Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11APIA/SIF/090” Preiļu un Riebiņu novadu pašvaldību darbinieku kapacitātes
paaugstināšana ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu apguvē”

Darba grupas
„Tūrisms un uzņēmējdarbība”
Rezultātu apkopojums
Darba grupas darbības mērķis ir apzināt Preiļu, Riebiņu pašvaldību, tūrisma pakalpojumu
sniedzēju, uzņēmēju vajadzības un nepieciešamības, veikt projekta ideju aprakstu, izstrādāt
tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības rīcības plānu 2013. – 2018.gadam.
Dalībnieku viedokļi par Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstību Preiļu un Riebiņu
novados
Galvenās problēmas tūrisma un uzņēmējdarbības attīstībā tika minētas sekojošas:
-

-

Virknei kultūrvēsturisku objektu nav pietiekami sakārota infrastruktūra, lai tie būtu
pieejami visiem interesentiem (trūkst atbilstošas piekļuves invalīdiem vai jaunajām
māmiņām ar ratiem);
Novados ir daudz nozīmīgu un interesantu dabas objektu, tomēr, nav nodrošināta atbalsta
infrastruktūra, lai tie būtu pieejami aktīvajam tūrismam;
Nav pietiekošu autostāvvietu pie tūrisma objektiem;
Riebiņu novadam nav Tūrisma informācijas centra (TIC);
Preiļu un Riebiņu novadiem nav izstrādāts mobilais reklāmas stends, kā arī nav
pietiekoši daudz reklāmas.

Preiļu un Riebiņu novadu tūrisma nozares SVID analīze
Stiprās puses










Vājās puses


Izdevīgs
ģeogrāfiskais
stāvoklis
(Latgales reģiona ģeogrāfiskais centrs).
Valsts galveno autoceļu pieejamība;
Interneta, fiksētā telefona un mobilo
sakaru nodrošinājums ir pietiekams;
Salīdzinoši tīra dabas vide un liela ainavu
elementu daudzveidība (upes, ezeri,
purvi, meži, tīrumi, u.t.t.)- dažādiem
tūrisma
veidiem
(pārgājieniem,
laivošanai, velobraucieniem, izjādēm)
piemēroti apstākļi;
Pieejamas plašas un ērtas brīvdabas
estrādes Preiļos un Riebiņos, kurās
vasaras sezonā notiek kultūras pasākumi
dažāda vecuma cilvēkiem;
Novados ir bagātīgs kultūrvēsturisks
mantojums;
Latgaliešu dialekts, dzīva latgaliešu
folklora un sekmīga pieredze tās
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Virknei kultūrvēsturisku objektu nav
pietiekami sakārota infrastruktūra, lai
tie būtu pieejami visiem interesentiem
(trūkst atbilstošas piekļuves invalīdiem
vai jaunajām māmiņām ar ratiem);
Novados ir daudz nozīmīgu un
interesantu dabas objektu, tomēr, nav
nodrošināta atbalsta infrastruktūra, lai
tie būtu pieejami aktīvajam tūrismam;
Trūkst velo celiņu;
Trūkst informatīvās kartes par Preiļu
novadu un Preiļiem pie iebraukšanas
pilsētā;
Nav noteiktas telšu un pikniku vietas
Preiļos;
Nav pietiekošu autostāvvietu pie
tūrisma objektiem;
Trūkst naktsmītņu un citu tūrisma
sektora pakalpojumu;




















popularizēšanā;
Aktīvi un viesmīlīgi cilvēki;
Vietējiem
iedzīvotājiem
ir
labas
zināšanas krievu valodā, mazāk angļu vai
vācu valodās;
Pašvaldības pastiprināta interese par
tūrisma attīstību un pieredze sadarbības
projektu īstenošanā, dažādu tūrisma
maršrutu izstrādāšanā;
Projekta „Bella Dvina 2” ietvaros tiek
labiekārtota publiska peldvieta Preiļu
pilsētā.
Projekta „Move for life” ietvaros Preiļos
un Riebiņos tiks izveidotas apgaismotas
slēpošanas un nūjošanas trases, iegādāts
inventārs
aktīva
dzīvesveida
veicināšanai.
Iespējas



Lauku tūrisma attīstība;
Aktīvā un sporta tūrisma attīstība;
Ekotūrisma attīstība;
Kultūras tūrisma attīstība;
Ik gadu izstrādāt jaunus, interesantus un
aizraujošus maršrutus, sasaistot kultūru,
izklaidi un gastronomisko tūrismu;
Dabas
vides
objektu
sakārtošana
iedzīvotāju
un
tūrisma
atpūtas
nodrošināšanai (peldvietas, autostāvvietas,
telšu vietas, sporta laukumi, tualetes,
norādes, u.c.);
Piesaistīt Eiropas Struktūrfondu līdzekļus;
Izveidot Preiļu un Riebiņu novadiem
vienu kopīgu Tūrisma informācijas centru
(TIC) un pilnveidot, paplašināt TIC
piedāvātos pakalpojumus;
Sabiedrisko gidu attīstība (brīvprātīgie
pensionāri iesaistās un vada ekskursijas).





