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Cienījamie pārskata lasītāji!
Daugavpils pilsētas pašvaldības aģentūra “Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības
un informācijas aģentūra” (turpmāk – Aģentūra) ir sagatavojusi un nodod Jūsu vērtējumam 2016. gada
Publisko pārskatu. Šajā pārskatā apkopota būtiskākā informācija par Aģentūras darbības virzieniem un
paveikto, kā arī sasniedzamajiem rezultātiem 2016. gadā.
2016. gads Aģentūrai ir bijis izaicinājumiem un svarīgiem darbiem piepildīts. Tas ir bijis
Aģentūras pirmais darbības gads, kura laikā ir izdevies uzsākt, sakārot un attīstīt Aģentūras darbības
procesus un īstenot Aģentūras nolikumā noteiktos mērķus un uzdevumus. Jāpiebilst, ka 2016. gadā
īstenoti visi ieplānotie pasākumi un ir izdevies sasniegt noteiktos darbības mērķus.
Lai veicinātu Daugavpils pilsētas kā interesanta un daudzveidīga tūrisma galamērķa
atpazīstamību, tika īstenotas dažādas mārketinga aktivitātes gan sociālajos tīklos, gan masu saziņas
līdzekļos, kā arī organizēti pasākumi Daugavpils cietoksnī. Ar vērienu izskanēja 2.Starptautiskais kara
vēstures rekonstrukcijas klubu festivāls, kas pulcēja skatītājus ne tikai no Latvijas, bet arī no
kaimiņvalstīm, kopumā trīs dienu ilgo pasākumu apmeklēja vairāk kā 7000 cilvēku.
2016. gada izskaņā tika atklāts jaunais Daugavpils tūrisma informācijas centrs, kas piedāvā
apmeklētājiem saņemt bezmaksas tūrisma informatīvos materiālus,

iegūt ar tūrismu saistītu

informāciju par Daugavpils pilsētu, kā arī iegādāties suvenīrus un pasūtīt ekskursijas pa Daugavpils
pilsētu un Daugavpils cietoksni.
Veiksmīgi pirmo darbības gadu ir aizvadījis arī 2016. gadā atklātais pilsētas jaunais tūrisma
objekts „Šmakovkas muzejs”, kas darbojas Aģentūras paspārnē un nepilna gada laikā ir apkalpojis
vairāk kā 7000 apmeklētāju ne tikai no Latvijas, bet arī no daudzām citām valstīm.
Aģentūra ar savu darbu 2016. gadā veicināja kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu, tūrisma
pakalpojumu klāsta pilnveidošanu un ar tūrismu saistītu pakalpojumu sniegšanu Daugavpils pilsētas
iedzīvotājiem un viesiem.
Vēlos pateikties Aģentūras sadarbības partneriem par sadarbību, kā arī Aģentūras
darbiniekiem par profesionālo darbu un sasniegtajiem rezultātiem 2016. gadā!

Ilona Maksimčika
Aģentūras direktore
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1. PAMATINFORMĀCIJA
1.1. Aģentūras juridiskais statuss un funkcijas
Daugavpils pilsētas pašvaldības aģentūra “Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības
un informācijas aģentūra” (turpmāk – Aģentūra) ir Daugavpils pilsētas domes izveidota budžeta
iestāde, kas reģistrēta 2015. gada 6. novembrī Rīgā ar reģistrācijas Nr.90010652160. Aģentūrai ir
atvērti norēķinu konti A/S SWEDBANK un A/S Citadele bankā.
Aģentūra izveidota pamatojoties uz ar Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 27.augusta
lēmumu apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.36 “Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma
attīstības un informācijas aģentūras nolikums”. Tā uzsāka savu darbību 2015.gada 1.novembrī un
darbojas, realizējot nolikumā noteiktās funkcijas. Aģentūra ir pakļauta Daugavpils pilsētas pašvaldībai
un ir no budžeta finansēta pašvaldības iestāde, kurai ir noteikta kompetence pakalpojumu sniegšanas
jomā pašvaldības saistošo noteikumu ietvaros.
Aģentūras izveidošanas mērķis bija veicināt tūrisma nozares attīstību un kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanu, nodrošināt kultūrizglītojošo un informatīvo darbu tūrisma jomā un veselīga
dzīvesveida popularizēšanā, sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu Daugavpils pilsētā.
Aģentūras paspārnē darbojas Daugavpils tūrisma informācijas centrs (turpmāk TIC),
Daugavpils cietokšņa kultūras un informācijas centrs (turpmāk DC KIC) un ekspozīcija “Šmakovkas
muzejs” (turpmāk Šmakovkas muzejs).
Aģentūra veicina kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un sekmē kultūras vērtību saglabāšanu,
attīsta un pilnveido tūrisma pakalpojumu klāstu un koordinē tūrisma pakalpojumu sniegšanu pilsētas
iedzīvotajiem un viesiem.
Aģentūras galvenās funkcijas un izveidošanas mērķi:
1) veidot tūrisma attīstības un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas politiku Daugavpils
pilsētā;
2) veicināt tūrisma nozares attīstību;
3) īstenot pasākumus tūrisma nozares popularizēšanai;
4) nodrošināt informācijas sniegšanu un tās publisku pieejamību par tūrisma iespējām un
objektiem pilsētas administratīvajā teritorijā;
5) īstenot sadarbību tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas jomā ar citām
institūcijām Latvijā un ārvalstīs.
Nolikumā noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai Aģentūrā 2016.gadā bija nodarbināti 14
darbinieki un 2 līgumdarbinieki aktīvās tūrisma sezonas laikā (maijs-oktobris).
Lai izpildītu noteiktās funkcijas, Aģentūra veic šādus Aģentūras nolikumā noteiktus uzdevumus:
1) piedalās vienotas politikas izstrādē tūrisma attīstības un kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanas jomā Daugavpils pilsētā;
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2) attīsta daudzveidīgu un plašu tūrisma pakalpojumu klāstu Daugavpils pilsētā, nodrošinot
iedzīvotājiem un viesiem kultūrizglītošanu tūrisma jomā, aktīva brīvā laika pavadīšanas
iespējas;
3) apkopo un sistematizē informāciju par Daugavpils pilsētā esošajiem un perspektīvajiem
tūrisma objektiem un pasākumiem, regulāri to aktualizē, nodrošina šīs informācijas plašu
pieejamību sabiedrībai;
4) nodrošina Daugavpils cietokšņa kompleksa izpēti, saglabāšanu un iekļaušanu aktīvā
tūrisma apritē;
5) veido, uztur un regulāri atjauno tūrisma informācijas sistēmas;
6) nodrošina tūrisma informācijas centru funkcionēšanu, piedalās tūrisma informācijas
punktu, stendu un pārējās tūrisma infrastruktūras izveidošanā, uzturēšanā;
7) organizē un sniedz ar tūrismu saistītus informatīvos pakalpojumus iedzīvotājiem un
pilsētas viesiem, izgatavo, izdod un izplata informatīvus tūrisma materiālus par
Daugavpils pilsētu;
8) izstrādā Daugavpils pilsētas tūrisma maršrutus, tūrisma informācijas pasniegšanas veidus;
9) koordinē tūrisma norises Daugavpils pilsētā, veidojot un popularizējot vietējus, valsts un
starptautiska mēroga pasākumus pilsētas tūrisma attīstībai;
10) pētī vietējo un starptautisko tūrisma tirgu un popularizē Daugavpils tūrisma iespējas
vietējā un starptautiskajā tūrisma tirgū;
11) nodrošina sabiedrības informēšanu par tūrisma nozares aktualitātēm;
12) savas kompetences ietvaros organizē seminārus, apmācības u.c. pasākumus, sniedz
metodisko palīdzību, veic tūristu gidu apmācības;
13) veic suvenīru, mākslas darbu, tūrisma un citu mārketinga informatīvo materiālu un
pārtikas produktu, kas noformēti kā suvenīri, tirdzniecību;
14) sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar Domes apstiprināto maksas pakalpojumu
cenrādi;
15) sadarbojas ar valsts, pašvaldību un ārvalstu institūcijām, kā arī ar fiziskajām un
juridiskajām personām Aģentūras mērķa un uzdevumu izpildes nodrošināšanai, tajā skaitā,
veicot savstarpējas informācijas apmaiņu;
16) pārvalda Aģentūras valdījumā un lietošanā nodoto pašvaldības nekustamo īpašumu.
1.2. Aģentūras darbības virzieni un mērķi
Aģentūras misija (darbības virsmērķis) – veidot Daugavpils pilsētu kā atpazīstamu un
pievilcīgu tūrisma galamērķi, pozicionējot to kā Latgales ekonomiskās attīstības, kultūras un
kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanas centru, kur ir inovatīvi un ilgtspējīgi tūrisma produkti, attīstīta
tūrisma infrastruktūra un kvalitatīvi tūrisma pakalpojumi.
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Viena no Aģentūras prioritātēm ir sadarbības veicināšana tūrisma piedāvājuma veidošanai,
attīstīšanai un popularizēšanai, kā arī kopīgā tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšanai un
konkurētspējas paaugstināšanai vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā mērogā.
Pārskata gada galvenie uzdevumi, prioritātes:
1) izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai pašvaldības domē Aģentūras vidējā termiņa darbības
stratēģiju 2016.-2018.gadam;
2) apzināt

un

sistematizēt

informāciju

par

Daugavpils

pašvaldībā

esošajiem

un

perspektīvajiem tūrisma objektiem un piedāvājumiem, regulāri to aktualizēt, apstrādāt un
nodrošināt šīs informācijas plašu pieejamību sabiedrībai;
3) veicināt un nodrošināt tūrisma nozarē iesaistīto institūciju sadarbību;
4) veicināt kvalitatīvu tūrisma pakalpojumu sniegšanu aģentūras apmeklētājiem;
5) organizēt vietēja, valsts un starptautiska mēroga pasākumus, popularizējot Daugavpils
cietokšņa kultūrvēsturisko mantojumu;
6) veikt suvenīru, mākslas darbu, tūrisma informatīvo materiālu un pārtikas produktu, kas
noformēti kā suvenīri, tirdzniecību.
Aģentūras darbības stratēģijā ir noteikti šādi darbības virzieni:
1.virziens - Tūrisma nozares attīstība Daugavpils pilsētā.
2.virziens - Daugavpils pilsētas atpazīstamības veicināšana.
3.virziens - Kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana valsts nozīmes pilsētbūvniecības un arhitektūras
piemineklī „Daugavpils cietoksnis”.
4.virziens - Sniegto tūrisma pakalpojumu attīstība un pilnveidošana.
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2. FINANŠU RESURSI UN AĢENTŪRAS 2016. GADA DARBĪBAS REZULTĀTI

