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Dokumentā izmantotie termini
Termins
Aktīvais tūrisms
Dziednieciskais
tūrisms

Gastronomiskais
tūrisms
Ģimenes tūrisms
Izziņas tūrisms

Kultūras tūrisms
Romantiskais
tūrisms
Sakrālais tūrisms

Sporta tūrisms

Tūrisma
informācijas centrs
Tūrisma
infrastruktūra
Tūrisma nozare
Tūrisma objekts

Nozīme
Tūrisma veids, kurā tūrists visas nepieciešamās darbības veic
pats, piem., velotūrisms, laivošana, u.c.
Tūrisma veids, kurā ceļojuma galvenais nolūks ir veselības
uzlabošana
vai
uzturēšanās
dziednieciskos
kūrortos,
kūrortviesnīcās,
sanatorijās,
rehabilitācijas
namos.
Dziednieciskais tūrisms ir arī veselības uzlabošanas lauku
saimniecībās, nometnēs vai citās tūristu mītnēs, izmantojot
dažādas terapeitiskas procedūras, fiziskās sagatavotības un
relaksējošas programmas, kā arī citas aktivitātes.
Tūrisma produkts ar unikālas un neaizmirstamas ēšanas un
dzeršanas pieredzes gūšanu, tas nozīmē, ka ir noteikta cilvēku
daļa, kuri labprātāk dodas ceļojumā ar mērķi nobaudīt
nacionālos ēdienus un dzērienus
Īpašs ģimenēm (dažādām paaudzēm) veidots tūrisma produkts,
kas apmierinātu dažādas intereses
Tūrisma veids, kura galvenais ceļojuma nolūks ir papildināt
zināšanas un apmierināt zinātkāri, kā arī gūt emocionālu
pārdzīvojumu, iepazīstoties ar savas vai citas valsts kultūru,
vēsturi, ekonomiku un iedzīvotāju dzīvesveidu.
Tūrisma veids, kura galvenais mērķis ir iepazīšanās ar
kultūrvēsturisko mantojumu un ievērojamām vietām
Tūrisma produkts, kas radīts konkrētai mērķa grupai: pāriem,
jaunlaulātajiem, kuri vēlas izbaudīt romantisko noskaņu, piem.
izbaudīt nakts dzestrumu, skaitīt zvaigznes un klausīties lauku
klusumā, baudīt romantiskas vakariņas sveču gaismā, u.c.
Tūrisma veids, kurā tūristu galvenais ceļojuma nolūks ir
svētvietu, baznīcu, u. c. kulta objektu apmeklējums. Sakrālais
tūrisms daļēji sasaucas ar kultūras tūrismu, jo šīs vietas tiek
apmeklētas nevis reliģisku motīvu dēļ, bet gan lai iepazītu tās kā
kultūras mantojumu.
Tūrisma veids, kurā tūristu galvenais ceļojumu nolūks ir aktīva
vai pasīva iesaistīšanās sporta norisēs: aktīva piedalīšanās sporta
sacensībās un sporta spēlēs; to pasīva vērošana. Viena no
izplatītākajām sporta tūrisma izpausmēm ir sporta līdzjutēju,
karsēju (fanu) ceļojumi.
Organizācija, kas sniedz informāciju par tūristiem pievilcīgām
vietām un pakalpojumiem.
Tūrisma nozares un ar to saistīto citu nozaru (transporta,
tirdzniecības, sakaru, kultūras, veselības aizsardzības utml.)
pakalpojumu kopums, kas nodrošina tūrisma nozares darbību.
Tautsaimniecības nozare, kuras uzdevums ir tūrisma
pakalpojumu sagatavošana un sniegšana.
Viens no tūrisma piesaistes veidiem – dabas objekts, ēka, vieta,
būve u.tml., kurš piesaista tūristus ar savu unikalitāti vai arī
tipiskumu, estētisko vai vēsturisko vērtību.
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Tūrisma
pakalpojums
Tūrisma produkts

Tūrisma resursi
Tūrisma sezona

Tūrisms
Tūrists

Mērķtiecīga darbība tūristu interešu un vajadzību
apmierināšanai. Tūrisma pakalpojumus sniedz tūristu mītnes,
ēdināšanas uzņēmumi, tūrisma aģentūras un operatori, tūrisma
gidi un citi tūristu apkalpošanā iesaistītie uzņēmumi.
Prece, maksas vai bezmaksas pakalpojums, cilvēka darbības
radītās bagātības, vērtības un apstākļi vai to kopums, kuriem
piemīt reāla patēriņa vērtība un kurus tūrisma un citu
tautsaimniecības nozaru uzņēmumi un organizācijas ražo,
izveido vai pielāgo tūristu interešu un vajadzību apmierināšanai.
Dabas un cilvēka veidotu faktoru un norišu kopums, kas piemīt
tūrisma vietai un kas piesaista tūristu intereses.
Gada daļa, kad ir vislielākās tūrisma aktivitātes. Tūrisma
sezonas sākumu un ilgumu nosaka tādi faktori kā, piemēram,
klimats, atvaļinājumu laiki, tradicionālu pasākumu norises laiki
u. c.
Personas darbības, kas saistītas ar ceļošanu un uzturēšanos ārpus
savas pastāvīgās dzīvesvietas brīvā laika pavadīšanas, lietišķo
darījumu kārtošanas vai citā nolūkā ne ilgāk par vienu gadu.
Fiziska persona, kura ceļo ārpus savas pastāvīgās dzīvesvietas
ne ilgāk par vienu gadu, bet ne mazāk par vienu diennakti un,
kuras ceļojuma mērķis nav algota darba veikšana.
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Ievads
Dokumenta mērķis
Preiļu novada tūrisma mārketinga attīstības programmas mērķis ir noteikt galvenos
tūrisma attīstības virzienus un rīcības 2013.-2018.gadam, kurus ir jārealizē
sadarbojoties visām ieinteresētajām pusēm (pašvaldībai, valsts un pašvaldības
iestādēm, uzņēmējiem, sabiedriskajām organizācijām un iedzīvotājiem).
Dokumenta uzbūve
Stratēģija sastāv no 3 nodaļām:
1. Tūrisma attīstības vispārējā raksturojuma;
2. Preiļu novada tūrisma raksturojuma;
3. Preiļu novada tūrisma mārketinga attīstības stratēģijas 2013.-2018.gadam.
Stratēģijai ir 13 tabulas un 4 attēli.
Dokumenta lietotāju grupas
1. Tūrisma attīstībā ieinteresētie indivīdi un sabiedrības grupas, potenciālie tūrisma
uzņēmēji;
2. Nevalstiskās organizācijas, kuras ir iesaistītas vai vēlas iesaistīties tūrisma attīstības
veidošanā;
3. Preiļu novada tūrisma produktu un pakalpojumu sniedzēji (apskates objekti,
naktsmītnes, ēdināšanas, aktīvās atpūtas u.c. tūrisma uzņēmēji);
4. Preiļu novada tūrisma informācijas centrs;
5. Preiļu novada pašvaldību pārstāvji – deputāti, attīstības un plānošanas nodaļas
speciālisti, iestāžu vadītāji;
6.Valsts, reģiona un novada iestāžu pārstāvji;
Preiļu novada tūrisma mārketinga attīstības programmas izstrādi veica Preiļu
novada Attīstības daļas speciālisti sadarbībā ar Preiļu TIC speciālistiem, pamatojoties
uz Tūrisma likuma 8. panta punktiem, kas nosaka, ka pašvaldībai:
- Ir jāizstrādā attīstības plāni un teritorijas plānojumi, nosakot tajos tūrisma attīstības
perspektīvas;
- Saskaņā ar attīstības plānu un teritorijas plānojumu ir jānodrošina resursi un
pasākumi tūrisma attīstībai, kā arī jāveic savas teritorijas tūrisma iespēju
popularizēšana.
Preiļu novada tūrisma un mārketinga attīstības programma ir izstrādāta Eiropas
Sociālā fonda projekta Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/057 „Preiļu novada domes
Attīstības daļas administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros.
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1. Tūrisma attīstības vispārējais raksturojums
1.1. Tūrisma vieta valsts ekonomikā
Pasaulē tūrisms ir viena no vadošajām un visstraujāk augošajām nozarēm un tiek
uzskatīts par stratēģisku ekonomiskās attīstības un nodarbinātības prioritāti. Saskaņā
ar Pasaules Tūrisma organizācijas (PTO) statistikas datiem, tūrisms ir pasaulē
lielākais eksporta ienākumu avots ar nozīmīgu darbavietu skaitu, kā arī svarīgs
reģionālās un sociālās attīstības faktors. Tūrisms un ar to saistītās nozares veido
10,4% no pasaules IKP, ar 200 milj. nodarbināto un gandrīz 700 milj. starptautisko
tūristu katru gadu. Tūrisms tiek vērtēts, kā 4. ienesīgākā eksporta prece pēc naftas,
ķīmisko produktu un autotransporta tirdzniecības.
Pēc Pasaules ceļojumu un tūrisma padomes prognozēm tūrisma un ar to saistītās
nozares ieguldījums pasaules IKP līdz 2014. gadam pieaugs par 3,7% gadā un
attiecīgi būs 10,9%. Tiek prognozēts, ka tūrisma nozares tiešais ieguldījums pasaules
IKP līdz 2014. gadam paliks nemainīgs 3,8%, tomēr tā apjoms katru gadu pieaugs par
3,3%.
Savukārt Eiropa ir visvairāk apmeklētais tūrisma reģions pasaulē, to apmeklē 60% no
starptautiskajiem ceļotājiem pasaulē. Līdz 2020. gadam PTO prognozē starptautisko
tūristu skaita palielināšanos par 3% katru gadu. Tomēr, palielinoties citu pasaules
reģionu popularitātei, Eiropu kā galamērķi izvēlēsies 45,9% no visiem
starptautiskajiem ceļotājiem.
Pēc Pasaules ekonomikas foruma pārskata datiem par pasaules valstu konkurētspēju
tūrisma jomā (Travel & Tourism Competitiveness Report 2011) Latvija 2011. gadā ir
51. pievilcīgākais tūrisma galamērķis pasaulē. Igaunija ir 25. pievilcīgākais tūrisma
galamērķis pasaulē, bet Lietuva ieņem 55. vietu.
Latvijai ir lielas potences būtiski uzlabot savu tūrisma attīstības reitingu. To apstiprina
Eurostat pētījums par 2011. gada vasaras sezonas (jūnijs – septembris) viesnīcu
pakalpojumu izmantošanas apjomiem salīdzinājumā ar 2010. gada attiecīgo periodu.
Vislielākais procentuālais pieaugums Eiropā 2011. gada vasarā bija Latvijā.
Latvijas un ārzemju ceļotāji
Apsekojuma rezultāti 2011.gadā liecina, ka ārvalstu ceļotāji 5538 tūkst. reizes
šķērsoja Latvijas robežu, kas ir par 10% vairāk nekā 2010.gadā. Ārvalstu ceļotāju
skaita pieaugumu Latvijā ietekmēja tūrisma jomas pārstāvju veiktās mārketinga
aktivitātes.
Par tūrisma attīstības tendencēm var spriest pēc valsts robežu šķērsojošo personu
skaita pieauguma dinamikas (skatīt 1.tabulu).
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Latvijas robežu šķērsojošo personu skaits1
1.tabula
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Latvijas
2651 2310 2299 2456 2894 3114
iedzīvotāji:
izbraukuši
(tūkst.
cilvēku)
Ārzemnieki: 2039 2273 2470 3033 3774 4645
iebraukuši
(tūkst.
cilvēku)

2007
3376

2008 2009 2010 2011
3524 3058 3090 3257

5236

5496 4727 5042 5538

1.attēls

Pēc Pasaules tūrisma organizācijas datiem līdzīga tendence bija arī Centrālajā un
Austrumeiropā, ienākošā tūrisma vidējais pieaugums bija 8%.
Pēc LR Valsts robežsardzes Galvenās Pārvaldes datiem, lielākā daļa ārzemju viesu,
kuri apmeklēja Latviju 2011.gadā, bija tuvējo kaimiņvalstu –Lietuvas un Krievijas
iedzīvotāji.

