SMILTENES NOVADS - 2015
Pēc tūrisma uzņēmēju atsauksmēm un komentāriem, tūristu skaits ar katru gadu palēnām pieaug, arī
šogad vērojama izaugsme.
Palielinājies tūristu skaits no Igaunijas, Vācijas un Nīderlandes.
Samazinājies tūristu skaits no Krievijas.
TIC interesenti šogad turas iepriekšējā gada līmenī, bet tas vairāk skaidrojams ar to, ka kopš gada
sākuma TIC ir pārtraucis sadarbību ar Impro un Balt-Go (joprojām palīdzam un konsultējam, bet
neslēdzam līgumus un nepieņemam maksājumus), jo atvērās privātā kompānija un iesniedza sūdzību
konkurences padomei. Līdz ar to retāk vietējie iedzīvotāji pie mums iegriežas, bet tas izlīdzinās ar
pieaugošo Latvijas tūristu skaitu no citiem novadiem.
Pateicoties sausajam un labajam rudenim, šogad bija ievērojami vairāk tūristu septembrī (2x vairāk
kā 2014. g., 3x vairāk kā 2013. g.).
Šogad Smiltenē visvairāk ieradās aktīvās atpūtas cienītāji, lai izmēģinātu Smiltenes velo takas.
Īpaši daudz tūristus piesaistīja jaunais velo maršruts, kas kalpoja kā lieliska reklāma, lai ieinteresētu
apmeklēt Smilteni. Bija novērojami arī vairāki ārzemju tūristi (visvairāk vācieši), kas ar velo veica
garās distances (piem. Tallina - Viļņa u.c.). Bet lielai daļai no tiem jau bija viss info un maršruts
saplānots, pie mums iegriezās tikai tā daļa, kam bija kādas atkāpes no plāna un jautāja
rekomendācijas.
Kā vienmēr, liela daļa tūristu devās iepazīt Vidzemi un pie mums Smiltenē iegriezās uz 1-2 h, lai pa
ceļam apskatītu, kas ir interesants pie mums un tad tālāk dotos uz kādu kaimiņu novadu.
Interesants novērojums bija, ka šogad parādījās ārzemnieki, kas interesējās par senču dzimtas mājām,
kapa vietām Latvijā, kuru radi agrāk emigrējuši no Latvijas. Meklēja savas saknes un radus Latvijā.
Šogad mums ir bijuši 2618 TIC apmeklētāji līdz šim mirklim. Tas gan ir mazāk, kā pagājušajā gadā,
bet ļoti liels kritums bija vasarā, kamēr 6 nedēļas bijām ārpus savām telpām remontu dēļ. Galvenokārt
tieši tas ir iecirtis robu TIC statistikā, jo kopumā tūristu pilsētā un apkārtnē bija vairāk kā līdz
šim.
Par objektiem mums datu šogad vēl nav, bet parasti visapmeklētākās ir:
1) Ezerlejas, 2) Donas, 3) ekskursijas pa pilsētu (Kalnamuižas piedāvājums).
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