2.1. Pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi
Aģentūras darbība 2016.gadā realizēta saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2016.gada
28.janvāra lēmumu apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.2 “Par Daugavpils pilsētas
pašvaldības budžetu 2016.gadam” Aģentūras apstiprinātā budžeta ietvaros (skatīt 1. tabulu).
1.tabula
Aģentūras budžeta izpilde par 2015.-2016.g. un 2017.gada plāns (euro)
2015.gada
Rādītājs

budžeta

2016.gads

2017.gada
plāns,

Plāns,

Izpilde,

Izpilde pret

EUR

EUR

plānu, %

2

3

4

5=4*100/3

6

2 843

213 789

204 332

96 %

242 850

0

0

0

-

17 822

2 843

213 789

204 332

96 %

225 028

0

24 477

32 499

133 %

29 317

Pašvaldību budžetu transferti

2 843

189 312

171 833

91 %

195 711

Izdevumi kopā, tai skaitā:

2 843

213 789

186 510

87 %

242 850

Atlīdzība

2 843

134 492

130 567

97 %

154 834

Preces un pakalpojumi

0

69 684

46 562

67 %

81 023

Pamatkapitāla veidošana

0

9 613

9 381

98 %

6 993

0

0

17 822

izpilde,
EUR

1
Resursi izdevumu segšanai
(kopā):
Naudas līdzekļu un noguldījumu
atlikums perioda sākumā
Ieņēmumi kopā, tai skaitā:
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi

EUR

Naudas līdzekļu un noguldījumu
atlikums perioda beigās (pēc

0

asignējumu slēgšanas)
Aģentūras ieņēmumus veido Daugavpils pilsētas domes dotācija, ieņēmumi par sniegtajiem
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi.
Aģentūras pamatbudžeta ieņēmumi 2016.gadā bija EUR 204 332, kas ir par EUR 201 489 jeb
7 187 % vairāk nekā 2015.gadā. Informācija par Aģentūras budžeta ieņēmumiem ir atspoguļota
2.tabulā.
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2.tabula
Aģentūras budžeta ieņēmumi 2015.-2016.g., (euro)
Rādītāji
1

Ieņēmumi kopā, tai skaitā
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
Pašvaldības budžeta transferti

Pieaugums (+)/
samazinājums (-),
EUR

Pieaugums (+)/
samazinājums (-),
%

3

4=3-2

5=3*100/2

2 843

204 332

+201 489

+7 187 %

0

32 499

+33 145

-

2 843

171 833

+168 990

+6 044 %

2015.g.,

2016.g.,

EUR

EUR

2

Pamatbudžetā proporcionāli lielāko ieņēmumu daļu pārskata gadā veido pašvaldības transfertu
ieņēmumi (Daugavpils pilsētas pašvaldības finansējums) EUR 171 833, kas ir 84 % no kopējiem
pamatbudžeta ieņēmumiem.
2016.gada martā, pamatojoties uz ar Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 11.februāra
lēmumu apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.3 “Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma
attīstības un informācijas aģentūras maksas pakalpojumi” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.3) tika
uzsākta Aģentūras maksas pakalpojumu sniegšana. Līdz ar to ir palielinājušies ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kas 2016.gadā sastādīja EUR 32 499, vai 16 % no kopējiem
ieņēmumiem, t.sk.:
- Aģentūras sniegtie maksas pakalpojumi, kas sastādīja EUR 28 499. Lielāko īpatsvaru šajā
grupā veido ieņēmumi no biļešu realizācijas EUR 16 363 apmērā. Pārējie maksas pakalpojumi ir
ieņēmumi par telpu nomu - EUR 31, ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – EUR 107, citi
ieņēmumi par maksas pakalpojumiem – EUR 11998 (ekskursijas – EUR 7 230, suvenīru tirdzniecība –
EUR 4 768).
- LRAA Latgales kultūras programmas 2016. gadā projektu konkursā saņemts finansējums
EUR 4 000 apmērā projekta „Grāmatas „Latgales šmakovkas vēsture” izdošana” realizācijai.
Aģentūras maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu struktūra 2016.gadā ir apskatāma
1.diagrammā.
1.diagramma
Aģentūras maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu struktūra 2016.gadā (%)
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Aģentūras pamatbudžeta izdevumi 2016.gadā bija EUR 186 510, kas ir par EUR 183 667 jeb
6560 % vairāk nekā 2015.gadā (skatīt 3.tabulu). Pieaugums ir saistīts ar Aģentūras pilnvērtīgas
darbības uzsākšanu, t.sk. jauno darbinieku nodarbināšanu saskaņā ar 2016.gadā apstiprināto amata
vienību un amatalgas sarakstu, piedalīšanos starptautiskās nozīmes tūrisma izstādēs, uzsākot
ekspozīcijas “Šmakovkas muzejs” un Daugavpils Tūrisma informācijas centra darbību, kā arī
pārņemot uzturēšanas izdevumus par Daugavpils cietokšņa objektiem pēc adreses Nikolaja ielā 5,
Nikolaja ielā 7, Nikolaja ielā 13 un Daugavas ielā 34, Daugavpilī.
3.tabula
Aģentūras budžeta izdevumi 2015.-2016.g. (euro)
Pieaugums (+)/

Pieaugums (+)/

samazinājums (-),

samazinājums (-),

EUR

%

3

4=3-2

5=3*100/2

2 843

186 510

+183 667

+6 560 %

2 300

102 754

+100 454

+4 468 %

543

27 813

+27 270

+5 122 %

0

1 324

+1 324

-

0

29 189

+29 189

-

0

16 049

+16 049

-

Nemateriālo ieguldījumi

0

1 767

+1 767

-

Pamatlīdzekļi

0

7 614

+7 614

-

2015.g.,

2016.g.,

EUR

EUR

2

Izdevumi kopā, tai skaitā
Atalgojums

Rādītāji
1

Darba devēja sociālās
apdrošināšanas iemaksas, pabalsti
un kompensācijas
Mācību, darba un dienesta
komandējumi un dienesta , darba
braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi,
preces, biroja preces un inventārs,
periodika

Lielāku īpatsvaru izdevumos no pamatdarbības veido izdevumi atalgojumam un darba devēja
sociālās apdrošināšanas iemaksas, pabalsti un kompensācijas, kas kopā ir EUR 130 567, vai 70 % no
kopējiem izdevumiem (skatīt 2. diagrammu).
2016.gadā Aģentūra veica nemateriālo ieguldījumu iegādi – EUR 1 767 (datorprogrammas),
kā arī pamatlīdzekļu iegādi Aģentūras saimnieciskās darbības nodrošināšanai – EUR 7 614 (datori,
portatīvais dators, mēbeles, fotoaparāts, multifunkcionālā iekārta). Aģentūras naudas līdzekļu un
noguldījumu atlikums perioda beigās ir 17 822 EUR (maksas pakalpojumu budžeta atlikums). Šie
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finanšu līdzekļi ir iestrādāti 2017.gada budžetā Aģentūras stratēģijā noteikto darbības virzienu un
plānoto pasākumu nodrošināšanai, kā arī Aģentūras attīstībai.
2.diagramma
Aģentūras izdevumu struktūra 2016.gadā, %

Aģentūrai uz 2016.gada beigām nav kavētu saistību, kā arī ilgtermiņa finanšu saistību.