1

Interneta adrese: http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/turisms-galvenie-raditaji-30321.html
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Ārzemju ceļotāji sadalījumā pa valstīm 2011.gadā
2.attēls

Viesi, kuri Latvijā pavadīja vairāk nekā diennakti, šeit uzturējās vidēji 4.1 diennaktis.
No vairākdienu ceļotājiem, 72% apmetušies viesnīcās vai citās tūristu mītnēs, bet
28% pie radiem vai draugiem. No visiem vairākdienu ceļotājiem 35% Latviju
apmeklēja pirmo reizi.
Par Latvijas apmeklējuma iemesliem 36% vairākdienu ārvalstu ceļotāju nosauca
atpūtu, 30% darījumu kārtošanu un 22% kā ceļojuma iemeslu minēja draugu vai
radinieku apmeklējumu.
No visiem vairākdienu ārvalstu ceļotājiem, kas 2011.gadā šķērsoja Latvijas valsts
robežu, 52% izmantoja gaisa transportu, 30% - autotransportu, 9% - dzelzceļa
transportu un 9% - jūras transportu.
2011.gadā ārvalstu viesi mūsu valstī iztērējuši 379.5 milj. Ls, kas ir par 14% vairāk
nekā 2010.gadā.
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Vairākdienu ārvalstu ceļotāju izdevumu struktūra 2011.gadā (procentos)
3.attēls

Latvijā ir izveidots jauns tūrisma tēls „Nesteidzīga atpūta Latvijā”, ar kura palīdzību
Latvija tiks popularizēta kā vieta, kur tūristam atbraucot ir iespēja mainīt savas dzīves
tempu un izbaudīt nesteidzīgu, niansētu atpūtu, kas ļauj iegūt jaunu pieredzi, rast
harmoniju un atklāt patiesās vērtības.
Veidojot Latvijas tūrisma tēla koncepciju, ir ņemts vērā fakts, ka Latvija nav un nekad
nebūs masu tūrisma produkts, bet Latvijas tūrisma produktu attīstībai ir jābalstās uz
piecām pamatvērtībām – kvalitāti, ilgtspējību, individualizāciju, augstu pievienoto
vērtību, tūristu iesaisti un pieredzes gūšanu, kas ir Latvijas tūrisma attīstības vīzijas
pamatā.
Tieši tāpēc jaunā Latvijas tūrisma tēla pamatideja “Nesteidzīga atpūta Latvijā” aicina
tūristus samazināt dzīves tempu, apstāties, izbaudīt nesteidzīgu, uz detaļām orientētu
atpūtu, ļaut aizdomāties par būtisko dzīvē. Latvijas tūrisma tēla pamatvērtības
raksturo patiesīgums, pamatīgums, vieglums un pašcieņa, kas sakņojas Latvijas dabā,
kultūrā un cilvēkos.
Galvenais mērķis, ieviešot jauno Latvijas tūrisma tēla koncepciju, ir palielināt tūristu
uzturēšanās ilgumu Latvijā, veicināt tūrisma nozares īpatsvara pieaugumu valsts
iekšzemes kopproduktā, veicināt vietējā tūrisma attīstību un reģionālo tūrisma
produktu eksporta izaugsmi. 2

2

Interneta adrese: http://www.em.gov.lv/em/2nd/?lang=lv&id=23342&cat=621
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1.2. Latvijas tūrisma pārvalde, organizācijas un to kompetences
Latvijas tūrisma nozares pārvaldi, kompetences, atbilstību un uzdevumus tūrisma
nozare Latvija nosaka Tūrisma likums (1999).
Tūrisma likuma 3.pants nosaka šādus tūrisma nozares uzdevumus:
1) nodrošināt tūrismam brīvas un vienlīdzīgas iespējas, celt tā ekonomisko efektivitāti
un radīt jaunas darba vietas;
2) veicināt Latvijas integrāciju starptautiskajā tūrisma aprite;
3) veicināt vietēja tūrisma attīstību un tūrisma pakalpojumu eksportu;
3) veicināt lauku sociālas, ekonomiskas un kultūras vides saglabāšanu un ilgtspējīgu
izmantošanu, sekmējot lauku tūrisma un ekotūrisma attīstību;
4) veicināt kultūrvēsturiska un dabas mantojuma saglabāšanu un racionālu
izmantošanu, ka arī nodrošināt kultūras un dabas tūrisma attīstību;
5) veicināt kūrortu resursu saglabāšanu un racionālu izmantošanu, ka arī nodrošināt
rekreatīva tūrisma attīstību;
6) paaugstināt to komersantu konkurētspēju, kuri sniedz tūrisma pakalpojumus;
7) veicināt atvieglojumu piešķiršanu pensionāru, invalīdu, jauniešu un bērnu
tūrismam;
8) nodrošināt vispusīgu un precīzu informāciju par tūrisma resursiem un tūrisma
pakalpojumiem;
9) veicināt sniegto tūrisma pakalpojumu kvalitātes un tūrisma nozarē strādājošo
kvalifikācijas paaugstināšanu;
10) nodrošināt tūrisma harmonisku attīstību saskaņā ar dabas aizsardzību tā, lai
tūrisms nenonāktu pretruna ar dabas aizsardzību.
Pašvaldību kompetenci tūrisma joma nosaka Tūrisma likuma 8.pants:
1) izstrādā attīstības plānus un teritorijas plānojumus, nosakot tajos tūrisma attīstības
perspektīvas;
2) saskaņā ar attīstības plānu un teritorijas plānojumu nodrošina resursus un
pasākumus tūrisma attīstībai, kā arī savas teritorijas tūrisma iespēju popularizēšanu;
3) nodrošina tūrisma objektu saglabāšanu un iespējas tos izmantot tūrisma
vajadzībām;
4) piedalās tūrisma informācijas centru, punktu un stendu izveidošanā un finansēšanā;
5) veicina kultūrizglītojošo darbu tūrisma joma un veselīga dzīvesveida
popularizēšanu.
Savukārt uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuri sniedz tūrisma pakalpojumus:
• ievēro savā darbībā Tūrisma likumu un citus normatīvos aktus, kā arī tūrisma valsts
politiku un stratēģiju,
• nodrošina un uztur augstu tūrisma pakalpojumu kvalitāti,
• sniedz Centrālai statistikas pārvaldei un citam institūcijām pēc to pieprasījuma
precīzus un patiesus datus un informāciju par savu darbību,
• dod ieguldījumu kopīgā Latvijas tūrisma mārketingā,
• tieši vai caur asociācijām piedalās nozares politikas veidošanā un īstenošanā.
Valdības kompetenci tūrisma attīstības nodrošināšanā nosaka Tūrisma likuma
6.pants, proti, Ekonomikas ministrija ir tūrisma nozares vadošā (augstākā) iestāde.
Tās funkcijas nosaka Ministru kabinets. Tūrisma attīstības valsts politiku īsteno
Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esošā Tūrisma attīstības valsts aģentūra. Tūrisma
attīstības valsts aģentūras nolikumu apstiprina Ministru kabinets.
Ekonomikas ministrija (EM) ir centrālā valsts institūcija, kas atbild par tūrisma
attīstības politikas izstrādi un īstenošanu. Ekonomikas ministrijas kompetence tūrisma
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jomā ir noteikta tās nolikumā. Ekonomikas ministrija par tūrismu atbild Tūrisma
nodaļa.
Ekonomikas ministrijas galvenie uzdevumi tūrisma jomā ir šādi:
1) izstrādāt tūrisma attīstības valsts politiku, organizēt un koordinēt tas īstenošanu;
2) izstrādāt likumprojektus un normatīvo aktu projektus;
3) pārstāvēt valsts intereses tūrisma nozare;
4) plānot valsts atbalstu tūrisma nozarei;
5) sagatavot un īstenot starptautiskos līgumus par sadarbību tūrisma joma, kā arī
koordinēt starptautisku projektu izstrādāšanu.
EM pārraudzības institūcija Tūrisma attīstības valsts agentura (TAVA) atbild par
tūrisma politikas īstenošanu un ir galvenā valsts institūcija, kas nodarbojas ar tūrisma
mārketingu Latvijā. Saskaņā ar Tūrisma likuma 7.pantu TAVA:
• popularizē ārvalstīs tūrisma iespējas Latvijā;
• organizē to uzņēmumu piedalīšanos starptautiskajos gadatirgos, kuri sniedz tūrisma
pakalpojumus;
• piesaista privāto un nevalstisko organizāciju finanšu līdzekļus tūrisma attīstībai;
• veido un uztur Latvijas tūrisma informācijas datu bāzi;
• veido ārvalstīs un Latvijā tūrisma informācijas birojus, kas ir Tūrisma attīstības
valsts aģentūras struktūrvienības;
• veic vietējā un starptautiskā tūrisma tirgus izpēti;
Ministru kabineta noteiktajā kartībā izveido datu bāzi, kura reģistrē tos komersantus,
kuri sniedz tūrisma pakalpojumus. Tūrisma attīstības valsts aģentūrai ir viens birojs
Rīgā (Latvijas tūrisma informācijas centrs).
TAVA Latgales reģiona tūrisma asociācija "Ezerzeme" atrodas Aglonā.
Daugavpils iela 2-1, Aglona, Aglonas novads
Tel: 28661925
E-pasts: info@latgaletourism.lv
www.latgaletourism.lv
Latgales reģiona tūrisma asociācija ir oficiāli reģistrēta, bet diemžēl tā aktīvi
nedarbojas, jo organizācijā nav neviena apmaksāta darbinieka. Arī organizācijas
interneta mājas lapā pēdējā informācija tika atjaunota tikai 2012.gada augustā.
Ar tūrisma attīstību reģionā nodarbojas Latgales plānošanas reģions, kas ik gadu
organizē dalību tūrisma izstādēs, kā arī realizē dažādus pārrobežu sadarbības
projektus tūrisma veicināšanā.
Preiļu novada TIC piedāvā:
- Ekskursijas, ārzemju ceļojumus, gida pakalpojumus;
- Tūrisma maršrutus un to izstrādi;
- Konferenču, semināru organizēšanu;
- Informāciju par apskates objektiem visās Latvijas pilsētās;
- Vīzu noformēšanu uz Krieviju, Baltkrieviju, Ukrainu;
- Ofisa pakalpojumus;
- Informāciju par Preiļu novadu un pilsētu: naktsmītnēm, pirtīm; laivu nomu un atpūtu
pie ūdeņiem, telšu vietām; ēdināšanas iespējām; muzejiem; dabas un
kultūrvēsturiskajiem objektiem; amatnieku izstrādājumiem; kultūras un sporta
pasākumiem; izklaides iespējām u.c. informāciju.
-Iespēju iegādāties bukletus par Preiļu novadu un citiem novadiem Latvijā, kartes,
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suvenīrus.
Preiļu novada TIC veic apmeklētāju statistiku, kā arī apkopo ceļotāju vēlmes. Šobrīd
novadā piecas populārākās tēmas, kas interesē apmeklētājus, ir:
 naktsmītnes ar blakus esošiem ūdeņiem (vasarā);
 naktsmītnes ar iespēju slēpot un inventāra nomu (ziemā);
 apskates objekti;
 aktīvā atpūta uz ūdens;
 pirtis;
 izklaides iespējas (kultūras pasākumi).
Pēdējo gadu laikā Preiļu TIC apmeklētāju skaits salīdzinot ar 2008.gadu (5201
apmeklētāji) ir strauji samazinājies. Taču jau no 2009.gada (2038 apmeklētāji) ir
vērojama Preiļu TIC apmeklētāju skaita pieaugums, 2012.gadā TIC pakalpojumus
izmantoja 2585 tūristi.
4.attēls

