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TURAM ROKU UZ PULSA: PAR AKTU LO SABIEDR/BAI

CeÂot´ju v¸lmes un v¸rt¾bas ir pamain¾juš´s
Vasara turpinąs neatkarĘgi no tą,
vai viltĘgais vĘruss kaut kur klejo
vai snauž, nolĘdis maliĦą. Vasara
ir jąbauda, viss jąpaspĎj — dąrzą
pastrądąt, ogas salasĘt, arĘ uzkrąt
pozitĘvas emocijas, iespaidus, lai
bĺtu spĎks izturĎt tumšo rudens
laiku. Gan laiks, gan iespĎjas
atpĺtai ir jąatrod katram savą
graÀką, — tą uzskata Madonas
novada pašvaldĘbas attĘstĘbas
nodaĠas galveną speciąliste, tĺrisma darba organizatore SANITA
SOMA, ko aicinąju pastąstĘt par
šĘs vasaras piedąvąjumu un pieprasĘjumu tĺrisma nozarĎ.
— Kąda ir šĘ sezona tĺrisma
piedąvąjumu jomą?
— Nezinąm, cik vasara bĺs
gara, bet tą šobrĘd ir laba. Katrs,
kas grib ceĠot, var atrast savąm interesĎm piemĎrotas iespĎjas. TaĀu,
ja salĘdzina ar situąciju pirms gada
vai pat diviem, ceĠotąju vĎrtĘbas ir
pamainĘjušąs. CilvĎks ir vairąk aizgąjis individuąlają virzieną. Es pat
teiktu, ka šis ir drĘząk introverto
cilvĎku laikmets, kuri var justies labąk un brĘvąk, jo viĦiem saprotamą
labsajĺtą viss notiek. Tagad populąri ir lietot apzĘmĎjumu “vienas
mąjsaimniecĘbas ietvaros”. Tą arĘ
lieląkoties kustĘba notiek. Protams,
lieląs grupas, kas kądreiz bija aktuąlas, mĎs Ġoti gaidąm, un ir ceĠotąji,
kas brauc lieląs grupąs. Tĺrisma
aĖentĺras jau sąka kustĎties jĺnija
sąkumą, tiklĘdz vispąr drĘkstĎja, bet
piesardzĘgi, jo ietekmĎ gan autobusa vietu piepildĘjums, rentabilitąte,
šĜirošana — potĎts, nepotĎts —,
ką arĘ pašu cilvĎku sajĺta, vai ir
droši ceĠot. Šie jautąjumi šobrĘd ir
realitąte, nepąrtraukti uzpeld arĘ
telefona sarunąs, ko drĘkst un ko
nedrĘkst, kądas ir regulas. KustĘba
notiek, bet ir pamainĘjusies — no
masu pąrvietošanąs uz vienas mąjsaimniecĘbas izvĎli.
— Kądas ir tĺrisma produktu
individuąląs izvĎles tendences?
— Viss, ko var individuąli patĎrĎt, — vĎrtĘbas ir Ġoti dažądas. Populąra ir kĠuvusi nakšĦošana ąrpus
mąjas, izbraukšana uz laukiem, lai
pamainĘtu vidi. PĎc naktsmĘtnĎm ir
pieprasĘjums: jo naktsmĘtne ir maząka, jo tai veicas labąk. ŠĘs vasaras
karstais klimats veicina atpĺtu pie
ĺdeĦiem, un atpĺtas vietas upju,
ezeru krastos, kempingi ir Ġoti
pieprasĘti.
— Vai turpina darbu visi tĺrisma uzĦĎmumi? PĎc kądiem
pakalpojumiem ir samazinąjies
pieprasĘjums?
— Protams, ir saimnieki, kam
ir pamainĘjusies nodarbošanąs,
ir citi darbi un iespĎjas, viĦi ir
izvĎrtĎjuši, ka tĺrisms nav tas sva-

Sanita Soma: — Interešu priekšplĆnĆ izvirzĆs tas, ko var individuĆli patďrďt, — vďrtębas ir ġoti dažĆdas.