Nav Preiļu un Riebiņu novadiem
sagatavots mobilais reklāmas stends;
Riebiņu novadam nav Tūrisma
informācijas centra (TIC).

Draudi






Neskaidra valsts politika un atbalsts
tūrisma nozarei;
Dabas vides neparedzams un nezināms
piesārņojums vai tā pieaugums;
Sadarbības trūkums ar vietējiem
uzņēmējiem un zemniekiem;
Pārlieku liels vienas dienas tūristu
skaits;
Jaunatnes trūkums Preiļu un Riebiņu
novados.

Preiļu un Riebiņu novadu tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības mērķi:
-

Radīt koordinētu tūrisma sistēmu;
Radīt novadu iedzīvotājiem un viesiem pievilcīgu un drošu tūrisma infrastruktūru;
Pilnveidot un radīt kvalitatīvus, konkurētspējīgus un interesantus tūrisma produktus;
Veidot Preiļu un Riebiņu novadus par atpazīstamiem, atraktīviem un ģimenēm
draudzīgām atpūtas vietām Latgales reģiona ģeogrāfiskajā centrā.
Popularizēt novadu nemateriālo kultūras mantojumu un vietējās tradīcijas.
Veicināt videi draudzīga tūrisma attīstību.
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Projektu ideju apkopojums
Atbilstoši noteiktajiem Preiļu un Riebiņu novadu tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības
mērķiem tika izstrādās kopīgas projektu idejas, kas varētu tik realizētas 2013. – 2018.gadā:
1. Apvienotā Preiļu un Riebiņu novada Tūrisma informācijas centra izveide.
2. Tūrisma veicināšanas konsultatīvās padomes izveide.
3. Informatīvo stendu un norāžu izgatavošana un uzstādīšana pie tūrisma apskates
objektiem.
4. Publiskos atpūtas laukumu (soli, lapene, ugunskura vietas) izveide ūdeņu tuvumā.
5. Preiļu pils parka kanālu un dīķu sistēmas atjaunošana (1 posms: izpēte, tehniskās
dokumentācijas sagatavošana; 2 posms: dīķu tīrīšanas, rekonstrukcijas darbu
veikšana).
6. Autostāvvietu izveide pie tūrisma objektiem.
7. Jasmuižas brīvdabas estrādes un Jasmuižas muzeja ēkas atjaunošana.
8. Telšu vietu izveide nakšņošanai ģimenēm un nelielām tūristu grupām Preiļu parka
teritorijā.
9. Ceļa „Aizkalne – Korsikova” rekonstrukcija.
10. Preiļu parka saliņas rekonstrukcija.
11. Bērnu rotaļu laukumu izveide pie Preiļu un Riebiņu parka estrādēm.
12. Apgaismotu slēpošanas un nūjošanas trašu izveide un inventāra iegāde.
13. Preiļu un Riebiņu novadu tūrisma objektu informatīvo plākšņu izstrāde (vismaz 3
valodās: latviešu, krievu, angļu valodās), kā arī informācijas pieejamība viedtālrunī ar
kodu sistēmu.
14. Šķēršļu takas izveide Preiļu pilsētas parkā.
15. Latgales keramiķu alejas izveide Preiļos.
16. Preiļu un Riebiņu novadu vizuālā noformējuma un izstāžu aprīkojuma (stends, galds,
krēsli, roll-up) izstrāde.
17. Preiļu novada informatīvo karšu izstrāde un uzstādīšana pie iebraukšanas Preiļu
pilsētā no Daugavpils un Aglonas puses.
18. 2013.gadā akcijas „Apceļo Preiļu un Riebiņu novadus” izstrāde un realizēšana.
19. Seno arodu centra izveide Preiļu pilsētā.
20. Aktīvu, interesantu, ģimenēm draudzīga tūrisma produkta izveide ziemas sezonā.

Rezultātu apkopojumu sagatavoja:
Līga Upeniece
SIA „MVS+”
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