Latvijā ir arī daudzas citas profesionālās organizācijas, piemēram, Latvijas Lauku
tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”, Latvijas Muzeju asociācija, “Viesnīcu un
restorānu asociācija”, Latvijas kempingu asociācija, Latvijas pilu un muižu asociācija,
Latvijas Ekotūrisma savienība, Latvijas Tūrisma gidu asociācija, u.c.
Preiļu novada Tūrisma informācijas centrā tiek sniegti arī dažādi pakalpojumi sava
un kaimiņu novada iedzīvotājiem- tiek izgatavotas vīzas, tiek veikta avio un
starptautisko autobusa reisu biļešu iegāde un rezervēšana, kā arī sniegta informācija
par iespējām doties ārzemju ceļojumos. Zemāk pievienota tabula par Preiļu novada
TIC sniegto maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
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Preiļu novada TIC sniegto maksas pakalpojumu ieņēmumi 2009.-2012. gadā.
2.tabula
2009.gads
2010.gads
2011 .gads
2012.gads

718,10 Ls
841,00 Ls
885,65 Ls
777,55 Ls

Preiļu novada Tūrisma informācijas centrs sadarbojas arī ar vietējiem tūrisma
uzņēmējiem reklamējot tos, palīdzot veidot jaunus tūrisma produktus un konsultējot
dažādos jautājumos.
2012. gadā Tūrisma informācijas centrs, sadarbībā ar karšu izdevniecību „Jāņa Sēta”
izdeva jaunu Preiļu pilsētas un novada tūrisma karti, uzstādīja 2 informācijas stendus
pilsētas centrā un parkā, sniedza nepieciešamo tūrisma informāciju t/c „Oga”, kuri
izgatavoja un uzstādīja lielizmēra karti pie tirdzniecības centra. Lielizmēra karte tika
izgatavota ar pašvaldības atbalstu 50% apmērā no MVK (mazo vidējo komersantu)
atbalsta programmas ietvaros. Projekta „Bella Dvina 2” ietvaros Preiļu novada
Tūrisma informācijas centrs iesaistījās drukāto izdevumu sagatavošanā par visu
Latgales reģionu, tai skaitā Preiļu novadu. Preiļu TIC sniedza informāciju kartes
„Latgale” izgatavošanai, kura tika iespiesta 8 valodās.
2012. gadā, sadarbībā ar uzņēmējiem, tika paplašināts TIC pieejamo suvenīru klāsts,
tagad Preiļu novadā TIC iespējams iegādāties gan grāmatas, gan dažādus keramikas
suvenīrus, gan arī magnētiņus ar Preiļu novada tematiku.
Sezonas noslēgumā Tūrisma attīstības valsts aģentūra izsludināja konkursu „Labākais
jaunais tūrisma produkts”. Šajā konkursā Preiļu novada TIC pieteica vīngliemežu
audzētavu „Ošu mājas”, kura konkursa rezultātā ieguva 2. vietu visas valsts mērogā.
Preiļu novada populārāko objektu apmeklējuma statistika .
3.tabula
Objekts

2009. g.

2010. g.

Raiņa memoriālais muzejs
„Jasmuiža”

2627

2339

2200

2816

P. Čerņavska keramikas māja

2106

2500

2888

2500

16317

15208

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas
muzejs
Miniatūrā karaļvalsts un leļļu
galerija
Viesu māja „Pie Pliča”
Viesnīca „Preiļi”
Z/s Kalni mājas vīna ražotne
Vīngliemežu audzētava ``Ošu
mājas``.

2011.g.

2012.g.

27000

38 000

38 600

39 000

3000

3000

3000

3100

600

900

3000

4000

1134
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2012.gadā Preiļu novada TIC ievērojami pieauga ārzemju tūristu apmeklējums,
Preiļu novadu apmeklēja viesi no Krievijas, Baltkrievijas, Lietuvas, Igaunijas,
Vācijas, Nīderlandes, ASV, Lielbritānijas, Izraēlas, Spānijas, Somijas, Itālijas un
Ungārijas.
Nelielais apmeklētāju skaita kritums atsevišķos objektos ir skaidrojams ar šīs vasaras
nelabvēlīgajiem laika apstākļiem, šāda tendence ir bijusi arī apkārtējos novados,
sevišķi to atzīmē viesu māju saimnieki.
1.3. Tūrisma attīstību reglamentējošie dokumenti
Tūrisma attīstības valsts politikas noteikšanai un īstenošanai Latvijā tiek radīta
politikas plānošanas dokumentu un tūrisma normatīvo aktu sistēma, kas regulāri tiek
pilnveidota.
1998.gada 17.septembrī Saeimā pieņemts „Tūrisma likums” ar pēdējiem
grozījumiem, kas veikti 2009.gada 10.decembrī, kuri stājās spēkā ar 2010.gada
13.janvāri. 3 Likuma mērķis ir radīt tiesisku pamatu tūrisma attīstībai Latvijā, noteikt
kārtību, kādā valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības un tūrisma uzņēmumi darbojas
tūrisma jomā, un aizsargāt tūristu intereses. Tūrisma nozares galvenie uzdevumi
likumā ir šādi: radīt jaunas darba vietas; veicināt vietējā tūrisma attīstību un tūrisma
pakalpojumu eksportu; veicināt kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšanu un
racionālu izmantošanu, kā arī nodrošināt kultūras un dabas tūrisma attīstību; veicināt
kūrortu resursu saglabāšanu un to racionālu izmantošanu, kā arī nodrošināt rekreatīvā
tūrisma attīstību; nodrošināt vispusīgu un precīzu informāciju par tūrisma resursiem
un tūrisma pakalpojumiem; nodrošināt tūrisma harmonisku attīstību saskaņā ar dabas
aizsardzību tā, lai tūrisms nenonāktu pretrunā ar dabas aizsardzību.
Latvijas Tūrisma attīstības politikas pamatnostādnes 2009.-2015.gadam
(turpmāk – Pamatnostādnes) ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas
nosaka tūrisma attīstības politikas galvenos mērķus, principus un rīcības virzienus, kā
arī tūrisma attīstībai izvirzītās prioritātes.
Pamatnostādnēs izvirzītā mērķa būtība ir sekmēt, lai Latvija līdz plānošanas
perioda beigām kļūtu par vadošo tūristu galamērķi Baltijas jūras reģionā - augstas
kvalitātes atraktīvu ceļojumu galamērķi ar plašu un tūristu vēlmēm atbilstošu
piedāvājumu.
Pamatnostādnēs noteiktie rīcības virzieni un uzdevumi ir vērsti uz ilgtspējīgu un
efektīvu Latvijas tūrisma resursu izmantošanu, konkurētspējīgu un kvalitatīvu tūrisma
produktu, pakalpojumu un tūrisma infrastruktūras attīstīšanu, labvēlīgas
uzņēmējdarbības vides nodrošināšanu, nacionālā un starptautiskā līmeņa sadarbības
attīstību, efektīvu Latvijas pozicionēšanu un atpazīstamības veicināšanu tūrisma
tirgos.
Pamatnostādnēs ir definēti galvenie tūrisma nozares attīstības principi:
1. Ilgtspējīgas attīstības princips – tūrisma nozare tiek attīstīta, apmierinot
pašreizējās tūristu un tūrisma galamērķu vajadzības, vienlaicīgi tos
aizsargājot un vairojot to nākotnes iespējas. Tūrisma resursi, īpaši fiziskās
un sociālās vides resursi, uzturot kultūras integritāti, pamata ekoloģiskos
procesus, bioloģisko daudzveidību un dzīves atbalsta sistēmas, tiek
saglabāti ilglaicīgai izmantošanai nākamajām paaudzēm, vienlaicīgi dodot
labumu mūsdienu sabiedrībai.

3

Latvijas Republikas „Tūrisma likums”
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2. Profesionalitātes un viesmīlības princips - tūrisma nozare tiek nodrošināta
ar profesionāliem, augsti kvalificētiem speciālistiem. Tūristam Latvijā
visā ceļojuma laikā tiek nodrošināts fiziskais un psiholoģiskais komforts.
Potenciālais tūrists interesējošo informāciju par Latviju saņem savā
pastāvīgajā dzīves vietā.
3. Mobilitātes un pieejamības visiem princips – tūristiem tiek nodrošināta
iespēja brīvi pārvietoties, nodrošinot atbilstošu infrastruktūru un iespējas.
Vide, tūrisma objekti, infrastruktūra un pakalpojumi ir pieejami visiem.
4. Drošības princips - preventīvi tiek novērsti iespējamie tūristu
apdraudējumi. Tiek nodrošināta informācija un tās pieejamība par
paaugstināta riska teritorijām, kā arī par veicamajiem pasākumiem, lai
novērstu iespēju saslimt vai inficēties ceļojuma laikā. Tūristi tiek
nodrošināti ar patiesu un aktuālu informāciju par nepieciešamajiem
drošības pasākumiem, kā arī par to, kur meklēt palīdzību ārkārtas
situācijā.
5. Sadarbības un līdzdalības princips – tiek nodrošināta visu iesaistīto pušu
(cilvēks, publiskais un privātais sektors) partnerība visos ar tūrisma
attīstību saistītajos lēmumu pieņemšanas, to īstenošanas un kontroles
procesos visos līmeņos.
6. Subsidiaritātes princips - kompetence tūrisma jautājumu risināšanā tiek
nodota no augstāka pārvaldes līmeņa uz zemāku pārvaldes līmeni, īpaši
veicinot pašiniciatīvu. Lēmumi tiek pieņemti un īstenoti tajā līmenī, kurā
tie ir iedarbīgākie un efektīvākie.4
Tūrisma attīstības valsts aģentūra (TAVA) ir izstrādājusi „Latvijas tūrisma
mārketinga stratēģiju 2010 – 2015.gadam”, kura ir apstiprināta 2010. gada
16.marta. Šajā stratēģijā ir noteikta tūrisma attīstības vīzija un minēti konkrēti mērķi
tās sasniegšanai.
Stratēģijā noteiktā vīzija: Latvija – mērķa tirgos atpazīstama kā pievilcīgs (drošs,
ērti, ātri un izdevīgi sasniedzams) tūrisma galamērķis individuālajiem tūristiem, kas
nodrošina patiesi sirsnīgu viesmīlību un mērķa segmentu vajadzībām atbilstošus,
kvalitatīvus, inovatīvus, ilgtspējīgus un autentiskus tūrisma produktus ar augstu
pievienoto vērtību, ko rada cilvēks ar savām zināšanām un profesionalitāti.
Lai veicinātu tūrisma nozares attīstību Ekonomikas ministrija ir noteikusi šādu
nozares ekonomisko mērķu sasniegšanu laika periodā līdz 2015.gadam:
1. Palielināt ārvalstu tūristu, kas uzturas 3 un vairāk diennaktis īpatsvaru.
2. Palielināt tūrisma pakalpojumu eksporta pieaugumu salīdzināmās cenās
katru gadu par 5-10% pret iepriekšējo gadu.
3. Sasniegt tūrisma raksturīgo nozaru īpatsvara pieaugumu IKP līdz 5%.
4. Nodrošināt, ka vietējā tūrisma pakalpojumu procentuālajam pieaugumam
katru gadu ir tendence apsteigt kopējo tūrisma pakalpojumu eksporta
procentuālo pieaugumu.
Lai veicinātu ekonomisko mērķu sasniegšanu, tiek noteikta šādu nozares
mārketinga mērķu sasniegšana laika periodā līdz 2015.gadam:
Tēls