“Šis ir drīzāk introverto cilvēku
laikmets, kuri var justies labāk un
brīvāk, jo viņiem saprotamā labsajūtā
viss notiek.”
rĘgąkais, un ir pamainĘjuši proÀlu.
Mums ir Ġoti interesanti cilvĎki — ar
zelta rokąm, kas prot visu, tąpĎc
izvĎlas nozari, kur var justies ekonomiski stabiląk. Katram iet citądąk,
ir dažądi, pat pilnĘgi pretĎji stąsti.
Manuprąt, ir samazinąjies kultĺras pasąkumu patĎriĦš. Pauze ir
arĘ lielo grupu uzĦemšanai telpąs.
— Kąds tĺrisma informącijas
piedąvąjums ir sagatavots?
— Jau no pavasara pastiprinąti
strądąjąm, lai radĘtu jaunu piedąvąjumu, lai informąciju apkopotu.
Ziemą daudz laika veltĘjąm, lai
aprakstĘtu pąrgąjienu maršrutus.
Mąjas lapą tą ir vesela sadaĠa, kur ir
sagatavoti maršruti ar galamĎrĜiem
pĎc katra spĎjąm vai izvĎles: vai
ej kąjąm, vai brauc ar velosipĎdu,
vai ceĠo ar autobusu. Maršrutos
ir iekĠauti vienas vai vairąku vietu
apskates, ir pievienotas kartes.
Ja lĘdz vasarai pasąkumus rĘkot
nedrĘkstĎja, piedąvąjuma saturs
veidojąs tematisks. Tą ką izveidots
jaunais novads, jaunająs robežąs

— Madona, Cesvaine, črgĠi, Lubąna — mums iedzĘvotąji tuvąk
jąiepazĘstina ar iespĎjąm atpĺsties.
Sazinąjąmies ar saimniekiem, lai
uzzinątu piedąvąjumu, precizĎtu
informąciju. No 7. maija Ďdinątąji drĘkstĎja atvĎrt ąra terases —
stąstĘjąm par tąm; nąkamais solis —
drĘkstĎjąm atkal atvĎrt tĺrisma
informącijas centrus, muzejus
apmeklĎtąjiem. Apkopojąm informąciju par saimniecĘbąm, kas Ġąva
iebraukt tĺristiem, piemĎram, apskatĘt dažądus dzĘvniekus. Apskates
saimniecĘbu ir daudz — vairąk neką
15. Sąkąm stąstĘt par skaistajiem
dąrziem, tądu saimniecĘbu ir vairąk
neką 10. Ik nedĎĠu mums piezvana,
lai precizĎtu informąciju par kąda
dąrza apmeklĎjumu. Pąrsteidz
zvani, kad jautą: „Vai tad tiešąm
drĘkst braukt?” Ja mĎs reklamĎjam,
tad ar saimnieku esam sazinąjušies, viss ir saskaĦots un ikviens
drĘkst braukt. PĎc garąs ziemas,
attąlinątająm mącĘbąm, darba pie
datora sąkąm ar vietąm, kur iespĎ-

jams aktĘvais tĺrisms. Apzinąjąm
vairąk neką 25 vietas, un tas ir
Ġoti daudz — milzĘgs spektrs un
dažądĘba, ko var darĘt, kurp doties.
Sąkoties siltajai sezonai, topą bija
ĺdeĦi — piedąvąjumą ir vairąk
neką 30 atpĺtas vietu pie ĺdens.
Esam strądąjuši pie informącijas
portąlam „Travel News” par Baltijas
mĎroga Top objektiem. Jaunąką
tĺrisma produktu grupa skar militąrą mantojuma vietas. Tą liekas
varbĺt svešąka tĎma, bet piedąvąjums ir dažąds, piemĎram, Latvijas
brĘvvalsts cĘnĘtąji un viĦu piemiĦas
vietas: O. Kalpaka dzimtas mąjas
„Liepsalas”, BroĦislavas Martuževas
„Dzejas klĎts” u. c.
— Vai bĺs vĎl jaunas tĎmas,
ko gatavosit tĺrisma interesentiem?
— Pląnojam, ka tĺrisma piedąvąjumą bĺs amati, dažądas garšas,
muzeji, kolekcijas. Domąsim par
skatu vietąm, kurp doties rudenĘ.
TV raidĘjumam „Dabas tops” top
sižeti no izbraukuma pa daudząm
Madonas novada vietąm. Nesen
pie mums viesojąs LIAA organizĎtąs
Latvijas žurnąlistu vizĘtes dalĘbnieki,
ciemos bija atbraucis pąrstąvis no
Igaunijas laikraksta „Postimees”.
Bija noteikti kritĎriji, pĎc kuriem
izvĎlĎjąmies tĺrisma objektus.
Apciemojąm uzĦĎmumu „Madonas alus” Praulienas pagasta
„Bodniekos”, kas šovasar Madonas