2.2. Darbības virzienu rezultatīvo rādītāju izpildes analīze
2016. gads bija Aģentūras pirmais darbības gads. Aģentūra 2016. gadā darbojās saskaņā ar
Daugavpils pilsētas domes apstiprināto Aģentūras vidējā termiņa darbības stratēģiju 2016. - 2018.
gadam un darba plānu 2016. gadam. Saskaņā ar vidējā termiņa darbības stratēģijā noteikto, Aģentūras
darbība ir pakārtota četriem galvenajiem darbības virzieniem, kuru ietvaros Aģentūra nosaka
prioritātes, izvirza mērķus un uzdevumus, šo mērķu sasniegšanai, kā arī nosaka rezultatīvos rādītājus.
2.2.1. Tūrisma nozares attīstība Daugavpils pilsētā
Šī darbības virziena galvenie mērķi ir veicināt Daugavpils pilsētas, kā tūrisma galamērķa
atpazīstamību, ar tūrismu saistītas informācijas un infrastruktūras uzlabošanu, tūrisma nozares
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, sekmēt jaunu, konkurētspējīgu un kvalitatīvu tūrisma produktu un
pakalpojumu izveidi.
Īstenojot šajā darbības virzienā noteiktos uzdevumus, Aģentūra 2016. gadā īstenoja plašas
mārketinga aktivitātes, lai popularizētu un reklamētu Daugavpils pilsētu kā tūristiem draudzīgu un
interesantu tūrisma galamērķi, kurā ir daudz unikālu tūrisma objektu un plašs tūrisma pakalpojumu
klāsts.
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2016. gadā Aģentūra nodrošināja publicitāti masu saziņas līdzekļos Latvijā (novada avīze
“Latgales laiks” – Kara vēstures rekonstrukcijas festivāls „Dinaburg-1812”, žurnāls “Mājas viesis” –
Daudzveidīgie Daugavpils jaunumi 2016.gada tūrisma sezonā, “Neatkarīgā rīta avīze” – Neatkarīgā
Daugavpilī, “Franči un krievi atkal cīnīsies par Daugavpils cietoksni” un 25 publikācijas par
Daugavpils pilsētas tūrisma aktualitātēm tūrisma ziņu portālā www.travelnews.lv. Tika sagatavotas un
izsūtītas preses relīzes masu saziņas līdzekļiem par aktualitātēm, jaunumiem tūrisma jomā Daugavpilī,
par gaidāmajiem lielākajiem pasākumiem un aktivitātēm. Izveidota veiksmīga sadarbība ar vadošajiem
masu saziņas līdzekļiem Latvijā – delfi.lv, tvnet.lv, skaties.lv, turismagids.lv, latgaleslaiks.lv, grani.lv,
gorod.lv, Latvijas Radio, televīzija LNT(sižets par tūrisma sezonas jaunumiem, sižets par Šmakovkas
muzeju LNT ziņās), televīzija TV3 (sižets par Šmakovkas muzeju TV3 ziņās), Latgales Reģionālā
Televīzija (vairāki LRT sagatavotie sižeti par aktualitātēm tūrismā tika translēti arī LTV1 novadu
ziņās) u.c., kuri regulāri nodrošināja Aģentūras darba publicitāti, veidoja sižetus par Daugavpils
tūrisma aktualitātēm un tūrisma objektiem. Pateicoties maksas un bez maksas mārketinga pasākumiem
masu saziņas līdzekļos sasniegta kopumā vairāk kā 800 000 liela auditorija Latvijā. Sadarbībā ar
portālu www.lvceli.lv, katra mēneša sākumā tika izsūtīta informācija par Daugavpils pašvaldībā
plānotajiem lielākajiem pasākumiem, lai tie tiktu iekļauti bez maksas izdevumā “Autoceļu avīze”
rubrikā “Autobraucēju brīvdienu ceļvedis”, kas tiek izplatīts visā Latvijā.
Lai papildinātu Aģentūras esošo profesionālo pilsētas skatu un tūrisma objektu fotogrāfiju
klāstu ar jaunām un kvalitatīvām fotogrāfijām, 2016. gada vasarā (jūlijs-septembris) tika organizēts
foto konkurss “Daugavpils tūrisma objekts” , foto konkursa rezultātā Aģentūra ieguva 66 jaunas,
profesionālas fotogrāfijas, kuras turpmāk tiks izmantotas mārketinga aktivitātēs, jaunajos tūrisma
ceļvežos, ievietotas mājas lapā www.visitdaugavpils.lv un Aģentūras sociālo tīklu lapās.
Lai nodrošinātu informācijas par Daugavpils pilsētu pieejamību, 2016. gadā tika izvērstas
aktivitātes, lai izplatītu Aģentūras sagatavotos tūrisma informatīvos materiālus kaimiņvalstu un citu
pasaules valstu teritorijā.
Informatīvie tūrisma materiāli (tūrisma kartes, bukleti, brošūras) 2016. gadā tika izplatīti:
-

7 Lietuvas tūrisma informācijas centros (Viļņa, Utena, Moleta, Zarasi, Ignalina, Anīkšči un
Rokišķi);

-

1 Igaunijas tūrisma informācijas centrā (Tartu);

-

Ukrainā (Harkovas tūrisma informācijas centrā);

-

Starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos Nīderlandē – Utrehtā, Somijā – Helsinkos,
Lietuvā – Viļņā, Igaunijā – Tallinā, Vācijā – Minhenē un Hamburgā, Baltkrievijā –
Minskā;

-

Krievijā – Latgales dienas Sanktpēterburgā, tūrisma aģentūrā “ Kontinent Pskov” Pskovā;

-

Moldovā – Latvijas pašvaldību, plānošanas reģionu, LIAA, uzņēmēju un VARAM
pārstāvju biznesa forumā;

-

ASV – Losandželosā starptautiskajā izglītības izstādē.
12

Tūrisma materiāli izplatīti arī TICos visā Latvijā, Rīgas Dzelzceļa stacijas informācijas centrā,
Latgales vēstniecībā Rīgā, Daugavpils pilsētas un novada naktsmītnēs, Daugavpils tūrisma objektos,
izstādē “Riga Food 2016”, gadatirgos – Rīgā, Salacgrīvā, Lietuvas TICos, pasākuma “Pynu, pynu sītu”
600 dalībniekiem, IV Starptautiskā Austrumbaltijas biznesa foruma Daugavpilī 150 dalībniekiem u.c.
Aģentūra pārskata gadā nodrošināja regulāru un sistemātisku tūrisma materiālu izdošanu 5
valodās (latviešu, krievu, lietuviešu, poļu un angļu). Kopumā Aģentūra 2016. gadā izdeva un izplatīja
46 000 informatīvo tūrisma materiālu (latviešu, krievu, angļu un lietuviešu valodā) par Daugavpils
pilsētu (skatīt 4.tabulu).
4.tabula.
2016.gadā izdotie informatīvie tūrisma materiāli
Veids
Daugavpils Cietokšņa karte (LAT/RUS/ENG)
Brošūra “Pastaiga pa cietoksni” (LAT,RUS,ENG,LTU)

Daugavpils pilsētas karte A3 formāts (LAT/RUS/ENG)
Salokāmā Daugavpils pilsētas karte (LAT/RUS/ENG)
Salokāmā Daugavpils pilsētas karte (LTU)
Brošūra “Daugavpils” (LAT/RUS/ENG)
Šmakovkas muzeja informatīvā lapa (LAT/RUS/ENG)
Kopā:

Daudzums
(eksemplāri)
10 000
13 000
LAT - 6000
ENG -2000
LTU - 1000
RUS - 4000
10 000
8000
1000
3000
1000
46 000

Lai nodrošinātu Daugavpils pilsētas dalību dažāda veida tūrisma pasākumos un aktivitātēs
Latvijas un starptautiskā mērogā, Aģentūra 2016. gadā aktīvi veidoja sadarbību ar citiem tūrisma
nozares pārstāvjiem, valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, nozares asociācijām un
tūrisma nozares uzņēmējiem.
Sadarbībā ar LIAA Tūrisma departamentu īstenotas sekojošas aktivitātes:
-

Informatīvo stendu Daugavpils cietoksnī par Daugavpils tūrisma objektiem pilnveidošana,

informācijas aktualizēšana, maketa koriģēšana (stends tiks atjaunots 2017. gadā).
-

Dalība darba grupā par www.latvia.travel portāla modernizāciju un informācijas aktualizēšanu

par Latgales tūrisma objektiem.
-

Dalība ikgadējās rīkotajās tūrisma konferencēs un pasākumos – Tūrisma informatīvā diena

Rīgas motormuzejā (06.09.2016), Latvijas tūrisma forums (24.11.2016).
-

Japānas tūroperatoru vizīte Daugavpilī organizēšana 19.05.2016 (Daugavpils cietokšņa,

vēsturiskās tērpu ekspozīcijas „Atmiņu lāde” un Daugavpils Marka Rotko mākslas centra
apmeklējums, nakšņošana viesnīcā “Latgola”).
Sadarbībā ar LRAA īstenotas sekojošas aktivitātes:
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-

Dalība Latgales stendā Starptautiskajā tūrisma izstādē-gadatirgū „Balttour 2016”

(5.-

7.02.2016).
-

Dalība LRAA un Latgales kultūras

programmas 2016

finansējums 4000 EUR apmērā projekta „Grāmatas

projektu konkursā, saņemts

„Latgales šmakovkas vēsture” izdošana”

realizācijai. Projekts realizēts 2016. gada decembrī, izdota grāmata “Latgales šmakovkas vēsture” ar
tirāžu 1000 eksemplāri. Grāmata izplatīta Latgales reģiona bibliotēkās, tūrisma informācijas centros.
-

Mājaslapas www.smakovka.lv un e-pasta info@smakovka.lv administrēšana un lietošana.

Mājas lapas satura papildināšana, tulkošana uz citām valodām.
-

Dalība un līdzdarbošanās LRAA 2016. gadā rīkotajos

pasākumos - informācijas par

Daugavpils pilsētas tūrisma sezonas jaunumiem sagatavošana publikācijām presē (maijs), Krievijas
tūroperatoru vizītes Daugavpils apskates programmas sagatavošana, 06.05.2016), informācijas
sagatavošana par Daugavpils tūrisma objektiem Latgales tūrisma kartei(novembris-decembris).
-

Informācijas sagatavošana par mārketinga pasākumiem ekspozīcijā “Šmakovkas muzejs”

LRAA projektam “Museum gateway ”, Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas,
Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma. Projekts iesniegts izskatīšanai.
-

Dalība izstādē “Riga Food 2016”, 07.09.2016. kopīgā Latgales stendā - Šmakovkas muzeja un

Daugavpils tūrisma piedāvājuma popularizēšana.
Sadarbībā ar Latgales reģiona tūrisma asociāciju „Ezerzeme” īstenotas sekojošas aktivitātes:
-

Dalība Latgales TIC sanāksmēs, darbsemināros (18.04.2016 – seminārs par klientu

apkalpošanas kvalitāti un TIC darbu – piedalījās 6 Aģentūras darbinieki)
-

Dalība Latvijas tūrisma informācijas tirgū „Ieripo Saulkrastu vasarā!”

-

Dalība Starptautiskajās tūrisma izstādēs Latvijas stendā (Nīderlande – Utrehta, Somija –

Helsinki, Lietuva – Viļņa, Igaunija – Tallina, Vācija – Minhene un Hamburga) kopējā Latvijas stendā.
-

Pieredzes apmaiņas brauciens tūrisma informācijas centru darbiniekiem “Iepazīsti Rāznas

Nacionālo parku”.
-

Pieredzes apmaiņas brauciens Latgales tūrisma pakalpojumu sniedzējiem ”Latgale” 10.-

11.11.2016. (maršruts: Rēzekne- Lūznava- Andrupene- Dagda- Krāslava-Daugavpils- Špoģi- LīvāniPreiļi- Rēzekne).
-

Dalība Latgales tūrisma konferencē „Veiksmes atslēga mūsu pašu rokās”, 02.12.2016.