4

1. Radīt vienotu un viegli atpazīstamu Latvijas tūrisma tēlu
ārvalstu tūristiem.

Latvijas tūrisma attīstības politikas pamatnostādnes 2009. – 2015.gadam
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Kvalitāte

2. Veicināt tūristu apmierinātību un rekomendāciju skaita
palielināšanos.
3. Veicināt tūristu atgriešanos un atkārtotu apmeklējuma
skaita palielināšanos.
4. Veicināt viesmīlības un kvalitātes līmeņa celšanu nozarē.
5. Veicināt mērķa segmentu vajadzībām atbilstoša Latvijas
Piedāvājuma
tūrisma piedāvājuma attīstību ar eksporta potenciālu.
attīstība
Sezonalitāte
6. Ārvalstu mērķa tirgos pozicionēt Latviju kā ceļojuma
galamērķi, kas nodrošina pilnvērtīgu ceļojumu un laika
aizpildīšanu gan tūrisma sezonā, gan ārpus tās, piedāvājot
atbilstošus tūrisma produktus.
Sadarbība
7. Veicināt tūrismā iesaistīto pušu savstarpējo sadarbību un
koordināciju – starptautiskā, starpinstitucionālā, publiskā un
privātā sektora un tūrisma pakalpojumu sniedzēju līmenī.
8. Attīstīt pārrobežu sadarbību Baltijas kā ceļojuma galamērķa
popularizēšanai.
9. Veicināt pārrobežu sadarbību ar mērķi palielināt ienākošo
tūristu skaitu no kaimiņvalstīm. 5
Tūrisma attīstību ietekmē arī daudzi citi Latvijas Republikas normatīvie akti,
no kuriem svarīgākie ir likumi: „Par vides aizsardzību”; „Par kultūras pieminekļu
aizsardzību”; „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”; kas nosaka, ka viens no
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanas mērķiem ir „saglabāt sabiedrības
atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgās teritorijas”; „Aizsargjoslu likums”;
„Par pievienotās vērtības nodokli”, „Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un
uzturēšanos Latvijas Republikā” un citi Ministru kabineta (MK) noteikumi.
Latgales reģiona attīstības programmā (2010. – 2017.gadam) noteiktās stratēģiskās
prioritātes P3:Tūrisma attīstība stratēģisko mērķu:
P3:M1: Ezeru zemes tūrisma resursu attīstība uzdevumiem:
- P3:U1: Daugavas ielejas tūrisma resursu attīstība;
- P3:U2: Ezeru, upju tūrisma resursu attīstība.
P3:M2: Sakrālā tūrisma resursu attīstība uzdevumiem:
- P3:U4: Sakrālo tūrisma maršrutu attīstība.
P3:M3: Dabas un kultūrvēsturiskā tūrisma resursu attīstība uzdevumiem:
- P3:U5: Amatniecības attīstība;
- P3:U6: Latgalisko un multikulturālo tradīciju attīstība;
- P3:U7: Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība;
- P3:U9: Dabas tūrisma attīstība;
- P3:U10: Nedēļas piedāvājuma attīstība;
P3:M4: Tūrisma pakalpojumu pieejamības un infrastruktūras attīstība uzdevumiem:
- P3:U11: Piebraucamo ceļu, stāvvietu, soliņu , zīmes, norādes, u.c. tūrisma
infrastruktūras attīstība;
- P3:U12: Informācijas attīstība;
- P3:U13: Mārketinga attīstība;
- P3:U14: Kopēju maršrutu attīstība;
5

Tūrisma attīstības valsts aģentūra „Latvijas tūrisma mārketinga stratēģija 2010. – 2015.gadam”,
apstiprināta 2010.gada 16.martā
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- P3:U15: Sadarbības veidošana ar tūrisma operatoriem, pakalpojumu
sniedzējiem.

2. Preiļu novada tūrisma raksturojums
2.1.Preiļu novada vispārējais raksturojums
Preiļu novads atrodas Latgales dienvidrietumu daļā, Latgales reģiona centrālajā
daļā.
Preiļu novads ir izveidots 2000. gada 24. oktobrī, apvienojot Preiļu pagastu,
Aizkalnes pagastu un Preiļu pilsētu. 2009. gadā Preiļu novadam pievienojās Saunas
un Pelēču pagasts. Preiļu novada teritorijas kopējā platība: 364,41 km2.
Preiļu novadā dzīvo 11 239 iedzīvotāji un no tiem 7 593 iedzīvotāji dzīvo Preiļu
pilsētā (uz 01.01.2013., dati no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes).
Preiļi ir neliela pilsētiņa(5 km2), kas atrodas Latgales reģionā. Pirmo reizi rakstos
šī vieta pieminēta 1348.gadā, kad tā ietilpa Jersikas karaļvalstī. 500 gadu garumā
Preiļi piederējuši poļu aristokrātiem grāfiem Borhiem, no kuriem mantojumā palicis
Preiļu muižas parks, kas ir otrs lielākais Latvijā (41,2 ha). Iesakām šo parku apskatīt
gida pavadībā, jo ekskursijas laikā iespējams noklausīties daudzas leģendas, teikas,
nostāstus.
Populārākie tūrisma objekti Preiļu novadā ir parks ar muižas kompleksu,
miniatūrā karaļvalsts un leļļu galerija, P.Čerņavska keramikas māja, kā arī katoļu
baznīca, vismazākā baznīca Latvijā (pie viesu nama „Pie Pliča”), pieminekļi sieram,
īpaši spilgts piemineklis ir „Siera dimants”, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas
muzejs, Raiņa memoriālais muzejs „Jasmuiža”.

2.2. Preiļu novada tūrisma resursu raksturojums
Kultūrvēsturiskais mantojums
Preiļu pils ar parka kompleksu

Preiļu vēstures mantojuma lielākais lepnums ir Preiļu muižas komplekss ar skaisto
parku. Līdz mūsdienām saglabājušos romantiskā ainavu dārza veidolu Preiļu parks ir
ieguvis 19.gs. vidū un vēl šodien tas ir viens no ievērojamākajiem Latvijas lauku
parkiem. Parka platība ir 41,2 ha, no kuriem 13 ha aizņem parka dīķi un kanāli.
Preiļu muižas apbūve ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Arī katrs elements
atsevišķi: pils, kapela, stallis, vārti, vārtsarga namiņš, parks ir valsts nozīmes
arhitektūras pieminekļi.
Preiļu pils ir izcils Latgales 19. gs. historisma laika muižu arhitektūras paraugs, pils
arhitektūras stils- neogotika. Viduslaikos Preiļu novads piederēja Livonijas ordenim,
bet kopš 1382. gada barona fon Borha dzimtai.
Preiļu viduslaika pils tika nopostīta Ivana Bargā iebrukuma laikā 1558.-1582. gadā.
Borhi nopostīto pili neatjaunoja, bet uzcēla jaunu, kura 18.gs. sākumā nodega. Tās
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vietā uzcēla jaunu kungu māju, bet kad tā vairs neapmierināja saimnieku prasības,
1860.- 1865. gadā uzbūvēja jaunu pili Tjūdoru neogotikas stilā. Domājams, vecā
kungu māja iekļauta jaunās pils apjomā.
No saimniecības ēkām saglabājušies 19.gs. 3. ceturksnī neogotikas formās celtais
stallis, vārti ar smailloka arkām, vārtsarga namiņš un kapela (1817.g.).
Pils un parka juridiskais statuss - pašvaldības īpašums – ļauj konkrētāk un drošāk
plānot tā attīstību. Jau veiksmīgi realizēti vairāki parka sakārtošanas posmi. Projekta
“Preiļu pils un parka rekonstrukcija Darījumu centra izveidei” rezultātā 2005.gadā ir
izstrādāts Preiļu pils un parka mārketinga un investīciju plāns, Preiļu pils un parka
rekonstrukcijas tehniskais projekts. 2013.gadā izstrādātie dokumenti tiek aktualizēti,
lai tos varētu izmantot tālāko attīstības plānu ieviešanai. Preiļu pilij ir nepieciešama
steidzama rekonstrukcija, un pašvaldība plāno veikt daļēju pils rekonstrukciju par
savu finansējumu, kā arī cer pilnībā rekonstruēt pili, piesaistot ES finansējumu.
2012.gada oktobrī pašvaldība organizēja Tematiskās darba grupu „Latvijas
kultūrvēsturiskā objekta – Preiļu pils - attīstības scenāriju izstrāde”, kuras rezultātā
tika apspriesti vairāki Preiļu pils un parka attīstības scenāriji:
1. Preiļu pils un parks kā Kultūrvēsturisks apskates objekts
Scenārija ieviešanas aspekti un iespējamās komponentes
- Stacionāra kultūrvēsturiska un dabas vides vērtība
- Izcils Latgales 19.gadsimta historisma laika muižu arhitektūras paraugs
- Iespējama kultūras programma „Ienāc pagātnē”, kad pils netiek atjaunota,
pilsdrupas tiek iekonservētas un izveidotas par drošu zonu, tiek saglabāta
iespēja apmeklētājiem sajūsmināties par pilsdrupām, t.sk. veidojot tematiskus
pasākumus „Muzeju nakts” (nakts piedāvājums ar uzsvaru uz skaņām,
leģendām), „Staro Preiļi”, „Dabas koncerti” utml.
- Brīvdabas estrāde un mūsdienu kultūras pasākumu zona
- Novada vēstures un mākslas muzejs
- Audio gids
- Pils iekonservēšana un tās fasādes atjaunošana
- Borhu dzimtas popularizēšana tradicionālu ikgadēju pasākumu veidā
- Māla darbnīca, ceplis
2. Preiļu pils un parks kā Interaktīvs aktīvās atpūtas objekts
Scenārija ieviešanas aspekti un iespējamās komponentes
- Labirints pilsdrupās, stallī
- Ūdens labirints parkā, izmantojot dīķu un kanālu sistēmu, laivu braucieni pa
kanāliem
- Publiskā peldvieta
- Sporta laukuma (pludmales volejbols, minigolfs, futbols) izbūve blakus
peldvietai
- 19.gadsimta sporta aktivitātes, piem. zirgu izjādes, paukošana, staigāšana ar
koka kājām, šaušana ar loku un/vai arbaletu, Preiļu monētas izliešana; varbūt
nākotnē pat iespējams izveidot celiņu ap teritoriju, kur organizēt zirgu
skriešanās sacīkstes (kādu Latvijā nav!)
- Daudzpusīgi veselības veicināšanas aspekti
- Orientēšanās parka teritorijā ar izzinošiem uzdevumiem, t.sk. skatu punktu
izveide un uzdevumu izstrāde šajos konkrētajos punktos
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-