novadą ir ką viena no kulta vietąm,
viesojąmies SPA kĺrortą „Mąrcienas muiža”, pabijąm črgĠos, kur
bija interese par caurspĘdĘgająm
laivąm, ko piedąvą „črgĠu stacija”.
Veidojam Madonas audio gidu, tehniską sadaĠa jau ir gatava, strądąjam
pie stenda uzstądĘšanas. SarkaĦos
pie muzeja krątuves top atpĺtas vieta velobraucĎjiem, jo VidzemĎ tiek
ieviests velotĺrisma projekts, kurą
iesaistąmies, un projekta ietvaros
top izdevums „Vidzemes augstiene”,
ir sagatavoti izdevumi latviešu un
angĠu valodą. ŠobrĘd vispąr ir informącijas pąrbagątĘbas laiks — to var
iegĺt visądos veidos, izvĎloties sev
Ďrtąko, ja vien cilvĎks grib. Vai tą ir
vietne facebook, vai ieraksts google,
kad atveras visa digitąlą telpa, taĀu
drukątie izdevumi sezonas laiką kĺst
ką saldĎjums.
— Ką ir ar pasąkumu rĘkošanu?
— Pamaząm sąkam organizĎt
nelielus pasąkumus brĘvą dabą. Tie
ir pilsĎtas svĎtku pasąkumi Cesvainei, Madonai, 31. jĺliją un 2. augustą uzĦemsim arĘ vilciena pasažierus,
veicinot ceĠošanu ar pasažieru
vilcienu (tagad vilciens uz Madonu
kursĎ katru dienu), kopą ar kolĎĖiem GulbenĎ mums ir izveidots pat
kalendąrs. 8. augustą pląnots tradicionąlais pąrgąjiens „Kąla ezers un
mellenes”, kas notiek ąra apstąkĠos.
21. augustą paredzĎts velobrauciens
„Apkąrt Lubąna ezeram”. Gan jĺliją,
gan augustą Lubąna ezerą turpinąsies SUP saulrieta vakari, kas ir
pieprasĘts pasąkums. OrganizĎsim
nelielus tĺrisma pasąkumus ar samazinątąm dalĘbnieku grupąm. TaĀu
jĺtu, ka cilvĎki izvairąs no pasąkumu
apmeklĎšanas. MĎs nezinąm, ką bĺs
turpmąk. Mana lieląką cerĘba, lai
rudenĘ un ziemą saglabątos veselĘga
vide, lai vienas vai vairąku mąjsaimniecĘbu ietvaros varĎtu kustĎties
un lai tĺrisma saimniekiem durvis
bĺtu atvĎrtas.
— Kąda ir tĺrisma organizatoru sadarbĘba jaunizveidotą
novada jaunająs robežąs?
— Tĺrismam nav robežu. Nemaz neizjĺtu, ka bĺtu lielas pąrmaiĦas, jo esam sadarbojušies
nepąrtraukti. Tĺrisms ir tą joma,
kur nevaram nesadarboties. Katra
vieta ir atšĜirĘga — interesantąka
un skaistąka par otru —, un katras vietas kolorĘts ir jąakcentĎ un
jąsaglabą, nedrĘkstam kĠĺt vienądi.
Manuprąt, tĺrisms pĎc reformas ir
ieguvĎjs, bet, ja skatąmies no pakalpojumu sniedzĎju viedokĠa: jo
lieląks reĖions, jo palielinąs tĺrisma
pakalpojumu sniedzĎju savstarpĎją
konkurence. Tĺrismą priekšpląną
izvirząs atšĜirĘgais.
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ğoti svarĘga ir tĺrisma informącijas aktualizącija
ILZE
LIEPA,
Vidzemes
plānošanas
reģiona
tūrisma
koordinatore:
— Šovasar tĺrisma piedąvąjumu un pieprasĘjumu Ġoti ietekmĎ
laika apstąkĠi. Jau no jĺnija cilvĎkus
nogurdina karstais laiks, tąpĎc tiek
meklĎtas vietas un iespĎjas, kur
varĎtu veldzĎties no karstuma. MĎs