(prezentācija par Šmakovkas muzeju

„Inovatīvs mūsdienīgs produkts pašvaldības paspārnē

-

Šmakovkas muzejs Daugavpilī”).
-

Aģentūras darbinieku dalība 6 organizētajās tūrisma nozares speciālistu apmācībās.

Sadarbībā ar Daugavpils novada aģentūru „TAKA” īstenotas sekojošas aktivitātes:
-

Noslēgts sadarbības līgums par kopīgu mājas lapas www.visitdaugavpils.lv administrēšanu un

lietošanu un sadarbību Tūrisma informācijas centra darbā.
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-

Izveidots kopīgs reģionālās nozīmes velomaršruts „Daugavas loki” (Daugavpils novads,

Daugavpils pilsēta, Krāslavas novads), kas ved no Daugavpils līdz Krāslavai pa vienu Daugavas pusi,
un atceļā pa otru, kopējais maršruta garums 128km, velomaršrutam piešķirts numurs – 35.
-

Dalība Rīgas pilsētas svētku tūrisma gadatirgū „Gabaliņš Latvijas” kopīgā stendā, 13.08.2016.
Sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamentu 2016. gadā tika izveidota

jaunā Daugavpils ēdienkarte – 9 ēdināšanas uzņēmuma dalība projektā. Izveidoti 9 video klipi par
katras iestādes piedāvāto ēdienu, izdots informatīvs buklets ar informāciju trīs valodās, bukleti tiks
izplatīti Daugavpils tūrisma objektos, Latvijas tūrisma informācijas centros, Daugavpils ēdināšanas
uzņēmumos, viesnīcās.
Lai veicinātu tūrisma informācijas pieejamību un kvalitāti, 2016. gadā tika uzstādīti divi jauni
informatīvie stendi Daugavpils cietoksnī pie Imperatora un Konstantīna ielu stūra un netālu no Mihaila
vārtiem. Uz informatīvajiem stendiem tiks izvietota informācija par publiskajiem pasākumiem
cietoksnī un pilsētā.
Tūrisma informācijas pieejamības veicināšanas nolūkā Aģentūra 2016. gadā uzturēja 2
mājaslapas www.visitdaugavpils.lv un www.smakovka.lv, kā arī aktīvi darbojās sociālajos tīklos un
administrēja 7 sociālo tīklu lapas, no kurām 2 tika izveidotas 2016. gadā.
Aģentūras izveidotās un administrētās sociālo tīklu lapas un sekotāju skaits 2016. gadā:
-

Twitter:

https://twitter.com/daugavpilstic (874 sekotāji)

-

Facebook: Daugavpils.Travel (2045 sekotājs)
Daugavpils.cietoksnis/ (2138 sekotāji)
SmakovkasMuzejs/ (510 sekotāji) (izveidota 2016.g.)

-

Instagram: daugavpils.travel/ (597 sekotāji)

-

Draugiem.lv: daugavpilstic (208 sekotāji)

-

Youtube.com: Daugavpils travel (izveidota 2016.g.)
Aģentūra pievērsa arī lielu uzmanību sniegto tūrisma pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai. Lai

uzlabotu informācijas sniegšanas kvalitāti un padarītu informāciju pēc iespējas pieejamāku tūristiem un
pilsētas viesiem, 2016. gada februārī tika mainīts Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centra
darba laiks uz 7 dienām nedēļā. Kā arī Daugavpils Tūrisma informācijas centrs aktīvās tūrisma sezonas
laikā (maijs – oktobris) strādāja 7 dienas nedēļā.
Pārskata gadā maijā pirms tūrisma sezonas sākuma tika organizēts seminārs Daugavpils
pilsētas sertificētajiem gidiem, kura laikā gidiem bija iespēja uzzināt par tūrisma sezonas jaunumiem
un aktualitātēm pilsētā, kā arī apmeklēt jauno tūrisma objektu Šmakovkas muzeju. Seminārā piedalījās
25 gidi. Veiksmīgi uzsākta sadarbība ar Daugavpils pilsētas sertificētajiem gidiem, 2016. gadā noslēgti
līgumi ar 6 gidiem, gidi piesaistīti grupu ekskursiju vadīšanai pa Daugavpils pilsētu un Daugavpils
cietoksni.
Lai tiktu sekmēta ilgtspējīgu tūrisma produktu attīstība, Aģentūra pārskata gadā piedalījās
Latvijas nedzirdīgo savienības projektā “Daugavpils – iespēju pilsēta visiem”, fotoizstādes veidošanā
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“Daugavpils pilsēta – zināmais un nezināmais”, kā arī izstādes atklāšanā Aģentūras pārstāve uzstājās ar
prezentāciju par tūrisma iespējām pilsētā personām ar invaliditāti. 2016. gadā tika apkopota informācija
par personām ar invaliditāti pieejamiem Daugavpils tūrisma objektiem un iestādēm.
Veicinot tūrisma produktu un tūrisma pakalpojumu klāsta paplašināšanu, Aģentūra 2016. gadā
izstrādāja 2 jaunas tematiskās ekskursijas pa Daugavpils cietoksni: izzinoša 1,5h ekskursija skolēniem
“Izzini Daugavpils cietoksni” un ekskursija pa Daugavpils cietoksni, kas veltīta Latvijas armijai “Es
esmu tik kareivis…”.
Lai veicinātu informācijas pieejamību par pilsētā plānotajiem pasākumiem, katru mēnesi tiek
apkopota un izsūtīta informācija masu saziņas līdzekļiem par lielākajiem pilsētas pasākumiem. Katru
nedēļu izvietota informācija mājas lapā un sociālajos tīklos par pasākumiem un atpūtas iespējām
pilsētā.
Iepriekš aprakstītās darbības virziena rezultatīvo rādītāju skaitliskās vērtības attēlotas 5.tabulā.
5.tabula.
Darbības virziena rezultatīvie rādītāji
Rezultāta
formulējums
Īstenoti mārketinga
pasākumi Daugavpils
pilsētas tūrisma nozares
popularizēšanai

Īstenota sadarbība ar
tūrisma nozares
pārstāvjiem, valsts,
pašvaldību un
nevalstiskajām
organizācijām
Nodrošināta tūrisma
informācijas pieejamība
un kvalitāte

Stiprināta kvalitātes

Rezultatīvais
rādītājs
Maksas publikācijas masu
saziņas līdzekļos
Dalība raidījumos TV vai
Radio
Papildināta Daugavpils
pilsētas tūrisma objektu un
skatu profesionālu fotogrāfiju
datu bāze (fotogrāfijas
dažādos gada laikos)
Izplatīti tūrisma informatīvie
materiāli citās valstīs
Izdoti
dažādu
tūrisma
informatīvie materiāli par
Daugavpils pilsētu dažādās
valodās (eksemplāri)
Dalība
pasākumos,
semināros, apmācībās un
kopīgās aktivitātēs (skaits
gadā)
Izveidota tūrisma kompāniju
datu bāze (kontaktu skaits)
Izveidoti ar tūrismu saistīti
informācijas nesēji
Izveidotas/uzturētas tūrisma
mājas lapas un sociālo tīklu
lapas
Noorganizēti gidu kursi vai
seminārs esošajiem
sertificētajiem pilsētas gidiem
Nodrošinātas prakses vietas