Velokartu noma, nūjošana vasarā, slēpošana ziemā, šķēršļu takas bērniem un
pieaugušajiem

3. Preiļu pils un parks kā Mūžizglītības un interešu izglītības centrs
Scenārija ieviešanas aspekti un iespējamās komponentes
- Neparasta vieta un apkārtējā vide apmācību rīkošanai
- Lielākas iespējas piesaistīt finansējumu (kā cilvēkkapitāla attīstībai)
- Citu pašvaldību pieredze, kurām ir skolas pilīs
- Energo-efektīvu (vides) tehnoloģiju demonstrācijas zona
- Ideāla vide mākslas pulciņu, dārzniecības, apzaļumošanas apmācību
organizēšanai (dekoratīvo stādu demonstrācijas zona)
- Iespēja piesaistīt ES finansējumu starptautiskiem mūžizglītības projektiem
- Apmācību nometņu organizēšana
- Baskāju taka
- Vides gidu gatavošana
4. Preiļu pils un parks kā Darījumu centrs
Scenārija ieviešanas aspekti un iespējamās komponentes
- Konferenču zāle (svinību zāle – kāzām, bērēm, jubilejām u.c.), t.sk. ērts
ģeogrāfiskais stāvoklis attiecībā pret apkārtējām pilsētām; varbūt ir vērts
padomāt par brīvdabas konferenču „zāles” izveidi (ārpus telpām)
- Muižas kalpu māja vai staļļu ēka nākotnē pārvēršama par tūristu viesnīcu.
- „Latgales programmā 2010.-2017.” Preiļu loma pilsētu tīklā: Latgales lauku
saimnieku centrs un modernas pārvaldības paraugs ar specializāciju: pārtikas
rūpniecība (un lauksaimniecības atbalsts), kā arī papildnozares: atjaunojamā
enerģija un energoefektivitāte, tūrisms; arī kokapstrāde, metālapstrāde un
mašīnbūve, transports un loģistikas pakalpojumi, dziedinoši un veselību
veicinoši pakalpojumi
- Filmēšanas laukums trilleriem
- Energo-efektīvu (vides) tehnoloģiju demonstrācijas gadījumā, ja tiek veikta
ēkas pilna apjoma rekonstrukcija vai jaunu ēku būvniecība
- Amatnieku tirdziņu zona
- SPA, pirts, frizieris
5. Preiļu pils un parks kā Starptautisks tūrisma produkts „Kāzas Latgalē”
Scenārija ieviešanas aspekti un iespējamās komponentes
- Dzimtsarakstu nodaļa, kāzu ceremoniju vieta, naktsmītnes
- Latgalisko kāzu tradīciju reāla demonstrēšana, t.sk. ar amatieru teātra grupu
iesaistīšanos
- Pirms kāzu ballītes
- Kāzu organizēšanas pakalpojums ziemas laikā
- Atsevišķa uzmanība uz starptautiskiem tūristiem, kuri aicināti piedalīties īstās
kāzu svinībās Latgalē
- Atsevišķa uzmanība uz tūristiem no citiem Latvijas reģioniem, kuri aicināti
piedalīties īstās kāzu svinībās Latgalē (arī viņiem tā būs „eksotika”)
- „Neīsto” kāzu rīkošana (t.s. Studentu kāzas)
- Jaunā pāra „spēku pārbaudes vingrinājumi” parkā esošajās takās un aktivitāšu
laukumos
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Preiļu novada tūrisma mārketinga attīstības programmas izstrādes darba grupā tika
secināts, ka vispiemērotākais Preiļu pils un parka attīstības scenārijs ir Preiļu pils un
parks kā Kultūrvēsturisks apskates objekts.
Preiļu muižas kapela

Preiļu kapelu 1817. gadā ģimenes un muižas vajadzībām uzcēla Jozefs Heinrihs Borhs
(1751-1835). Ik dienas kapelā notika nelieli dievkalpojumi, bet pagrabstāvā bija
iekārtotas grāfa ģimenes locekļu kapenes. Kapela celta no neaptēstiem laukakmeņiem,
tās pagraba stāvs ir velvēts. Kad 1886. gadā Borhu dzimta pārdeva savus Preiļu
īpašumus, kapela tomēr palika viņu īpašumā.
Nopietnus postījumus kapela pārdzīvoja 1919. gadā, kad jaundibinātajā Latvijas valstī
iebruka Sarkanā Armija. Lielinieki to izdemolēja un ierīkoja strādnieku klubu,
priekšpusē krievu valodā uzrakstot saukli „Tuvāk gaismai!”. Par laimi, strādnieku
periods bija īss.
20. gados kapela nonāca katoļu baznīcas īpašumā, taču pēc II pasaules kara tā stāvēja
pamesta un nopostīta. 1995. gadā Preiļu Romas katoļu draudze atguva īpašumtiesības
uz celtni un 2006. gadā to atjaunoja.
2007. gadā un 2008. gadā kapelas pagrabā notika izrakumi, kuru laikā tika atrastas
nedaudzas liecības par Borhu ģimeni. Unikāls atradums bija Jozefa Heinriha Borha
Maltas ordeņa komandora mundiera fragments.

Preiļu Romas katoļu baznīca

Viens no skaistākajiem arhitektūras pieminekļiem pilsētā. Atļauja šī katoļu dievnama
celtniecībai saņemta 1878. gadā. no Vitebskas gubernatora. Baznīca ir vietējās
nozīmes arhitektūras piemineklis un tajā atrodas 6 valsts nozīmes mākslas pieminekļi.
Apskatāmas tādas gleznas kā "Dievmāte altārī ", "Svētā Antona " glezna. Virs lielā
altāra atrodas sudraba votīvplāksne "Jaunavas Marijas bezvainīgā ieņemšana" -1842.
gads. Ievērības cienīgs ir arī krucifikss -18. gs. Tāpat arī ciborija kauss -19. gs.
Baznīcas dārzā apskatāms piemineklis Latgales mātei (tēlnieks B.Buls), bet ārpus
dārza
piemineklis
politiski
represētajiem
(tēlniece
V.
Dzintare).
Adrese: Tirgus laukums 11, Preiļi, tālr. 65322041
Gornajašu kapliča

Astoņstūra formā veidotā kapliča uzcelta 1788. gadā. Tās mantojumā atrodas baroka
laika glezniecības paraugi, divi krucifiksi no 19.gs. pirmās
puses.
Adrese: Pelēču pag., Preiļu nov., tālr. 653 55643 vai 653 21223
Moskvinas vecticībnieku lūgšanu nams

Moskvinas vecticībnieku draudze ir sena. Baznīca uzbūvēta 1873. gadā. Vieta izvēlēta
tādēļ, ka tajā laikā tā bija liela apdzīvota vieta ar vairākiem desmitiem māju, atrodas 6
km no Preiļiem. Kad Preiļos 1962. gadā vecticībnieku baznīcu nojauca Preiļu
vecticībnieku draudze apvienojās ar Moskvinas draudzi.
Lūgšanu nams būvēts par godu Dievmātes bezvainīgajai ieņemšanai sv. Nikolajam.
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Šī draudze ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas valstīs starp lauku draudzēm agrāk bija
slavena ar saviem kvalitatīvajiem dziedājumiem un to izpildītājiem.
Kopš 1991. gada draudzi vada garīgais tēvs I.Larionovs.
Dievkalpojumi: sestdienās vakaros, svētdienās
Adrese: Preiļu novads, Preiļu pagasts, Moskvina, tālr.653 35342, 26988969
P.Čerņavska keramikas māja

Polikarpa Čerņavska darbnīca ir partnerības projekts, kurā sadarbojas ēkas īpašnieki,
Preiļu novada dome un Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs ar mērķi saglabāt
Silajāņu keramikas tradīcijas un atmiņu par meistarībā izcilāko Silajāņu keramiķi,
Nopelniem bagāto mākslas darbinieku (1989) un riju Zvaigžņu ordeņa virsnieku
Polikarpu Čerņavski (1923-1997).
2013. gadā keramikas mājā atklāta jauna, interaktīva ekspozīcija „Mūžs virpas
apļots”, kas veltīta meistaram 90. dzimšanas dienā. Unikālākais priekšmets ir
Polikarpa Čerņavska pašdarinātā pirmā kājminamā virpa.
Darbnīcas daļā apmeklētāji var iemēģināt roku podu virpošanā un veidošanā.
Ar māla trauka tapšanas procesu var iepazīties izspēlējot galda spēli „Māla ceļš”.
Adrese: Talsu iela 21, Preiļi, Preiļu nov., Latvija, LV-5301
telefoni: 29429630 (Raivo) un 26532639 (Jāzeps)
e-pasts: cencers@inbox.lv
www.preilukeramika.viss.lv
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs

Muzejs dibināts 1985. gadā kā Preiļu rajona padomes iestāde. Kopš 2009. gada ir
Preiļu novada domes struktūrvienība.
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs piedāvā pamatekspozīcijas:
Preiļi gadsimtu spoguļos (Raiņa bulvārī 28)
Radoši izmantojot muzejā uzkrāto materiālu, ekspozīcijas autori sniedz savu
skatījumu par novada senvēsturi, muižniekiem Borhiem, pilsētas veidošanos,
izglītības pirmsākumiem, kultūras, reliģisko un saimniecisko dzīvi, cilvēku likteņiem.
Ekspozīciju papildina videofilmas par Preiļiem un A/s „Preiļu siers” vēsturi,
izglītojošās spēles „Muzeja priekšmetu labirints”, saliec savu vārdiņu jidišā, puzles
„Jozefa Heinrihs Borha mundieris” un „Borhu ģerbonis”.
Skolas Preiļu novadā (Daugavpils ielā 34)
Ekspozīcija veidota ar mērķi iepazīstināt sabiedrību ar Preiļu vēstures un lietišķās
mākslas muzeja un Preiļu 1. pamatskolas muzeja materiāliem, kas sniedz priekšstatu
par Preiļu skolām no to pirmsākumiem līdz mūsdienām, skolu dzīvi, nozīmīgākajiem
notikumiem, mācību saturu un prasībām skolēnu audzināšanā, skolu ēkām un
aprīkojumu, skolu ikdienu un svētkiem.
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Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs ir vienīgais muzejs Latvijā, kurā var
apskatīt restaurēto Jozefa Heinriha Borha (1779 – 1835) Maltas ordeņa komandora
mundiera fragmentu.
Muzejs piedāvā aizraujošas ekskursijas pa vēsturisko Preiļu muižas parku un Borhu
muižas kapelas apmeklējumu.
Kapelā apskatāmas Latvijas Mākslas akadēmijas studentu veidotās itāļu renesanses
gleznotāju darbu reprodukcijas, kā arī tēlnieces Ēvī Upenieces veidotās ģipša
skulptūras.
2013. gadā muzejs izstrādājis jaunu piedāvājumu apmeklētājiem, izziņas taku
„Neaizmirstams piedzīvojums ar muižniekiem Borhiem Preiļu parkā”.
Darba laiks
Katru dienu no plkst.11.00 - 18.00
Sestdienās no plkst. 10.00 – 16.00
Brīvdienas: svētdiena, pirmdiena
Kontaktinformācija
Adrese: Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Telefons uzziņām: +371 653 22731
E-pasts: muzejs@preili.lv
Mājas lapa: http://www.preili.lv/page/555

Raiņa memoriālais muzejs "Jasmuiža"