varam piedąvąt dažądas skaistas
vietas, bet ĺdeĦi un pludmales bija
visvairąk pieprasĘtas.
Protams, cilvĎki ierauga informąciju par to, kur ir kas jauns un
interesants izveidots, bet ne jau
vienmĎr jaunas vietas ir izveidotas. TąpĎc, manuprąt, ir svarĘgi,
lai bĺtu precizĎta informącija par
vietąm, kas darbojas vai varbĺt ir
slĎgtas. Pašai bija pieredze, ka,
meklĎjot informąciju par kądu
vietu, izlasĘju, ka ir aktualizĎta
informącija pirms nedĎĠas, un tas
ir svarĘgi, lai saprastu, ka tur patiešąm ir tą, ką rakstĘts.

ŠobrĘd, kad ir notikušas izmaiĦas novados, kad ir izmaiĦas saistĘbą
ar “Covid-19” situąciju, Ġoti svarĘga
ir tĺrisma informącijas aktualizącija,
jo visus interesĎ precĘza informącija.
Novadi pĎc reformas apvienojas,
un cilvĎki grib saprast, vai kąda
reiz suverĎna novada, kura vairs
nav, mąjaslapą ievietotą informącija ir pareiza. PriecĎ tas, ka tie, kas
varbĺt iepriekš tik daudz nelietoja
internetu, tagad spĎj vietnĎs atrast
vajadzĘgo informąciju.
MinĎju, ka ir svarĘgs viss, kas
saistĘts ar jaunąm vietąm. VidzemĎ,
Ziląkalną, Ġoti pieprasĘti ir sliežu

velosipĎdi „Zrailbikes”. Zinu, ka
Saldĺ ir izveidota skulptĺra pĎc JaĦa
Rozentąla gleznas, tąpĎc, ja braukšu
uz Kurzemi, savą maršrutą iekĠaušu
Saldu, lai jaunumus redzĎtu. Tas
pats ir ar citąm vietąm — ja bĺs kas
jauns, cilvĎki to iekĠaus savą maršrutą un interesĎsies. VĎl jąpiebilst —
vietĎją tĺrisma cienĘtąji meklĎ labus pakalpojumus, kur ąrą var Ďrti
paĎst, kur ir iekąrtotas terases, ąra
galdiĦi, lai ieturĎtu maltĘti izbrauciena laiką, kur var iegądąties kądu
vietĎjo gardumu.
Par klientu apkalpošanu. NeatkarĘgi no tą, ką tiks nosaukta iestą-