Rezultatīvā rādītāja skaitliskās vērtības
Plāns
Izpilde
4-15

28

vismaz 2

5

vismaz 50

66

vismaz 5 valstīs

10

43 500

46 000

10

20

100

184

vismaz 1

2

7

9

1

1

2

7
16

nozīme tūrisma nozarē

augstskolu studentiem un
profesionālo
vidusskolu
audzēkņiem

2.2.2. Daugavpils pilsētas atpazīstamības veicināšana
Šī darbības virziena mērķis ir veicināt pozitīva priekšstata par Daugavpili veidošanu,
popularizēt un informēt sabiedrību par Daugavpils pilsētā notiekošajiem pasākumiem un aktualitātēm
un Daugavpils zīmola “Daugavpils ir daudzveidība” atpazīstamības veicināšana.
Lai nodrošinātu nepārtrauktu informācijas pieejamību, Aģentūra 2016. gadā katru nedēļu
apkopoja informāciju par pilsētā plānotajiem pasākumiem, izklaides un atpūtas iespējām, apkopotā
informācija tika publicēta Daugavpils tūrisma vietnē www.visitdaugavpils.lv, Aģentūras sociālo tīklu
profilos, izsūtīta masu saziņas līdzekļu pārstāvjiem. 2016. gada oktobrī tika izveidots arī “Daugavpils
travel” kanāls vietnē YouTube, kur katru nedēļu tiek izvietoti Daugavpils pilsētas domes sagatavotie
sižeti par nedēļas nogales pasākumiem un atpūtas iespējām, kā arī citu ar tūrismu saistīti sižeti.
Aģentūra 2016. gadā pievērsa lielu uzmanību darbam ar tūrisma informācijas apriti. Informācija par
Daugavpils pilsētu pārskata gadā bija pieejama visos populārākajos starptautiskajos sociālajos tīklos,
Nodrošinot tūristiem aktuālas informācijas par Daugavpili pieejamību, Aģentūra regulāri
izvietoja aktuālo informāciju Latgales tūrisma vietnē www.visitlatgale.com un Facebook sociālo tīklu
lapā Latgale.travel.
Pārskata gadā tika izdoti septiņu veidu informatīvie materiāli (kartes, brošūras, informatīvās
lapas) par Daugavpils pilsētu, Daugavpils cietoksni un Šmakovkas muzeju. Materiāli tika veidoti
vienotā stilā, izmantojot Daugavpils pilsētas jauno vizuālo identitāti un tādejādi stiprinot tās nozīmi
tūrismā un popularizējot vienoto Daugavpils vizuālo tēlu.
Aģentūra pārskata gadā veiksmīgi nodrošināja informācijas par Daugavpils pilsētu un tūrisma
iespējām pieejamību gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā. 2016. gadā sižeti par Daugavpils tūrisma
iespējām tika pārraidīti Latgales reģiona televīzijās un visās lielākajās Latvijas televīzijās (LTV,LNT,
TV3). Informatīvie tūrisma materiāli tika izplatīti visos Latvijas reģionu tūrisma informācijas centros,
kā arī Lietuvas tūrisma informācijas centros. Pateicoties aktīvam darbam, tika palielināts sekotāju
skaits visās Aģentūras sociālo tīklu lapās, kā arī par 8% palielinājās tūrisma vietnes
www.visitdaugavpils.lv lietotāju skaits.
Pateicoties aktīvai sadarbībai ar Latvijas tūrisma nozares organizācijām (LIAA, LRAA,
Asociācija “Ezerzeme”), Daugavpils pilsēta tika pārstāvēta septiņās starptautiskajās tūrisma izstādēs
Eiropā, kā arī Latgales dienās Sanktpēterburgā, Krievijā.
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2.2.3. Kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana valsts nozīmes pilsētbūvniecības un
arhitektūras piemineklī “Daugavpils cietoksnis”
Darbības virziena mērķis ir pētīt un izzināt Daugavpils cietoksni, veicināt interesi par
Daugavpils cietoksni un sekmēt apmeklētāju skaita pieaugumu, kā arī nodrošināt Daugavpils cietokšņa
Kultūras un informācijas centra (DC KIC) darbu, veicināt centra sniegto pakalpojumu attīstību.
Lai nodrošinātu kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu Daugavpils cietoksnī un veicinātu
pētniecisko darbu, Aģentūra pārskata gadā organizēja 16. Daugavpils novadpētniecības konferenci,
kurā piedalījās 20 pētnieki, konferences ietvaros tika sagatavoti un nolasīti 4 ziņojumi par Daugavpils
cietokšņa vēstures aktuālajām tēmām, kā arī novadīta viena Daugavpils cietokšņa padomes sēde, kurā
tika izskatīti septiņi aktuāli jautājumi par piemiņas plāksnes uzstādīšanu, par koku ciršanu cietokšņa
teritorijā, par brīvdabas estrādes projektēšanu, par Nikolaja aizsargdambja obeliska atjaunošanu, par
neatliekamu saglabāšanas, konservācijas un remonta darbu sarakstu, par Inženierarsenāla ēkas
pielāgošanu tehnikas muzeja funkcijām, par pulvernoliktavas un 7. bastiona restaurācijas
būvprojektiem.
DC KIC pārstāvji devās arī komandējumā uz Baltkrieviju, lai apmeklētu Kara vēstures
rekonstrukcijas klubu festivālu „Berezina-2016”, kurā kopumā piedalījās gandrīz 500 dalībnieku ar
apmēram 100 zirgiem. Brauciena mērķis bija iegūt jaunu pieredzi kara vēstures rekonstrukcijas
festivālu organizēšanā, nodibināt kontaktus ar vēsturisko formastērpu izgatavotājiem un kara vēstures
rekonstrukcijas klubiem – potenciālajiem Daugavpils kara vēstures rekonstrukcijas festivāla
„Dinaburg-1812” dalībniekiem.
Aģentūra pārskata gadā īstenoja visus ieplānotos pasākumus Daugavpils cietoksnī un tādējādi
popularizēja Daugavpils cietoksni, kā interesantu un unikālu tūrisma objektu, veicināja interesi par
Daugavpils cietoksni un atgādināja par Daugavpils cietokšņa vēsturiski nozīmīgiem notikumiem.
Kopumā Daugavpils cietoksnī pārskata gadā tika organizētu seši pasākumi:
-

Daugavpils cietokšņa 206. Dzimšanas dienas atzīmēšana;

Organizēts pusdienlaika šāviņš no lielgabala uz vaļņa par godu Daugavpils cietokšņa iesvētīšanas
gadadienai, DC KIC šajā dienā apkalpoti 493 apmeklētāji.
-

Ūdens paceļamajai ēkai 150 gadi. un DC KIC 5 gadi pasākums;

Izveidota ekspozīcija “3000 spaiņi”. Ekspozīcija arī turpmāk pieejama un apskatāma DC KIC
telpās.
-

Muzeju nakts Daugavpils cietoksnī;

Noorganizētas 16 bezmaksas ekskursijas pie visiem Daugavpils cietokšņa vārtiem, mediatīvās
mūzikas koncerts, burbuļu šovs cietokšņa kazimātā un gaismas projekciju šovs pulvernoliktavā.
Pasākumu apmeklēja vairāk kā 5400 cilvēku.
-

2. Starptautiskais kara vēstures rekonstrukcijas klubu festivāls „Dinaburg–1812”;
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Krāšņs triju dienu pasākums, kā laikā pasākuma apmeklētājiem bija iespēja piedalīties ballē
ampīra stilā cietokšņa dārzā, vērot kara vēstures rekonstrukciju klubu parādi un kara rekonstrukciju uz
cietokšņa tilta, kā arī vakara koncertu un uguns un pirotehnikas šovu M.Rotko mākslas centra
pagalmā. Kopumā pasākums pulcēja vairāk kā 6000 interesentu.
-

Eiropas kultūras mantojuma dienas Daugavpils cietoksnī;

Pasākuma ietvaros tika novadītas 2 bezmaksas ekskursijas krievu un latviešu valodā, notika
Kadriļas dejas Daugavpils cietoksnī uz Nikolaja tilta un Daugavpils cietokšņa puzles likšana pie
Nikolaja vārtiem. Pasākumā piedalījās un DC KIC apmeklēja 355 cilvēki.
Kopumā Aģentūras rīkotie pasākumi Daugavpils cietoksnī piesaistīja vairāk kā 12 000
apmeklētāju. Vairākos Aģentūras rīkotajos pasākumos tika veicināta sadarbība ar nevalstiskajām
organizācijām, amatniekiem un vietējiem uzņēmējiem, kuri piedalījās pasākumu organizēšanā.
Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt informācijas pieejamību par Daugavpils cietoksnī
cietokšņa apmeklētajiem, 2016. gada februārī tika pieņemts lēmums par DC KIC darba laika maiņu un
no 2016. gada februāra centrs sāka strādāt septiņas dienas nedēļā, lai tādējādi nodrošinātu cietokšņa
apmeklētājiem iespēju saņemt bezmaksas informāciju un informatīvos materiālus Daugavpils
cietoksnī katru dienu.
2016. gadā DC KIC tika apkalpoti 40 464 apmeklētāji, kas ir par 22,9% vairāk nekā 2015.
gadā. Kopumā tika novadītas 275 ekskursijas, no tām 243 maksas un 32 bezmaksas oficiālajām
delegācijām, pašvaldības organizēto pasākumu dalībniekiem un pašvaldības starptautiskajiem viesiem.
Tūristu ērtībai pārskata gadā tika izveidoti 3 jauni pastaigu maršruti pa Daugavpils cietoksni,
maršruti atzīmēti Daugavpils cietokšņa 2016. gada izdotajā tūrisma kartē. Maršrutus iespējams
izbraukt arī ar divriteni, līdz ar to ir veicināta velo tūrisma popularizēšana Daugavpils cietoksnī.
Iepriekš aprakstītās darbības virziena rezultatīvo rādītāju skaitliskās vērtības attēlotas
6.tabulā.
6. tabula.
Darbības virziena rezultatīvie rādītāji
Rezultāta

Rezultatīvais

formulējums

rādītājs

Nodrošināti pētniecības,

Noorganizēta

atjaunošanas un

novadpētniecības konference,

sakārtošanas pasākumi

novadīta Daugavpils

Rezultatīvā rādītāja skaitliskās vērtības
Plāns

Izpilde

2

2

5

5

cietokšņa padomes sēde
(skaits gadā)
Nodrošināta pasākumu

Noorganizēti pasākumi

organizēšana

Daugavpils cietoksnī (skaits
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gadā)
Pilnveidota

DC

KIC Nodrošināts DC KIC darbs

apmeklētāju apkalpošanas septiņas dienas nedēļā
kvalitāte

Apkalpoto cilvēku skaits

Nodrošināta informācijas Novadītās ekskursijas

Pāriet uz 7 dienu

Pāriets uz septiņu

darbalaiku

dienu darbalaiku

35 000

40 464

30

275

pieejamība par Daugavpils
cietoksni

2.2.4. Sniegto tūrisma pakalpojumu attīstība un pilnveidošana
Pašvaldības aģentūra sniedz pakalpojumus atbilstoši likumā noteiktajai pašvaldības
kompetencei, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Lai nodrošinātu nolikumā noteikto uzdevumu izpildi, Aģentūra 2016.gada martā sāka sniegt maksas
pakalpojumus saskaņā ar Saistošajos noteikumos Nr.3, kas stājās spēkā ar 2016.gada 16.martu,
noteikto cenrādi.
Aģentūra pārskata gadā sniedza sekojošus maksas un bezmaksas pakalpojumus:
-

informācijas sniegšana;

-

gida pakalpojumi;

-

suvenīru tirdzniecība;

-

ekskursiju maršrutu plānošana, sastādīšana;

-

kultūras un informatīvo pasākumu organizēšana;

-

ekspozīcijas “Šmakovkas muzejs” pakalpojumi.
Lai veicinātu jaunu tūrisma produktu attīstību pilsētā, 2016.gada 03.jūnijā sadarbībā ar