Raiņa muzejs „Jasmuiža” ir veltīts Raiņa piemiņas iemūžināšanai un viņa radošā
darba mantojuma popularizēšanai. Muzejs apmeklētājiem atvērts no 1964. gada 16.
augustā. Rainis Jasmuižā dzīvojis 1883.-1889. g. Muzejā ir izstādīta arī Latgales
keramika. Latgales keramiķa A. Paulāna darbnīca un ceplis atrodas Jašas kreisajā
krastā. Muzejs atrodas Preiļu novadā Aizkalnē, 13 km no Preiļiem.
Muzeja misija ir rekonstruējot un atjaunojot muzeja ēkas, attīstīt Muzeju par novada
kultūras centru – Raiņa dzīves vietu Latgalē, kur paralēli Raiņa tēmai piedāvāt
Latgales tautas mākslas tradīcijas, latgaliešu valodu, gadskārtu, godu un citas novada
tradīcijas, kas ietekmējušas topošā dzejnieka personības veidošanos, tādējādi mudinot
Muzeja mērķauditoriju, skolēnus, studentus un tūristus domāt par ģimenes, apkārtējās
vides un laikmeta iespaidu uz ikviena cilvēka dzīvi.
Adrese: Jasmuiža, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, tālr. 65329313; 29487589
L. Ivbuļa senlietu kolekcija
Īpašnieks savācis kolekciju, kurā apskatāmi gan senie darba rīki, gan dažādi sadzīvē
izmantoti seni priekšmeti.
Adrese: Saunas pag., Preiļu novads, tālr. 29545184
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S. Geidas kokapstrādes darbnīca un „Sapņu namiņš”
Amatnieks Staņislavs Geida izveidojis īpašu namiņu, kurā tiek eksponēti viņa
darinājumi-virpotie koka izstrādājumi - svečturi, cibas, mājsaimniecības priekšmeti,
kurus iespējams iegādāties.
Adrese: "Cerības", Aizkalne, Preiļu novads, tālr. 29189021
Dabas objekti
Preiļu pils ar parka kompleksu
Viens no lielākajiem parkiem Latvijā, aizņem 41,2 ha. Līdz mūsdienām saglabājušos
romantiskā ainavu dārza veidolu Preiļu parks ir ieguvis 19.gs vidū un vēl šodien tas ir
viens no ievērojamākajiem Latvijas lauku parkiem. Apzinātas aptuveni 58 dažādas koku
un krūmu sugas. Brīnišķīga vieta izziņas tūrismam, dažādām sportiskām aktivitātēm, kā
arī atpūtai un relaksācijai.
Dižkoku taka
Taka atrodas ceļa Pelēči - Aizkalne labajā pusē gleznainā Jašas upes krastā, pie sādžas
„Grociški”. Dižkoku taka atrodas aizsargājamā teritorijā dabas liegums „Jaša”, kas tika
izveidota 2004. gadā, lai saglabātu nogāžu un gravu mežus, jo tie ir ļoti vērtīgi dabisko
mežu biotopi. Dabas lieguma „Jaša” galvenā sastāvdaļa ir Jašas upe, gar kuru stiepjas
aizsargājamo dižkoku taka. Jaša ir dabiska upe ar akmeņu sakopojumiem upes gultnē.
Stāvkrastu augstums sasniedz 40 metrus un to nogāzēs un gravās sastopami jaukti
lapkoku meži, kur dominē parastais osis un parastā goba. Dižkoku takā var ieraudzīt ne
tikai dižkokus, bet arī astoņas aizsargājamās vaskulāro augu sugas – laksis, spožais
suņburkšķis, Benekena zaķauza, lielā raganzālīte, villainā gundega. Specifisks
mikroklimats Jašas upes kanjonveidīgajā gravā – paaugstināts gaisa mitrums, to papildina
strauti un avoksnāji - nodrošina lielu epifītisko sūnu, vārpstiņgliemežu un citu gliemju
daudzveidību. Dižkoku takas garums ir 1,5 km.

Preiļu novada dome | 2. Preiļu novada tūrisma raksturojums

24

Preiļu novada tūrisma mārketinga attīstības programma

Ja ir vēlme Dižkoka takā izmantot gida pakalpojumus, tad lūgums pirms ierašanās
sazināties ar Viktoriju Kozlovsku, tālr. Nr. +371 26956160. Ieeja takā, izmantojot gida
pakalpojumus: Ls 1,00 no pieaugušā, 0,50 Ls no bērna; bez gida pakalpojumus – ieeja
Dižkoku takā – bezmaksas. Dižkoku takas apmeklēšanas laiks - no aprīļa līdz oktobrim.

Tūrisma produkti
Leļļu galerija un Miniatūrā karaļvalsts
Šeit Jūs varat apskatīt mākslinieces Jeļenas Mihailovas fantāzijas un roku darba
rezultātu. Mājas pagalmā skatieniem atklājas divas pilis miniatūrā ar grezniem tornīšiem,
tiltiņiem, ūdensdzirnavām. Apmeklētāji labprāt fotografējas uz piļu fona. Lai fotogrāfija
taptu vēl romantiskāka, Jeļena ar domubiedriem uzšuvusi senlaicīgus tērpus gan
pieaugušajiem, gan bērniem. Mājas pagalms papildināts ar daudziem senlaicīgiem
elementiem.
Leļļu galerijā katram ienācējam paveras pasaku un fantāzijas pasaule, kurā
galvenās darbojošās personas ir mākslinieces darinātās lelles. Kompozīciju spektrs
galerijā ir visaptverošs, šķiet, nekas nav gājis secen autores acīm.
Adrese: Daugavpils iela 21, Preiļi, tālr. 653 21737, 26423837, http://lellukaralvalsts.lv

Vīngliemžu audzētāva „Ošu mājas”
Pašā Preiļu pievārtē, aptuveni 500m aiz pilsētas robežas uz Daugavpils pusi
atrodas „Ošu mājas”, kuras saimnieki nodarbojas ar visai netradicionālu, Latgalei
neraksturīgu un modernu lauksaimniecisko ražošanu- vīngliemežu audzēšanu. Šī ir
vienīgā vīngliemežu audzētava, kas tiek piedāvāta kā tūrisma produkts, jo atraktīvais
saimnieks Ainis Noviks parāda un pastāsta visu par vīngliemežu audzēšanu, to
sagatavošanu lietošanai pārtikā un piedāvā arī degustāciju ēdieniem, kuru pagatavošanā
izmantoti vīngliemeži.
Adrese: „Ošu mājas”, Preiļu pag., Preiļu novads tālr. 29443577
Z/s „Kalni” – mājas vīna ražotne un vīna degustācija
Z/S „Kalni” nodarbojas ar ogu- aveņu, upeņu, ķiršu un citu augļu audzēšanu un
mājas vīna darināšanu. Saimniece piedāvā ekskursiju vīna darītavā un degustācijas
piknika vietā. Saimniece ir iekopusi arī skaistu daiļdārzu, līdz ar to vīnu var baudīt
sakoptā vidē.
Adrese: Ārdava, Pelēču pag., Preiļu novads, t. 65484126, 29472718
Mācību bišu drava SIA „MD Kāre”
SIA " MD Kāre" piedāvā iepazīties ar bišu valstības noslēpumiem. Interesanta
iepazīšanās ar brīnumiem un noslēpumiem bišu saimes dzīvē. Apmeklētājiem ir iespēja
ietērpties speciālos aizsargtērpos un bitenieka vadībā iepazīties ar dzīvas bišu saimes
smaržu. Jūsu veselībai un dzīvespriekam piedāvājam iegādāties - medu, bišu maizi, bet
romantiskai noskaņai smaržīgas bišu vaska svecītes.
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Adrese: Preiļu novads, Pelēču pag., Pinupi, "Jāņi", tālr. 28237502
Ziemciešu kolekcija „Dzirnavas”
Pirms vairākiem gadiem aizsākās Preiļu novada iedzīvotājas Zinaīdas
Adamovičas mīlestība pret puķēm, nu jau trīs gadus viņa ir pārvākusies uz savām
dzimtajām mājām laukos un iekoposi vienu no skaistākajiem ziemciešu dārziem Latgalē.
Ziemciešu kolekcija tiek piedāvāta kā tūrisma objekts, kur dārza saimniece Zinaīda
Adamoviča laipni un zinoši izrāda un pastāsta visu par ziemciešu daudzveidību,
audzēšanas īpatnībām un piedāvā arī iegādāties iepatikušos augus.
Adrese: „Dzirnavas”, Lielie Anspoki, Saunas pag., Preiļu novads, tālr.26568399
"Polikarpa Čerņavska keramikas māja"
Apmeklētājiem ir iespēja:


izstāžu zālē gūt priekšstatu par vecmeistara P.Čerņavska dzīvi un daiļradi,



darbnīcā vērot,
demonstrējums),



izmēģināt savu roku virpošanas mākslā (darbiņu var paņemt līdzi vai
saņemt vēlāk pa pastu apdedzinātu),



iegādāties suvenīrus, dekoratīvo keramiku un saimniecības traukus,



veikt pasūtījumu (saņemt var personiski vai ar pasta starpniecību),



atraktīvā veidā pavadīt laiku, svinot dzimšanas dienu, kāzas.

kā

uz

podnieka

virpas

top

vāze

(virpošanas

Darba laiks nav noteikts (pieņemam arī bez iepriekšējas pieteikšanās).
Sezona - visu gadu. Ekskursijas ilgums: 40 min. - 90 min. Uzņemam gan individuālus
apmeklētājus, gan ģimenes ar maziem bērniem, gan tūristu autobusus.
Adrese: Talsu iela 21, Preiļi, Preiļu nov., Latvija, LV-5301
Tālr.: 29429630 (Raivo) un 26532639 (Jāzeps)
e-pasts: cencers@inbox.lv
www.preilukeramika.viss.lv
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Vietējo amatnieku, ražotāju tirdziņi Preiļos notiek 4 reizes gadā: Jurģa dienas tirgus,
Zāļu dienas tirgus, Miķeļdienas tirgus un Ziemassvētku tirgus, kur ir iespēja
iegādāties autentisku Latgales produkciju, ekoloģisku pārtiku, augļu koku un krūmu
stādus. Vietējo amatnieku, ražotāju tirdziņus organizē Preiļu Biznesa inkubators
sadarbībā ar Preiļu novada Kultūras centru.
Tūrisma maršruti pa Preiļu novadu:
1. variants - Tūrisma maršruts pa Preiļu pilsētu: Bibliotēka (TIC) – Preiļu Romas
katoļu draudzes baznīca - Raiņa bulvāris - piemineklis „Pārtrauktā dziesma” Mīlestības kalniņš - „Ievas un Ādama” saliņa- Preiļu muižas kompleksa pils - Preiļu
muižas kompleksa zirgu stallis - Preiļu muižas kompleksa kapela- Miniatūrā
karaļvalsts un leļļu galerija - P.Čerņavska keramikas māja.
2. variants - Moskvino vecticībnieku lūgšanas nams - Preiļi (1.variants) - Pelēči
(ūdensdzirnavas, Gornajašu kapliča) - Nīdermuižas rožukroņa dārzs.
3. variants - Preiļi (1.variants)- Aizkalne (Raiņa memoriālais muzejs „Jasmuiža”,
Aizkalnes katoļu baznīca, Aizkalnes pareizticīgo baznīca) - Pelēči (ūdensdzirnavas,
Gornajašu kapliča).
4. variants - Gastronomiskais tūrisma maršruts: Preiļi - siera degustācija ar vīniem uz Pelēču pusi – vīngliemežu audzētava „Ošu mājas” ar degustācijām - Ārdava- ogu
dārzi un mājas vīna degustācijas Z/S „Kalni”.
Aktīvās atpūtas iespējas