de, kas sniedz pakalpojumu, vieta,
kur pakalpojums ir saĦemams, ir
jąsaglabą tąpat, ką lĘdz šim tas ir
bijis. ŠobrĘd pašvaldĘbąm ir iespĎja
veidot vienu apvienĘbu, klientu
apkalpošanas centrus,
Varbĺt nav mans lauciĦš, bet
svarĘgi ir saglabąt arĘ transporta pąrvadąjumu maršrutus, un jauno novadu pašvaldĘbąm bĺs jąkoriĖĎ arĘ
autobusu kustĘbas nodrošinąšana.
Varam bĺt optimisti, bet pieĠauju, ka vieną vai otrą situąciją varĎtu
bĺt grĺtĘbas, ka var kas paslĘdĎt
garąm, atkląties neprecizitątes, kas
vĎląk jąnovĎrš.
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Kempingu tuvąkają apkąrtnĎ nav daudz
Kempings “RozĘtes” — tie ir namiĦi labiekąrtotą un sakoptą plašą teritoriją pie ĺdens Cesvaines
tuvumą, un, izrądąs, kempings
šovasar ir Ġoti pieprasĘts — aizpildĘtas vietas lĘdz pat rudenim.
— ŠĘ vasara ir Ġoti pateicĘga, —
tiekoties atzĘst kempinga saimniece
LĘga Ozola. — Ko gan vairąk vajag
karstają vasarą? Lai ir tuvumą ĺdens,
un lai ir droša vieta, kur dzĘvot. AtvaĠinąjuma laiką, kad iesaka vairąk
uzturĎties brĘvą dabą, te atbrauc
Ėimenes. Ierodas arĘ makšĜernieki,
kas brauc uz Lubąna ezeru, bet
izvĎlas nakšĦot mĺsu kempingą. Ir
arĘ otrądi — braucot no Latgales,
paliek kempingą “RozĘtes”. Var
izvĎlĎties telšu vietas, bet šogad ar
teltĘm ierodas maząk, pagąjušają
vasarą bija daudz vairąk ceĠotąju, kas
nakšĦoja teltĘs. Lai rezervĎtu kempinga namiĦu, jąpiesakąs laikus.
PĎc pieteikuma atbraucĎjiem ierądu
namiĦu, kur dzĘvot, pastąstu, ko var
izmantot, bet par uzturu gan katrs
gądą pats — Ďd lĘdzpaĦemto, dodas
uz Cesvaini, kur maltĘti ietur kafejnĘcą “Kuilis”, vai izmanto iespĎjas
lielają labiekąrtotają virtuvĎ pagatavot siltu Ďdienu, te atpĺtnieki var
arĘ sapazĘties. MĎs visiem stąstąm, ka
tuvumą var ne tikai apskatĘt Cesvaines pili, ka te ražo arĘ tik daudziem
iecienĘto “Cesvaines piena” sieru,
ir alus darĘtava, arĘ stipro dzĎrienu
ražotne. Daži Cesvaini apskata, taĀu
daži klienti tą arĘ lĘdz Cesvainei
neaizbrauc — makšĜerĎ zivis, vąra
zupu, peldas, sauĠojas. Saista arĘ
pirtiĦa, pie tąs — iespaidĘga izmĎra
kubuls, bet pats svarĘgąkais ir lielais
dĘĜis, laipas, saliĦa, kas visiem Ġoti
patĘk. Ir sagądątas laivas, ko klienti

Kempinga “Rozętes” saimniece Lęga Ozola: — Šovasar — kĆ nevienu gadu — esam apdĆvinĆti ar saulainu, karstu laiku, un ir ġaudis, kas nebrauc
pĆri robežai, kam ir labi tepat.
var izmantot. Darbošanąs lauks
ir pĎc katra interesĎm, un mąjiĦą
parasti dodas tikai pąrgulĎt.
Uz jautąjumu, ką klienti uzzina
par kempingu “RozĘtes” Cesvaines
tuvumą, LĘga Ozola atteic, ka tą ir gan
sociąlo tĘklu, gan arĘ mutvąrdu informącija, kas ceĠo no viena pie otra.
— ğoti daudz pastąvĘgo klientu,
kas kempingą jau ir bijuši un atgriežas, paĦemot vĎl lĘdzi draugus vai
pastąstot paziĦąm. No 2014. gada
esam sąkuši strądąt nopietnąk tĺrisma jomą, kempinga mąjiĦu var
rezervĎt caur booking.com, ir arĘ
sava informącijas lapa vietnĎ facebook. Man darbą neaizstąjami palĘgi
ir telefons un blociĦš. Pie mums uz
“RozĘtĎm” brauc no visas Latvijas
maląm, un šogad ir atpĺtnieki pat
no Ventspils, Liepąjas, Tukuma,

Amatnieki nav apauguši ar
savu radĘto produkciju

Kandavas. Brauc gan uz nedĎĠas
nogali, gan uz vienu dienu, gan
uz visu nedĎĠu. Šovasar te nerĘko
pasąkumus, bet pirms pandĎmijas
te rĘkoja arĘ svĎtkus, atzĘmĎja dzimšanas dienas. Ja viena kompąnija
noĘrĎjusi visas mąjiĦas, tad, protams, ir arĘ grilĎšanas svĎtki. Ja ir
iespĎja, Ġaujam uz terases nosvinĎt
dzimšanas dienu. Viss strądą, un par
to, ka tĺrismą nav kustĘbas, nevar
sĺdzĎties. Šovasar — ką nevienu
gadu — esam apdąvinąti ar saulainu, karstu vasaru, un ir Ġaudis, kas
nebrauc pąri robežai, kam ir labi
tepat, — domąs daląs LĘga.
ViĦa pastąsta par pirmsąkumiem: — Kempings ir SIA “Ozols
LG” struktĺrvienĘba. “Ozols LG” ir
vĘra JąĦa Ozola uzĦĎmums, kam
ir sava galdniecĘba. Viss no koka,