Daugavpils pilsētas domi un Latgales reģiona attīstības aģentūru tika atklāta ekspozīcija “Šmakovkas
muzejs”, kas piedāvā mūsdienīgu un atraktīvu stāstu par Latgalē senāko, daudzu gadsimtu ritējumā
izkopto alkoholisko dzērienu – šmakovku, kas ir neatņemamā Latgales kulinārā mantojuma
sastāvdaļa. Pārskata gadā, septiņu mēnešu darbības laikā, Šmakovkas muzeju ir jau apmeklējuši 7632
cilvēki no Latvijas un 30 citām pasaules valstīm un novadītas 158 grupu ekskursijas.
Pateicoties dalībai LRAA un Latgales kultūras programmas 2016 projektu konkursā, tika
saņemts finansējums 4000 EUR apmērā projekta „Grāmatas „Latgales šmakovkas vēsture” izdošana”
realizācijai. Tika īstenota grāmatas “Latgales šmakovkas vēsture” izdošana, grāmata tika izdota 1000
eksemplāros un to ir iespējams iegādāties Aģentūras tirdzniecības vietās.
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Nodrošinot tūrisma pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanu, 2016.gada 28.decembrī
tika atklātas jaunās Aģentūras darba telpas, kurās darbojas arī Daugavpils tūrisma informācijas centrs
(TIC), tādējādi tika celta klientu apkalpošanas kvalitāte un sekmēta informācijas pieejamība un sniegto
pakalpojumu kvalitātes uzlabošana. Daugavpils TIC darbojas ne tikai kā tūrisma informācijas
sniedzējs pilsētas viesiem, bet arī vietējiem iedzīvotājiem, jo TIC telpās ir iespējam iegūt informāciju
par aktuālajiem pasākumiem pilsētā, iegādāties suvenīrus, kā arī iegūt informāciju par tūrisma
iespējām citās pilsētās. Daugavpils TIC ir pieejami informatīvie materiāli par Daugavpils pilsētu,
Daugavpils novadu, Latgali, Latviju, Lietuvu un Igauniju 7 valodās. Pārskata gadā TIC apkalpoti 21
815 cilvēki, 70% no tiem bija Latvijas iedzīvotāji, savukārt 30% ārvalstu viesi. Statistikas dati liecina
par to, ka 2016. gadā TIC samazinājās iekšzemes apmeklētāju skaits, savukārt ārvalstu viesu skaits,
salīdzinājumā ar 2015. gadu, pieauga. Lielākais ārvalstu tūristu skaits, kuri apmeklēja Daugavpils TIC,
tika reģistrēts no Lietuvas – 12%, Vācijas – 3%, Krievijas – 3%, ASV – 2%, Baltkrievijas – 2% un
Polijas – 2%. Pieauga apmeklētāju skaits no ASV, tomēr, ievērojami samazinājās apmeklētāju skaits
no Krievijas un Igaunijas. Apmeklētāji devās uz TIC, lai iegūtu informāciju par pilsētas, novada un
reģiona apskates objektiem, muzejiem un ekspozīcijām, kā arī ekskursijām, pasākumiem, pilsētas
infrastruktūru un transporta pakalpojumiem.
Aģentūrā pārskata gadā tika pieteikta 451 ekskursija, no tām 275 ekskursijas Daugavpils
cietoksnī, 72 pilsētas apskates ekskursijas un 158 ekskursijas Šmakovkas muzejā.
Lai nodrošinātu tūrisma statistikas datu par pilsētu pieejamību, Aģentūra 2016. gadā veica
Daugavpils tūrisma objektu statistikas datu apkopojumu. Kopējais tūrisma objektu, sporta un aktīvas
objektu un kultūras pasākumu apmeklētāju skaits pārskata gadā bija 490 677 jeb 0,5% vairāk nekā šajā
pašā laika posmā 2015. gadā, savukārt Daugavpils tūrisma objektus 2016. gadā apmeklējuši 264 564
cilvēki, kas ir par 19% vairāk nekā 2015. gadā. Lielākais tūrisma objektu apmeklētāju skaits tika
novērots 2016. gada III ceturksnī, savukārt, pētot tūristu plūsmu pa mēnešiem, var secināt, ka jūnijā un
augustā bija vislielākais apmeklētāju skaits.
Daugavpilī parādījās daudz jaunu tūrisma objektu un piedāvājumu, kuri labvēlīgi ietekmēja
pilsētas apmeklētību 2016. gadā. Tika atvērti - Šmakovkas muzejs, Daugavpils sikspārņu centrs, kurš
atrodas Daugavpils cietoksnī, kvesta istaba „Escape Room”, kā arī vasaras periodā darbojās
Daugavpils cietokšņa 1. krasta lunetes kordegardes ēka. Daudzus pilsētas apmeklētājus piesaistīja
kultūras un sporta pasākumi, tādi kā, Daugavpils pilsētas svētki, Muzeju nakts, Starptautiskais kara
vēstures rekonstrukcijas klubu festivāls “Dinaburg - 1812”, Mākslas nakts, Muzikālais augusts, Rīgas
ielas svētki un Mūzikas un mākslas festivāls “Restart”, dažāda veida sporta sacensības, tai skaitā
spīdveja čempionāti. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2016. gadā no 1. līdz 3. ceturksnim
pilsētas tūrisma naktsmītnēs tika izmitināti 33 604 apmeklētāji, kas ir par 9.1% vairāk, salīdzinājumā
ar pagājušā gada attiecīgā laika perioda datiem. Tūristi Daugavpilī pavadīja 48 421 naktis, no kurām
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20 836 naktis Daugavpils tūrisma mītnēs pavadīja ārvalstu tūristi, kas ir par 11,6% lielāks rādītājs par
iepriekšējā gada datiem.
Analizējot statistikas datus par visapmeklētākajiem tūrisma objektiem Daugavpilī 2016. gadā,
tika noskaidrots, ka pieci populārākie tūrisma objekti bija – Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs
(apmeklēja 102 977 cilvēki jeb 39% no kopējā rādītāja), Latgales zoodārzs (44 917 apmeklētāju jeb
17% no kopējā rādītāja), Daugavpils cietoksnis un Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas
centrs (40 464 apmeklētāji jeb 15% no kopējā rādītāja), Daugavpils cietokšņa 1. krasta lunetes
kordegardes ēka (18 328 apmeklētāji jeb 7% no kopējā rādītāja), kā arī Daugavpils Novadpētniecības
un mākslas muzejs (18 328 apmeklētāji jeb 7% no kopējā rādītāja), kas kopumā sastādīja vairāk nekā
85% no kopējās tūristu plūsmas.
Lai veicinātu sadarbību un pieredzes apmaiņu, 2016. gadā Aģentūra uzņēma Daugavpilī
Latvijas tūrisma nozares pārstāvjus: Vidzemes tūrisma nozares speciālistus, Kokneses tūrisma
informācijas centra un Cēsu tūrisma informācijas centra pārstāvjus.
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3. PERSONĀLS
Aģentūras štatu sarakstā uz 2016.gada 31.decembri bija 12.75 štata vietas (slodzes), faktiskais
darbinieku skaits 15, nodarbināto skaits vidēji gadā - 13. Aktīvās tūrisma sezonas laikā Aģentūrā tika
nodarbināti 2 ārštatu darbinieki – klientu apkalpošanas speciālisti darbam DC KIC.
Pārskata gadā darbu Aģentūrā ir uzsākuši 17 darbinieki, bet pārtraukuši 3. Aģentūras personāla
atlase notiek konkursu veidā, pēc apstiprināta konkursa nolikuma, atlases procesu organizē vairākās
kārtās, izmantojot punktu vērtējumu sistēmu, organizējot praktiskos pārbaudes darbus un pārrunas,
atlasot piemērotākos pretendentus.
Kopumā personāla rotācijas koeficients 2016. gadā ir 153,8 %, personāla atjaunošanās
koeficients – 130,8 %.
2016. gadā Aģentūrā vidēji strādāja 5 vīrieši un 8 sievietes. Visvairāk strādājošo bija vecumā
no 30 līdz 39 gadiem. Skatīt 3. diagrammu.
3.diagramma

*dati uz 31.12.2016

Aģentūras lielākā vērtība ir augsti izglītots un profesionāls personāls. 80 % Aģentūrā
strādājošo ir augstākā izglītība (tajā skaitā 50 % maģistra grāds). Skatīt 4.diagrammu.
4.diagramma

*dati uz 31.12.2016
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Nodarbināto profesionālās zināšanas un iemaņas tika pilnveidotas Latgales tūrisma asociācijas
“Ezerzeme” rīkotajos semināros, kā arī darbinieki piedalījās dažādos pieredzes apmaiņas braucienos un
tūrisma nozares konferencēs.
Uzsākot darbu, jaunie darbinieki tika iepazīstināti ar Aģentūras stratēģiju, funkcijām,
uzdevumiem, iekšējiem normatīviem aktiem, amata pienākumiem, ar iestādes darbību kopumā un
ikdienā nepieciešamo informāciju.
Aģentūra pārskata gadā piedāvāja augstskolu studentiem un profesionālo vidusskolu
audzēkņiem izmantot prakses iespējas Aģentūrā, kā rezultātā pārskata periodā Aģentūrā praksi izgāja 7
studenti.
Nodrošinot Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 28. janvāra lēmuma Nr.23 “Par noteikumu
apstiprināšanu” izpildi, Aģentūras direktore pārskata gadā veica pārrunas ar darbiniekiem un
darbinieku novērtēšanu saskaņā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības amatpersonu un darbinieku
novērtēšanas kārtību.