SIA „Dēkaiņi”
Piedāvā pakalpojumus ūdenstūristiem un velotūristiem. – inventāra nomu un maršrutu
sastādīšanu pēc klienta vēlmēm. Aktīvi strādā pie velomaršrutu un ūdenstūrisma
maršrutu izstrādes. Piedāvā „Viking”, „Alba” un „Renda” kanoe laivas, kas
nokomplektētas ar diviem TNP 702 airiem, kuru garums ir 230 cm, un atbilstošām
„Delfin” drošības vestēm. Velotūristiem piedāvā SCOTT, MERIDA, HASA un
FOCUS kalnu velosipēdus, aprīkotus ar dubļusargiem, bagāžniekiem un velosomām.
Adrese: Andreji, Kudļi, Aizkalnes pagasts, Preiļu nov., LV-5305
Mob. tel. +371 26442535
Sporta infrastruktūra Preiļos
Preiļos ik gadu tiek organizēti sporta pasākumi, kuri ir populāri arī Latgales
reģionā, Latvijā un kuros piedalās dalībniekiem no citām pilsētām, novadiem.
Populārākie ikgadējie sporta pasākumi ir „Cīruļputenis”, kurš notiek 2 aprīļa
sestdienā, MTB riteņbraukšanas sacensības un vieglatlētikas sacensības.
2013.gadā tiks pabeigti pludmales labiekārtošanas darbi, kur visi interesentiem
būs pieejama BMX riteņbraukšanas trase, pludmales volejbola laukums.
Preiļu pilsētā ir pieejama plaša un daudzpusīga sporta infrastruktūra (apkopojumu
skatīt tabulā Nr.4), ko ir iespējams izmantot, organizējot dažādas kolektīvās sporta
spēles.
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Sporta infrastruktūra Preiļos
4.tabula
Nr.

Nosaukums

Kontaktinformācija

Piedāvājums

1.

iela 34,
Preiļu
1. Daugavpils
Preiļi, LV-5301
pamatskola
Tel./fax:
+371
65322749;
E-pasts:
preilu1psk@pvg.edu.lv

Sporta zāle (40x20 m) ar iezīmētu handbola, volejbola
un basketbola laukumu;
Ir iespējas izvietot šķērsām 3 volejbola vai 3 basketbola
laukumus treniņa vajadzībām;
Zāle ir labā stāvoklī, ir apskaņošana un moderns
rezultātu tablo;
3 ģērbtuves ar dušu telpu un tualetēm.
Nomas maksa:
sporta zāle (ziemas sezonā no 1.novembra līdz
31.martam) – 8 Ls stundā,
sporta zāle (vasaras sezonā no 1. aprīļa līdz 31.
oktobrim) – 5 Ls stundā,
sporta laukums – 5 Ls stundā.
Pie sporta zāles atrodas strītbola laukums ar asfalta
segumu.

2.

Preiļu
2. A. Paulāna iela 2, Preiļi
LV 5301
vidusskola
Tel/fax:+371 5322184;
E-pasts:
preilu2vsk@pvg.edu.lv

Standarta izmēriem atbilstošs āra basketbola laukums ar
dēļu grīdu;
Nestandarta skolas stadions (250 m);
Vieglatlētikas manēža (kvalitatīvs segums – Regupols
AF):
166 m skrejceliņa aplis;
4 - 60 m celiņi;
tāllēkšanas sektors;
Trenažieru zāle ar aprīkojumu, ir ģērbtuves ar dušas
telpām, tualete.
Nomas maksa:
vieglatlētikas manēža – 5 Ls stundā,
futbola laukums – 2 Ls stundā,
stadions – 2 Ls stundā,
basketbola laukums – 2 Ls stundā,
trenažieru zāle – 5 Ls stundā.

3.

Preiļu Valsts
ģimnāzija

Kooperatīvā
iela
6
Preiļi, LV-5301
Tālr.: +371 65321663

Sporta zāle (30x15) ar iezīmētu basketbola un volejbola
laukumu;
Kvalitatīvs segums;
Ģērbtuves aprīkotas ar dušas telpām un tualetēm;
Nomas maksa:
sporta zāle (bez dušām) - 5 Ls stundā,
sporta zāle (ar dušām) - 7 Ls stundā.
Saskaņojot ar administrāciju iespējamie sporta zāles
izmantošanas laiki: piektdienās - no plkst. 16.00 līdz
21.00, sestdienās un svētdienās - no plkst. 9.00 līdz
21.00.
Sporta zālē ir nepieciešamais inventārs, lai varētu spēlēt
basketbolu
un
volejbolu.
Kontakttālrunis: +371 65321663.
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4.

Preiļu
novada
bērnu
un
jauniešu
sporta skolas
sporta bāze

Aglonas ielā 24,Preiļi,
LV-5301
Tālr./fakss: 65322649;
E-pasts:
preilubjss@inbox.lv

Lielā sporta zāle (36mx18m) ar iezīmētu basketbola un
volejbola laukumu;
Mazā sporta zāle (24mx12m) ar iezīmētu volejbola
laukumu un piemērotu galda tenisa vajadzībām – 8
galdi;
Trenažieru zāle ar aprīkojumu (12mx6m);
Stadions (segums – Regupols PD), futbola laukums
(68mx100m), skrejceļš (4 celiņi pa 400m, 6 celiņi pa
100m) , 2 tāllēkšanas sektori, lodes grūšanas sektors,
diska mešanas sektors, augstlēkšanas sektors, skatītāju
tribīnes (500 vietas), ģērbtuves, dušas, tualetes;
Mini-futbola laukums (mini-pitch) ar mākslīgo segumu
(36mx18m).
Mākslīgā seguma futbola laukums (95mx65m)Kooperatīva ielā 3: jauns segums.
Nomas maksa:
trenažieru zāle - 1 Ls no cilvēka stundā (ir iespējams
iegādāties mēneša abonementu par 8 Ls mēnesī 1
cilvēkam, paredzot nedēļā 2 reižu apmeklējumu).
lielā sporta zāle – 15 Ls stundā;
mazā sporta zāle – 15 Ls stundā;
stadions – 21 Ls stundā;
stadiona tāllēkšanas sektori – 5 Ls stundā;
stadiona skrejceļš – 5 Ls stundā;
mini-futbola laukums ar mākslīgo segumu – 100 Ls
stundā.

Naktsmītnes Preiļu novadā

Preiļu novadā tūristiem naktsmītnes pārsvarā ir pieejamas Preiļu pilsētā, un ir
tikai viena lauku māja, kura piedāvā naktsmītnes ārpus pilsētās (apkopojumu skatīt
tabulā Nr.5). Preiļu novada apmeklētāji labprātāk izvēlētos naktsmītnes lauku
teritorijā, blakus ūdeņiem.
Naktsmītnes Preiļu novadā
5.tabula
Nr.

Nosaukums

Kontaktinformācija

Komentāri

1.

Viesu nams
„Pie Pliča”

Raiņa bulvāris 9, Preiļi, Preiļu
novads, Latvija, LV-5301
Mob. tālr.:
+371 29121689
+371 65307075
www.pieplica.viss.lv
www.lauraplus.lv

Viesu nams piedāvā 4 ērtas un mājīgas
istabiņas, kurās kopumā ir 14 gultas vietas.
Maksa par naktsmītni 1 personai ir 12 Ls
diennaktī.

2.

Viesu nams
„Magones”

Ventspils iela 1, Preiļi Tālr.
+371 25515231(BITE),
+371 29116431(LMT)
e-pasts:

Vietu skaits: 10 pamatvietas, iespējamas
papildvietas. Viesi tiek uzņemti visu gadu.
Viesu rīcībā ir 4 izolētas istabas, 2 atpūtas
halles un 3 sanitārie mezgli, kā arī pilnībā
Preiļu novada dome |
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hotelmagones@inbox.lv

aprīkota virtuve un apsildāma garāža. Viesu
mājā pieejams Wi-Fi internets, Lattelecom TV.
Pieejamas dažāda veida atlaides.
Maksa par naktsmītni 1 personai ir Ls 10
diennaktī.

3.

Viesnīca
„Preiļi”

Talsu iela 2a, Preiļi, tālr.:
+371 26438147

Viesnīca var uzņemt 33 viesus. Viesnīcā ir 8
vienvietīgi numuri, 8 divvietīgi numuri un
viens kopējs numurs ar 9 gultas vietām.
Obligāta iepriekšējā numuriņu rezervēšana.
Maksa par 1-vietīgu numuru ir Ls 12 diennaktī,
par 2-vietīgu Ls 18 diennaktī.

4.

Lauku māja
„Valērija”

Moskvina, Preiļu pag, Preiļu
novads, LV-5301
Mob. tālr.:
+371 28375959

Vietu skaits - ziemas periodā 10, vasarā – telšu
vietas, aktīvās atpūtas laukumi, bērnu rotaļu
laukums. Krievu pirts, dīķis. Sauna, duša.
Lieliska vieta makšķerniekiem, sēņotājiem.
Maksa par naktsmītni 1 personai ir Ls 10,00
diennaktī.
Telts vieta 1 personai ir Ls 4 ar saimnieku
veļu, Ls 3 bez veļas.

5.

Preiļu Valsts
ģimnāzijas
internāts

Kooperatīvā iela 6 Preiļi, LV5301
Tālr.: +371 65321663

Preiļu Valsts ģimnāzijas internātā vasaras
sezonā (jūnijā, jūlijā un augustā) ir pieejamas
70 gultasvietas, vienā istabā ir 4 gultasvietas.
Maksa par vienu gultas vietu 3,50 Ls diennaktī.
Pieejamas ir koplietošanas dušas un tualetes.
Naktsmītne nav pieejamas individuālajiem
ceļotājiem, bet gan grupām no 15 cilvēkiem.
Obligāti iepriekš jāsaskaņo!

6.

Viduslatgales
profesionālās
vidusskolas
dienesta
viesnīca
Preiļos

A.Paulāna iela 2 a, Preiļi, LV –
5301
Tālr.: +371 65322865

Viduslatgales
profesionālās
vidusskolas
dienesta viesnīcā vasaras sezonā (jūnijā, jūlijā
un augustā) ir pieejamas 70 gultasvietas,
pārējos mēnešos 7 vietas. Maksa par vienu
gultasvietu ir Ls 4,50 diennaktī. Pieejamas ir
koplietošanas dušas un tualetes, kā arī aprīkota
koplietošanas virtuve.
Naktsmītne nav pieejamas individuālajiem
ceļotājiem, bet gan grupām no 15 cilvēkiem.
Obligāti iepriekš jāsaskaņo!

Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi Preiļu novadā

Preiļu novadā ir dažādi sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, un lai būtu
pārskatāmāk un vieglāk orientēties ir izveidota zemāk esošā tabula, kurā ir apkopota
informācija par visiem pieejamajiem ēdināšanas uzņēmumiem Preiļu novadā. Tomēr
kvalitatīvāko piedāvājumu novada viesiem un apmeklētājiem sniedz tikai atsevišķi
ēdināšanas uzņēmumi, tādējādi kopumā šis tūrisma nozarei svarīgais pakalpojums nav
nodrošināts pietiekamā kvalitātē. Apkopojumu par sabiedriskās ēdināšanas
uzņēmumiem, skatīt tabulā Nr.6.
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6.tabula
Nr.