kas atrodas kempinga teritoriją, ir
gatavots mĺsu galdniecĘbą. Savulaik
vectĎvs gribĎja, lai te bĺtu dĘĜis,
kas tika izrakts diezgan liels, bija
doma, ka te varĎtu makšĜerĎt. Uzreiz parądĘjąs arĘ viena laiva (pąrĎjie
peldlĘdzekĠi ir sagądąti pakąpeniski). Kopą ar Ėimeni izdomąjąm, ka
vasarą ir jądod iespĎja atpĺsties arĘ
citiem, ka makšĜernieki bĺs tie,
kas te brauks un nakšĦos. Cesvaines tĺrisma centrą tolaik strądąja
Ilze Kalna, kas vĎl vairąk rosinąja
darboties tĺrisma virzieną, lai mĎs,
šĘs skaistąs vietas iemĘtnieki, dalĘtos
arĘ ar citiem. Tad arĘ sąkąm domąt,
kas ir vajadzĘgs, lai kąds te gribĎtu
braukt. SąkotnĎji bija doma, ka te
uzĦemsim makšĜerniekus, tą tika
uzcelta pirmą mąjiĦa. ŠobrĘd atĠaujam makšĜerĎt tikai tiem, kas kem-

CilvĎki dodas lauką no
pilsĎtas pie dabas

Lubąnas amatnieku centrs un tą rokdarbu apskate
ir iekĠauta vairąkos tĺrisma maršrutos.

Kalsnavas pagasta atpĺtas vietą „Upmalas” par atpĺtnieku trĺkumu pie Aiviekstes nesĺdzas.

Ką amatnieki Lubąną jĺtas šają vasarą? — jautąju biedrĘbas “Lubąnas amatnieku centrs” pąrstąvei Sandrai Valainei.
— Nekas jau nav mainĘjies, ja atskaita ąrkąrtĎjąs
situącijas periodu, kad lieląkoties viss bija slĎgts, tagad viss notiek. Vasarą esam apmeklĎtąjiem atvĎrti.
Ir norądĘts, ka apmeklĎtąjiem centrs ir atvĎrts piektdien
un sestdien, bet mĎs tur strądąjam visas darba dienas.
Top jauni darbi, ir arĘ pasĺtĘjumi. NevarĎtu teikt, ka
pandĎmijas laiką amatnieki ir apauguši ar savu radĘto
produkciju. Rokdarbu aprite ir, ir savi klienti, dažądas
vajadzĘbas. Ja piesakąs grupas kądą citą laiką, arĘ nąkam
pretĘ.
MĎs neierobežojam cilvĎku vĎlmes, ja grib apskatĘties Lubąnas amatnieku centru, mĎs gaidąm ciemos.
Neteiktu, ka interesentu ir maząk, šają vasarą Lubąną
iebrauc gan Ėimenes, gan individuąli tĺristi, gan maząkas, gan lieląkas grupas — skolotąju, senioru kolektĘvi.
Nesen bija ciemos ieradušies Jĺrmalas amatnieki. Pie
mums reguląri brauc arĘ „Skaisto skatu aĖentĺra”, — pastąstĘja Sandra Valaine.
Kad Ęstenoja projektu „ApceĠo Lubąna ezeru”, tĺristu vajadzĘbąm bija nodrukąta lieliska karte. Maršrutą
bija iekĠauta arĘ Lubąnas amatnieku centra apskate.
Uz vaicąjumu par to, ką raugąs uz amatnieku savstarpĎjo
sadarbĘbu vai konkurenci jaunizveidotają Madonas novadą, Lubąnas amatnieku centra pąrstąve dalĘjąs savąs
domąs: — Teritoriąli esam apvienoti, bet mĺsu amatnieku
centrs atrodas Lubąną, un tie, kas grib braukt uz Lubąnu, arĘ atbrauc pie mums. Katra vieta jau piedąvą pilnĘgi
ko citu. ArĘ pirms tam piedąvąjums Madonai, črgĠiem
vai Cesvainei bija atšĜirĘgs. Lubąnas amatnieku centrs
ir atšĜirĘgs ar savu rokrakstu, ar saviem pinumiem, no
dabas materiąliem un augiem austajiem pirts pakląjiem,
maskąm, adĘjumiem.
MĎs neesam vĎrsti uz konkurenci, vienmĎr atvĎrti un
sadarbĘbai gatavi. Kąda bĺs sadarbĘba, tas bĺs atkarĘgs no
tĺrisma speciąlista. Ar Sanitu Somu ir izveidojusies laba
komunikącija, domąju, ka taps informącijas apkopojums,
kas piesaistĘs arĘ amatnieku lieląku uzmanĘbu.