24

4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
4.1. Sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi

Sabiedrība regulāri tika informēta par Aģentūras plānotajiem pasākumiem un aktualitātēm.
Ziņas par jaunumiem un pasākumiem regulāri tika ievietotas Aģentūras administrētajās mājas lapās
www.visitdaugavpils.lv, www.smakovka.lv un Daugavpils pilsētas domes mājas lapā, tika sagatavotas
un izsūtītas preses relīzes Latvijas masu saziņas līdzekļu pārstāvjiem. Aģentūra aktīvi nodrošināja
komunikāciju gan vietējā, gan starptautiskajā vidē sociālajos tīklos:


www.twitter.com/DaugavpilsTIC

Sociālajā tīklā www.twitter.com sekotāju skaits 2016.gadā ir palielinājies līdz 874 sekotājiem.


www.facebook.com/Daugavpils.Travel

Apkopojot pieejamo statistikas informāciju Facebook lapā “Daugavpils.Travel”, tika
noskaidrots, ka kopējais lapas sekotāju skaits 2016. gadā sastādīja 2045. Turklāt, kopējais lapas
vērtējumu skaits palielinājies par 29% salīdzinājuma ar iepriekšējo gadu un sastādīja 2072 atzīmes
“man patīk” ”(skat. 5. diagrammu).
5 . diagramma

Facebook lapā tika publicēta dažāda informācija, kas saistīta ar kultūras pasākumiem,
izstādēm, foto galerijām, koncertiem un festivāliem, kā arī sporta pasākumiem un jaunumiem pilsētas
dzīvē, kā arī informācija par Aģentūras plānotajiem pasākumiem un aktivitātēm. Pēc Facebook
statistikas datiem ir redzams, ka 2016. gadā lielāko interesi lapas apmeklētāju vidū izraisīja kultūras
pasākumi, piemēram, Starptautiskais kara vēstures rekonstrukcijas klubu festivāls, kurā piedalījās
Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas un Krievijas kara vēstures rekonstrukcijas klubu dalībnieki. Lapas
apmeklētājus arī interesēja informācija par izstādēm, kuras notiek Daugavpils Marka Rotko mākslas
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centrā. Vērojot Facebook lapas “Daugavpils.Travel” apmeklētāju aktivitāti, var secināt, ka vislielāko
interesi izraisa publicētās foto galerijas, kur tiek atainotas pilsētas ainavas un skati.
Analizējot lapas apmeklētājus pēc dzimuma, ir redzams, ka sievietes Facebook lapu
“Daugavpils.travel” apmeklēja biežāk nekā vīrieši, jo kopējais sieviešu skaits, kuras apmeklēja
Facebook lapu 2016. gadā ir 73%, savukārt vīriešu skaits sastādīja tikai 27% no kopējā apmeklētāju
skaita. Visbiežāk lapu apmeklēja sievietes vecuma grupā no 25 līdz 34 gadiem (28%), otrajā vietā
ierindojās sievietes vecumā no 35 līdz 44 gadiem (11%). Statistikas rādītāji vīriešu dzimuma grupā
nedaudz atšķiras, jo visbiežāk Facebook lapu “Daugavpils.travel” apmeklēja vīrieši vecumā no 35 līdz
44 gadiem (17%), nedaudz mazāk vecumā no 25 līdz 34 un no 45 līdz 54 gadiem (11%). Ir redzams,
ka visretāk lapu apmeklēja personas pusaudžu vecumā no 13 līdz 17 gadiem.


www.facebook.com/Daugavpils.cietoksnis

Balstoties uz Facebook lapas “Daugavpils.cietoksnis” statistikas datiem, kopējais lapas
sekotāju skaits 2016. gadā sastādīja 2138. Šajā lapā tiek izvietota aktuālā informācija tūristiem un
pilsētas iedzīvotājiem par Daugavpils cietoksni, cietoksnī notiekošajiem pasākumiem, kā arī
informācija par Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centru. Informācija tiek sniegta trīs
valodās – latviešu, krievu un angļu, lai tādējādi sasniegtu pēc iespējas lielāku auditoriju.


www.facebook.com/SmakovkasMuzejs

2016. gada aprīlī tika izveidota Šmakovkas muzeja facebook lapa un tika piesaistīti 506
sekotāji.
Lapa izveidota ar mērķi popularizēt Daugavpils jauno tūrisma objektu un sniegt aktuālo informāciju
ekspozīcijas apmeklētajiem, kā arī stāstīt un popularizēt Latgales kulināro mantojumu.


www.draugiem.lv/daugavpils.travel

www.draugiem.lv izveidotajā Aģentūras profilā lietotāju skaits ir palielinājies līdz 1212
lietotājiem.


www.instagram.com/daugavpils.travel

Sekotāju skaits uz 2016. gada decembri sastādīja 599, šajā lapā tika izvietotas 282 fotogrāfijas
ar Daugavpils skatiem, kā arī fotokonkursa “Daugavpils tūrisma objekts” dalībnieku iesūtītās
fotogrāfijas.


www.youtube.com (Daugavpils travel)

2016. gada oktobrī tika izveidota Daugavpils.travel lapa arī www.youtube.com interneta
vietnē, kur tiek izvietoti video, sižeti par Daugavpils pilsētu, atpūtas un izklaides iespējām nedēļas
nogalē un citām tūrisma aktualitātēm. Pastāvīgo sekotāju skaits 2016. gadā sastādīja 29 sekotājus.
Publicitāte masu medijos un ziņu portālos
2016. gadā Aģentūras sagatavotās preses relīzes tika publicētas dažādos masu saziņas
līdzekļos. Visbiežāk publikāciju/sižetu avoti bija interneta portālos, reģionālajā presē, ziņu aģentūrās,
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radio un reģionālajā televīzijā. Visbiežāk mēdijos pieminētās tēmas bija saistītas ar jaunumiem tūrisma
jomā, tūrisma aktualitātēm, gaidāmajiem pasākumiem pilsētā, kā arī Aģentūras īstenotajām aktivitātēm,
aktualitātēm, jaunumiem, izmaiņām un darbību.
Regulāri, ik mēnesi jaunākā informācija par Aģentūras paveiktajiem darbiem tika publicēta
Daugavpils pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv un Aģentūras tūrisma mājaslapā
www.visitdaugavpils.lv. Aktualitātes par tūrisma jaunumiem Daugavpils pašvaldībā un Aģentūras
veikto darbu tika publicētas starptautiskajā tūrisma ziņu portālā www.travelnews.lv, Tūrisma ziņu
portālā profesionāļiem www.turismabizness.lv, Latvijas tūrisma oficiālajā portālā www.latvia.travel,
Latgales reģiona attīstības aģentūras tūrisma vietnē www.visitlatgale.com. Raksti par aktualitātēm
tūrisma nozarē Daugavpils pašvaldībā ir publicēti laikrakstos „Latvijas avīze”, „Neatkarīgā Rīta Avīze
Latvijai”, „Latgales laiks” u.c.
Aģentūras pārstāvji regulāri piedalījās dažādos televīzijas un radio raidījumos gan reģionā, gan
Latvijas mērogā, sniedza intervijas un informēja gan par Aģentūras darbu, gan par tūrisma nozares
aktualitātēm Daugavpils pašvaldībā, sniedza atbildes uz Aģentūras kompetencē esošajiem jautājumiem,
organizēja seminārus un tikšanās tūrisma nozares pārstāvjiem, kā arī piedalījās citu institūciju rīkotajos
sabiedrības informēšanas pasākumos.
Interneta mājaslapas
Mājaslapas uzturēšana ir efektīvs veids, kā tūristiem un ikvienam sabiedrības pārstāvim
nodrošināt oficiālu un operatīvu informāciju par Aģentūras darbību un nozares aktualitātēm. 2016.
gadā Aģentūra administrēja Daugavpils tūrisma oficiālo mājaslapu www.visitdaugavpils.lv un
Šmakovkas muzeja mājaslapu www.smakovka.lv.
Balstoties uz Google Analytics datiem, 2016. gadā lapas www.visitdaugavpils.lv skatījumu
skaits sastādīja 540 551 apmeklējumus un palielinājās par 8% salīdzinājumā ar 2015. gadu. Lapas
lietotāji visvairāk interesējās par pilsētas apskates objektiem, Daugavpils cietoksni, naktsmītņu
iespējām Daugavpilī, notiekošajiem pasākumiem un aktualitātēm. Apkopojot pieejamo informāciju tika
noskaidrots, ka 2016. gada jūlijā bija vērojama vislielākā lapas apmeklējumu aktivitāte, kas sastādīja
23 638 apmeklējumus jeb 5% no kopējā radītajā.
Vidējais

lapas

apmeklētāju

sesijas

ilgums

sastādīja

3

minūtes.

Pamatojoties

uz

demogrāfiskajiem radītājiem ir novērojams, ka vīrieši (55%) apmeklē mājas lapu biežāk nekā sievietes
(45%). Visaktīvākie apmeklētāji ir vecuma grupā no 25 līdz 34 gadiem.
Galvenokārt, mājas lapu apmeklē Latvijas iedzīvotāji jeb 83%, kas nāk no dažādām pilsētām,
lielākoties, Rīgas, Daugavpils, Rēzeknes, Jelgavas, Valmieras, Madonas un Liepājas. Tomēr, arī citu
valstu iedzīvotāji ir samērā aktīvi, piemēram, lietotāji no Krievijas (3%), Lietuvas (3%), Lielbritānijas
(3%), Baltkrievijas (2%), Vācijas (1%), ASV (1%), Ukrainas (1%) un Igaunijas (0,5%). Pamatojoties
uz Google Analytics datiem, 32% no lapas apmeklētajiem izmantoja mājas lapas krievu valodas sadaļu,
26% izmantoja latviešu valodas sadaļu un 21% izvelējās angļu valodu. 63% no lietotājiem pārskatīja
lapu izmantojot datoru (Windows), 30% mobilo ierīci (Android, iOS) un 6% planšetdatoru.
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2016. gadā www.visitdaugavpils.lv mājaslapā tika izveidotas arī divas jaunas sadaļa –
Daugavpils Top 10 tūrisma objekti un sadaļa, kurā apkopota informācija par tūrisma objektiem, kas ir
pieejami vai daļēji pieejami cilvēkiem retiņkrēslos.
Lai nodrošinātu aktuālās informācijas pieejamību un popularizētu jauno tūrisma objektu
“Šmakovkas

muzejs”,

Aģentūra

2016.

gada

maijā

uzsāka

mājaslapas

www.smakovka.lv

administrēšanu un uzturēšanu. Mājaslapā ir pieejama aktuāla informācija par ekspozīciju trīs valodās,
kā arī iespēja pieteikt ekskursijas gida pavadībā un iepazīties ar ekspozīcijas izcenojumiem.
Balstoties uz Google Analytics statistikas datiem 2016. gadā lapas

www.smakovka.lv

skatījumu skaits sastādīja 2 438 apmeklējumus. Lapas lietotāji bija no dažādām valstīm. Galvenokārt,
Šmakovkas muzeja mājas lapu apmeklēja Latvijas iedzīvotāji, jeb 89.54% no kopējā rādītāja, kas nāk
no dažādām pilsētām, lielākoties, Rīgas (67.25%), Daugavpils (14.2%), Jelgavas (2.7%), Rēzeknes
(2.2%), Valmieras (1.79%), Ventspils (1.51%), Ogres (1.37%), Jūrmalas (1.28%), Liepājas (1.28%),
Madonas (1.10%), Jēkabpils (0.60%), Kuldīgas (0.32%) u.c. Pētot statistikas datus ir redzams, ka arī
citu valstu iedzīvotāji apmeklēja mājaslapu. Tie bija apmeklētāji no Lietuvas (2.54%), ASV (1.76%),
Krievijas (1.48%), Vācijas (0.82%), Baltkrievijas (0.66%), Lielbritānijas (0.66%), Igaunijas (0.33%),
Zviedrijas (0.21%), Norvēģijas (0.21%), Polijas (0.21%), Ukrainas (21%), Spānijas (0.16%), Beļģijas
(0,12) u.c.

