padomāt par bērnu (pirmsskolas vecuma) un
viņu vecāku mērķauditorijai piemērotu produktu

Vākt un analizēt datus – balstīt savu produktu attīstību
uz datiem (dalīties ar datiem ar PA, kopīgai novada
tūrisma attīstībai un prioritāšu noteikšanai)

Tiem, kas strādā uz pieteikumiem, mēģināt atrast
konkrētus laikus (un publicēt tos), kad arī
garāmbraucējs var tikt pie jums (vai izstrādāt sistēmu,
kā garāmbraucējs zina, ka Jūs esat pieejams)

Izmantot pašvaldības un biedrību sabiedriskos
projektus, kā savu produktu attīstības platformu
(piemēram, Zaļie ceļi/dzelzceļi - «Mēs esam Zaļā
dzelzceļa Ieriķi – Gulbene 80tajā kilometrā!»)