Saimniece Marija Rĺliete, daloties savos vĎrojumos
par šĘs vasaras tĺrisma sezonu, uzsver: — Karstająs dienąs
daudz cilvĎku dodas lauką no pilsĎtas, un viĦiem vajag
dabu. Nevienu gadu nav bijis, ka tik daudz cilvĎku grib
piestąt „Upmaląs” un pavadĘt laiku pie upes. Atpĺtas vieta
ir iekąrtota Aiviekstes krastą, kas ir liels pluss. Ir cilvĎki,
kam vajag luksus apartamentus, bet pie manis, atbraucot
uz „Upmaląm”, priecąjas par dabu. Esam jau pieraduši, ka
mĺs sameklĎ laivotąji, un viĦu šovasar ir daudz.
VAA projektą „DeviĦas upes VidzemĎ” ir izstrądąti laivu maršruti, un pieturvietą „Upmalas” ir viss,
ko dabas mĘĠotąjs var vĎlĎties: gleznaina upe, miers,
klusums, skaista, neskarta daba, jo pĠavąs zied gan
naktsvijoles, gan savvaĠas gladiolas, ką arĘ tĺristu prasĘbąm radĘti piemĎroti apstąkĠi — kempings, telšu
vietas, labiekąrtota atpĺtas vieta, peldvieta, volejbola
laukums un iespĎjas uzturĎties te vairąkas dienas.
Ja ir brĘva kempinga mąjiĦa, viĦi paliek tur, bet, ja nav,
priecąjas par ierądĘto stĺrĘti pĠavą, kur uzcelt telti un
pąrnakšĦot. TąpĎc ir domąts telšu vietas paplašinąt.
InteresĎjoties par to, ko atpĺtnieki Aiviekstes krastą dara,
“Upmalu” saimniece atkląja: — Pąrsvarą ir laivu braucĎji.
Atpĺtnieki nevĎlas garus maršrutus — dažas stundas
uz ĺdens, pĎc tam atpĺta pie Aiviekstes, peldĎšanąs,
sauĠošanąs, makšĜerĎšana, volejbols, ugunskurs, Ďdiena
gatavošana, pastaigu brĘvĘba. Ja kompąnija ir lieląka, vajag
lielo katlu un grilu. Ja ir atbraukuši makšĜernieki, viĦi no
noĜertą loma vąra zivju zupu. Karstają laiką jau pieprasĘta
ir peldĎšanąs, un te ir krasts ar pontona platformu, kas
piemĎrota peldĎtąjiem.
„Upmaląs” sąkotnĎji bija tikai laivu braucĎju pieturvieta, telšu vietas, ugunskura vieta. Pamaząm tika uzcelta
nojume, parądĘjąs kempinga namiĦi, arĘ pirtiĦa, šovasar ir
pieejams lielais kubuls ar burbuĠĺdeni. BĎrniem ir rotaĠu
laukums, tika iegądąts batuts, pĎc JąĦu nakts spĎcĘgą
negaisa tas tika iepĺsts upĎ, bet tomĎr sagląbts.
Par to, ką uztver epidemioloĖiskąs drošĘbas ierobežojumus un nosacĘjumus, Marija Rĺliete komentĎja:
— Priecąjos, ka ir apzinĘgi cilvĎki, kas, jau piesakoties,
atkląj, ka ir vakcinĎti vai vĘrusu pąrslimojuši.