4.2. Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar Aģentūras darba
kvalitāti un to rezultāti
Lai

noskaidrotu

Aģentūras

apmeklētāju

apmierinātību

ar

Aģentūras

sniegtajiem

pakalpojumiem, 2016. gadā tika veikti vairāki pasākumi un izvērtēta klientu apmierinātību no
vairākiem aspektiem, izmantojot šādas metodes: anketēšana, aptaujas, klientu ierakstu analīze
atsauksmju grāmatās, interneta mājas lapās un Aģentūras sociālo tīklu lapās.
Kopumā analizējot klientu atstātās atsauksmes viesu grāmatās Daugavpils cietokšņa Kultūras
un informācijas centrā un Šmakovkas muzejā, var secināt, ka apmeklētāji ir bijuši apmierināti ar
Aģentūras darbinieku darbu un sniegto informāciju, kā arī ir izteiktas atzinības par gida darbu un
sniegtās informācijas daudzveidību, kā arī izteikta pateicība par laipno uzņemšanu. Aģentūras
darbinieku regulāri seko līdzi atstātajiem ierakstiem viesu grāmatās un ņem vērā apmeklētāju
ieteikumus, lai uzlabotu Aģentūras darba un sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Visa gada garumā Aģentūras apmeklētājiem tiek piedāvāts aizpildīt anketas un izteikt savu
viedokli par saņemtajiem pakalpojumiem. Kopumā tika aptaujāti 150 apmeklētāji. Izvērtējot
regulārajās klientu aptaujās iegūtos rezultātus, Aģentūras darbība 2016. gadā tika novērtēta ļoti
pozitīvi, t.i. 94% apmeklētāju atzinīgi vērtēja sniegto pakalpojumu kvalitāti, 6% vērtēja kā labu, kā arī
izteica savus ieteikumus un vēlējumus sniegto pakalpojumu uzlabošanā vai pilnveidošanā.
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Atzinīgi novērtējumi par sniegtajiem pakalpojumiem un aģentūras darbinieku ieguldīto darbu
pasākumu organizēšanā tika saņemti arī individuāli no dažādiem Aģentūras sadarbības partneriem,
kolēģiem no citām pašvaldības iestādēm, ārvalstu delegāciju pārstāvjiem, pasākumu apmeklētajiem.
Izvērtējot Aģentūras sociālo tīklu lapās atstātos komentārus, var secināt, ka 98% atstāto
komentāru ir bijuši pozitīvi. Aģentūras darbinieki seko līdzi sociālo tīklu lapās atstātajiem
komentāriem, nepieciešamības gadījumā sniedz atbildes un skaidrojumus uz lietotāju uzdotajiem
jautājumiem.
Pamatojoties uz apmeklētāju atsauksmēm interneta vietnē TripAdvisor, Daugavpils cietoksnis
pārskata gadā ir iekļauts Daugavpils tūrisma objektu TOP 10 sarakstā, ieņemot tajā otro vietu. Turklāt,
85% apmeklētāju bijuši apmierināti ar vizīti Daugavpils cietoksnī un devuši šim kultūrvēsturiskajam
objektam pozitīvas atsauksmes. Kā arī pārskata gadā Daugavpils cietoksnim tika piešķirts ceļotāju
portāla TripAdvisor kvalitātes sertifikāts 2016 (TripAdvisor Certificate of Excellence).
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5. PASĀKUMI AĢENTŪRAS VADĪBAS PILNVEIDEI

Pārskata gadā tika izstrādāta un Daugavpils pilsētas domē apstiprināta Aģentūras vidējā
termiņa darbības stratēģija 2016. – 2018. gadam, kā arī Aģentūras darba plāns 2016. gadam, kas
apstiprināts ar Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 28. janvāra lēmumu nr. 21.
2016.gada martā Aģentūra sāka sniegt maksas pakalpojumus saskaņā ar Saistošajiem
noteikumiem Nr.3, kuri stājās spēkā ar 2016.gada 16.martu.
Aģentūra ir pašvaldības izveidota budžeta iestāde un savā darbībā pakļauta Daugavpils pilsētas
pašvaldībai, tā darbojas saskaņā ar Aģentūras nolikumu un Daugavpils pilsētas pašvaldības izdotajiem
normatīvajiem dokumentiem.
Vienu reizi gadā Aģentūrā tiek veikta gada inventarizācija. Inventarizācija notiek arī mainoties
materiāli atbildīgajām personām, piemēram, materiāli atbildīgajam aizejot ikgadējā atvaļinājumā vai
izbeidzot darba attiecības. Inventarizācijas gaitu uzrauga ar Aģentūras direktores rīkojumu nozīmēta
inventarizācijas komisija.
Pasākumi, kas veikti 2016.gadā, lai pilnveidotu pašvaldības aģentūras vadību:
1. regulāri organizētas sanāksmes ar Aģentūras darbiniekiem;
2. izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi un noteiktas klientu apkalpošanas vadlīnijas;
3. veikti pieredzes apmaiņas braucieni un dalība apmācības semināros.
Aģentūras sniegto pakalpojumu pilnveidošanai regulāri tiek organizētas klientu aptaujas,
analizējot klientu viedokli un viņu priekšlikumus darbības pilnveidošanai. 2016. gadā sniegto
pakalpojumu kvalitāte ir novērtēta ļoti atzinīgi. Detalizēti ar to var iepazīties pārskata 5.2. sadaļā.
Pārskata gadā tika izstrādāti Aģentūras darbību reglamentējoši normatīvie akti, darbinieku
amata apraksti, apstiprināts Aģentūras amatpersonu un darbinieku ētikas kodekss.
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6. 2017. GADA PLĀNOTIE PASĀKUMI
Aģentūra plāno turpināt realizēt izvirzītos mērķus un īstenot Aģentūras stratēģijā noteiktos
darbības virzienus un plānotos pasākumus. Aģentūras prioritātes arī turpmāk būs tūrisma nozares
attīstība Daugavpils pilsētā un Daugavpils pilsētas tūrisma nozares popularizēšana ne tikai Latvijā, bet
arī ārpus tās, lai sekmētu ārzemju tūristu skaita pieaugumu. Turpmākajos gados Aģentūra plāno izvērst
plašākas mārketinga aktivitātes kaimiņvalstu reģionos, lai piesaistītu vairāk individuālo un grupu
tūristu no tuvējām kaimiņvalstīm.
Ņemot vērā Aģentūrai noteiktās funkcijas un uzdevumus, kā arī Daugavpils pilsētas domes
apstiprināto Aģentūras 2017. gada darba plānu, Aģentūra 2017. gadā plāno:


attīstīt un uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti;



pilnveidot sniegto pakalpojumu klāstu;



veidot jaunus tūrisma produktus un ieviest jaunus pakalpojumu;



organizēt pasākumus Daugavpils cietoksnī un Šmakovkas muzejā;



organizēt pasākumu (tūrisma kontaktbiržu) pirms tūrisma sezonas sākuma, kurā tiks
aicināti piedalīties Latvijas un citu Eiropas valstu tūroperatori un tūrisma aģentūras;



organizēt pasākumus un izzinošus seminārus Daugavpils pašvaldības tūrisma nozares
pārstāvjiem;



sekmēt tūrisma gidu kapacitātes pieaugumu;



organizēt gidu kursus ar mērķi palielināt sertificēto gidu kapacitāti Daugavpils pašvaldībā;



paplašināt un pilnveidot Daugavpils suvenīru klāstu ar vietējo amatnieku darinātajiem
suvenīriem;



atjaunot un uzturēt tūrisma informācijas nesējus Daugavpils pašvaldības teritorijā;



veicināt Daugavpils zīmola “Daugavpils ir daudzveidība” atpazīstamību un izveidot
tūrisma popularizēšanas video pilsētas un tūrisma objektu atpazīstamības veicināšanai u.c.

Lai veicinātu tūrisma nozares attīstību un Daugavpils pilsētas kā daudzveidīga tūrisma
galamērķa popularizēšanu, Aģentūra plāno turpināt organizēt pasākumus Daugavpils cietoksnī, kā arī
paplašināt sadarbību ar tūroperatoriem un tūrisma aģentūrām, lai veicinātu organizētu tūristu grupu
ekskursiju pieaugumu.
Arī 2017. gadā Aģentūras galvenais mērķis būs veidot Daugavpils pilsētu kā atpazīstamu un
pievilcīgu tūrisma galamērķi, pozicionējot to kā Latgales ekonomiskās attīstības, kultūras un
kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanas centru, kur ir inovatīvi un ilgtspējīgi tūrisma produkti, attīstīta
tūrisma infrastruktūra un kvalitatīvi tūrisma pakalpojumi.
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PIELIKUMS
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