pingą pąrnakšĦo. Pamaząm katru
gadu nąca kas jauns kląt. Pirmajai
mąjiĦai pievienojąs otrą, trešą. Uzcelta virtuves Ďka, kur ceĠiniekiem
pulcĎties kopą. Protams, bija vajadzĘga arĘ pirts, kas ir sena, bet tika
restaurĎta pagąjušają gadą. ŠĘ gada
jaunums ir labiekąrtotą ugunskura
vieta ar visu katlu un šĺpuĠkrĎsliem.
Tą mĎs sąkąm dalĘties ar savas vietas
jaukumiem, kamĎr sadalĘjąmies tik
daudz, ka sniedzam pakalpojumus
visu vasaru nepąrtraukti. Tĺrisma
sezona mĺsu kempingą ilgst no 1.
jĺnija lĘdz 1. septembrim.
Savulaik zemes Ępašumą bija tikai mazliet brĘvas vietas un džungĠi,
tagad ir iecere, ko vĎl varĎtu labiekąrtot. Ir saglabąjušies veco saimnieku mąju pamatu akmeĦi, un varbĺt
kądreiz te taps vĎl kąda terase.

ŠĘ ir vairąk tąda nogaidoša
un pląnošanas sezona
črgĠu pusĎ, SausnĎjas „TiltiĦos”, Mąrcis Feldbergs ar
Ėimeni pąrcĎląs no RĘgas. Laika gaitą tika izveidots
neparasts tĺrisma piedąvąjums. „TiltiĦi” ir nodĎvĎti
par radošąs atpĺtas pagalmu ar plašąm iespĎjąm.
TuvĎją meža ieloką ir iekąrtota dabas kinoząle, kurą
nokĠĺst caur Ilzes un MąrĀa kązu vąrtiem. črti krĎsli,
uzstądĘts ekrąns, ir atbilstĘga aparatĺra, lai atpĺtniekiem
bĺtu iespĎja vasaras vakaros skatĘties meža kino. PavasarĘ
šeit tiek rĘkots „črĀu Ĝeršanas Āempionąts”, kad tą dalĘbnieki baltos kostĘmos dodas mežą, lasa no sevis Ďrces un
saskaita. Piedąvąjumą ir arĘ pirtiĦa un dĘĜis, ir pastaigu
takas, taĀu vislieląko lauku apceĠotąju uzmanĘbu saista kupolveida celtne, kas nodĎvĎta par „Kandžas laboratoriju”.
Lĺdzu Mąrci Feldbergu raksturot šĘs tĺrisma sezonas
iezĘmes “TiltiĦos”.
— Šai tĺrisma sezonai ir izveidots mĺsu piedąvąjums,
bet nav tąda pieprasĘjuma, kąds bija pirms pąris gadiem.
Sezona gan vĎl nav beigusies, — vĎrtĎjumą dalĘjąs Mąrcis
Feldbergs.
”TiltiĦu” saimnieka skatĘjumą pieprasĘjums un
apgrozĘjums ir dramatiski nokrities: — Mĺsu darbĘbas
virziens pąrsvarą vĎrsts uz korporatĘvajiem pasąkumiem, darba kolektĘvu izbraukumiem, ballĘtĎm, bet
tądi pasąkumi, Ħemot vĎrą drošĘbas nosacĘjumus un
ierobežojumus to sarĘkošanai, šobrĘd te nenotiek. Uz
ĖimeĦu tĺrismu pąrąk nefokusĎjamies, kaut šogad
tĺrismą dominĎ mazo grupu apmeklĎjums. ŠobrĘd vĎl
paliekam pie visiem saviem piedąvąjumiem, „Kandžas
laboratoriją” viss ir sagatavots, lai notiktu grupu ekskursijas. TaĀu dzĘvojam ar domu, ka varĎtu arĘ ko mainĘt.
Tą ir pielągošanąs, kas nav viegla. ParalĎli ir arĘ citi darbi,
uz kuriem fokusĎjos. ŠĘ sezona ir vairąk tąda nogaidoša,
tąda pląnošanas sezona, un, visticamąk, nąkamają gadą
sąksim ar jaunu sparu un jaunąm idejąm.
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