Nosaukums

Kontaktinformācija

Komentāri
Klāj galdus svinībām līdz 90
personām, zviedru galdus, kā arī
apkalpo izbraukuma bankets pēc
klienta vēlmēm. Ēdināšana grupām
tikai pēc iepriekšēja pieteikuma.
Darba
laiks:
P.-C.11.00-23.00,
Piekt.,S.12.00-02.00, Sv.12.00-22.00
Klāj galdus svinībām līdz 200
personām.
Darba laiks: P.-C.11.0022.00,Piekt.11.00-03.00, S.12.0003.00, Sv. brīvdiena
Bistro ir 2 zāles ar ietilpību 28 cilv.un
65 cilv.
Darba
laiks:
P.-S.08.00-20.00,
Sv.08.00-18.00
Kafejnīca atrodas Preiļu pilsētas
centrā, blakus tirgum un Preiļu
autoostai.
Darba laiks: P.-C.08.00-20.00,
Piekt.08.00-04.00, S.08.0002.00,Sv.08.00-18.00
Draudzīga kafejnīca ģimenēm ar
bērniem, plašs ēdienu piedāvājumu
klāsts, ir pieejami bērnu barošanas
krēsliņi. Pie tirdzniecības centra
„Oga” atrodas bērnu spēļu un rotaļu
laukums.
Darba laiks: katru dienu no 08.0021.00
Kafejnīca tika atklāta 2011.gadā, ir
patīkami gaišs interjers, kā arī
pieejams plašs pusdienu ēdienu klāsts
par pieņemamām cenām. Kafejnīca
darbojas tikai darba dienās.
Darba laiks: P.-Pie.08.00-16.00
Kafejnīca-restorāns piedāvā mājīgu
atmosfēru un plašu ēdienkarti gan
ikdienas
apmeklētājiem,
gan
banketiem. Kafejnīca ir draudzīga
ģimenēm ar bērniem, ir pieejams
bērnu barošanas krēsliņš. Vasaras
sezonas laikā ir iespēja baudīt maltīti
āra terasē.
Darba laiks: O.-S.12.00-20.00, SV.P.SLĒGTS

1.

“Vilku
krogs”,
restorāns

Liepājas 46, Preiļi,
tālr. +371 65323333
mob.: +371 29712023

2.

Restorāns
(Preiļu KS)

Kooperatīva ielā 1a,
Preiļi,
tālr. +371 29638179,
+371 65323588

3.

“Preilene”,
bistro

Rēzeknes 15, Preiļi,
tālr.: +371 65307145

4.

"Centrs",
kafejnīca

Krāslavas 1, Preiļi,
tālr. +371 65324420

5.

Kafejnīca
„Express
Pizza
&
Express Cafe

Rīgas
iela
5a,
Tirdzniecības
centrā
„Oga”, Preiļi, tālr.:
+371 635-22022
picubode@gmail.com

6.

Kafejnīca
"4YOU"

Preiļu poliklīnikas ēkas
1. stāvā, Raiņa bulvāris
13, Preiļi

7.

Kafejnīcarestorāns
"Levaž"

Kooperatīva iela 1c,
Preiļi,
Tālr.: +371 26432050
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Pasākumu organizēšanas iespējas (semināri, konferences)

Preiļu novada dome (Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV – 5301). Ir pieejama
semināru/konferenču zāle līdz 120 vietām. Zāles nomas izmaksas ar aprīkojumu
(dators, ekrāns, projektors, tāfele) ir 6,00 Ls (bez PVN)/stundā, zāles izmantošana no
1 – 3 stundām, ja zāli izmanto no 4 – 8 stundām, tad nomas maksa ir 5,00 Ls (bez
PVN)/stundā.
Pasākumus ir iespējams organizēt arī ārpus Preiļu pilsētas. Preiļu novadā ir iespējams
organizēt seminārus Saunas pagasta pārvaldes tautas nama zālē, Pelēču pagasta
pārvaldes tautas nama zālē, Aizkalnes pagasta pārvaldes tautas nama zālē, Preiļu
pagasta pārvaldes tautas nama zālē (nomas maksa 4,00 Ls/stundā; 30,00 Ls par 12
stundām).
Preiļu novada kultūras centrs (Raiņa bulvāris 28, Preiļi, LV – 5301, Tālr. +371
65322200, +371 65381226, +371 29235318, e-pasts: kcentrs@preili.lv ). Ir pieejama
lielā konferenču zāle ar visu apskaņošanas aparatūru līdz 400 vietām, kā arī mazā
konferenču zāle līdz 50 vietām. Lielās konferenču zāles nomas izmaksas ir 24,20 Ls
(ieskaitot PVN) /stundā, pasākuma sagatavošanas periodā ir 12,10 Ls (ieskaitot PVN)
/stundā; maksa par pasākuma apskaņošanu ir 18,15 Ls (ieskaitot PVN) /stundā, maksa
par pasākuma apgaismošanu ir 24,20 Ls (ieskaitot PVN) /stundā. Mazās konferenču
zāles nomas izmaksas ir 12,10 Ls (ieskaitot PVN) /stundā, pasākuma sagatavošanas
periodā ir 6,05 Ls (ieskaitot PVN) /stundā.
Preiļu NVO centrs (Kooperatīva iela 6, Preiļi LV – 5301; Tālr./fakss +371
65321603; Mob. +371 26596653; e-pasts: preilinvo@inbox.lv ). Konferenču zāle ar
aprīkojumu (dators, ekrāns, projektors, tāfele) līdz 50 vietām. Zāles noma maksa 7,50
Ls /stundā.
Preiļu Biznesa inkubators (Kooperatīva iela 6, Preiļi LV – 5301; Tālr./fakss +371
65321553; Mob.:+371 26636243; e-pasts: ineta.liepniece@preili.lv ). BI Semināra
zāle līdz 50 vietām ar aprīkojumu (dators, ekrāns, projektors, tāfele) 10 Ls/stundā bez
PVN; sanāksmju telpa līdz 12 vietām 5 Ls stundā bez PVN, diskusiju telpa līdz 20
vietām 5 Ls. Katrai telpai ir pieejams aprīkojums.
Preiļu Galvenā bibliotēka (Kārsavas 4, Preiļi, LV – 5301;Abonements: +371 653
81230, +371 29991263; Bērnu nodaļa: +371 653 81231 Fakss +371 653 81228, +371
653 81230). Bibliotēkā ir pieejams telpa līdz 70 vietām semināru, konferenču
organizēšanai. Telpu noma bez aprīkojuma ir 4 Ls (ieskaitot PVN) /stundā, telpu
noma ar aprīkojumu – 6 Ls (ieskaitot PVN) /stundā. Ja telpas tiek izmantotas
nekomerciāliem mērķiem, tad tās tiek iznomātas bez maksas.
Ikgadējie lielākie kultūras pasākumi Preiļu novadā

Preiļu novada Kultūras centrs organizē kultūras pasākumus dažādām paaudzēm Preiļu
novadā. Zemāk esošajā tabulā Nr.7 ir apkopoti nozīmīgākie ikgadējie kultūras
pasākumi Preiļu novadā. Gada sākumā Preiļu novada Kultūras centrs iepazīstina ar
gada pasākuma plānu jau ar konkrētiem datumiem un informācija tiek nodota
pašvaldībai, tās iestādēm un Tūrisma informācijas centram.
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7.tabula
Mēnesis
Marts
Marts/Aprīlis
Aprīlis
Aprīlis
Maijs
Maijs
Jūnijs
Jūnijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Septembris
Septembris
Decembris
Decembris

Pasākums
Vidējas paaudzes deju kolektīvu SADANCIS
Lieldienu jampadracis
Lielais pavasara tirgus
Starptautiskais baleta festivāls
Ģimenes dienas pasākums
Vasaras sezonas atklāšana Preiļu parka estrādē
Bērnības svētki
Zāļu dienas tirgus
Līgo svētki
Latgales šlāgermuzikantu saiets
Preiļu novada svētki
Tēvu dienas pasākums
Mikeļdienas tirgus
Ziemassvētku tirdziņš
Gada Lielā balle

Citi pakalpojumi Preiļu novadā

Masāžas kabinets (Preiļi, Liepu iela 6, dz. 29. Mob.: +371 29782736, e-pasts:
aija_zimele@inbox.lv; http://www.masazas-kabinets.lv/). Masāžas kabinets Preiļos ir
īpaša vieta, kur var ļauties miera, relaksācijas un aromātu burvībai. Šeit Jūs sagaida
pozitīva gaisotne, kur var izbaudīt relaksējošas procedūras kā Karsto akmeņu masāžu,
Šokolādes masāžu, Relaksējošu vispārējā ķermeņa masāžu ar aromātiskajām eļļām,
Medus masāžu un sejas masāžu. Profilaktisko un sasāpējušo problēmu risināšanai tiek
piedāvātas klasiskās masāžas, tādas kā muguras, roku, kāju masāžas.
Papildus tiek veiktas vaksācijas. Sakarā ar darba specifiku, visi apmeklējumi un
konsultācijas tikai ar iepriekšēju pierakstu. Jaunumi un sīkāka informācija atrodama
mājaslapā http://www.masazas-kabinets.lv vai pa tel. +371 29782736
Skaistumkopšanas salons "Frejas noslēpums" ir vienīgais salons Preiļos, kurā
var sevi sapucēt no papēžiem līdz matu galiņiem. Piedāvājumā ir iekļauti šādi
pakalpojumi:
 Frizētava- kur katram klientam tiks piemeklēts atbilstoši modes tendencēm
matu griezums, krāsojums un veidojums kā ikdienas, tā arī svētku laikam.
 Klasiskais manikīrs- kura laikā Jūsu rokas tiks īpaši palutinātas, apvienojot
klasiskā un SPA manikīra tradīcijas.
 Kosmētiķa pakalpojumi - sniegs Jums patīkamu relaksāciju ādas veselīgu un
koptu izskatu, kas turpināsies ilgu laiku.
 Masāža - kuras laikā tiek nodrošināta pilnīga ķermeņa relaksācija un pozitīvs
enerģijas lādiņš visai dienai.
 Vaksācija- nodrošinot nevēlamā apmatojuma likvidēšanu uz ilgu laiku.
 Make-up - kā lielisks akcents Jūsu kopējam tēlam.
 Skropstu pieaudzēšana, skropstu ķīmiskie ilgviļņi - kas nodrošinās izteiksmīgu
skatienu vairākas nedēļas.
Skaistumkopšanas salons "Frejas noslēpums" atrodas Preiļos Daugavpils ielā 425, visi pakalpojumi un informācija pieejami pēc pieraksta, pa tālruni: +371 25956677.
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Tūrisma informācija (TIC)
Preiļu novada Tūrisma informācijas centrs (TIC) piedāvā:
- Ekskursijas, ārzemju ceļojumus, gida pakalpojumus;
- Tūrisma maršrutus un to izstrādi;
- Konferenču, semināru organizēšanu;
- Informāciju par apskates objektiem visās Latvijas pilsētās;
- Vīzu noformēšanu uz Baltkrieviju, Krieviju un Ukrainu;
- Ofisa pakalpojumus;
- Informāciju par Preiļu novadu un Preiļiem (naktsmītnēm, pirtīm; laivu nomu un
atpūtu pie ūdeņiem, telšu vietām; ēdināšanas iespējām; muzejiem; dabas un
kultūrvēsturiskajiem objektiem; amatnieku izstrādājumiem; kultūras un sporta
pasākumiem; izklaides iespējām u.c. informāciju).

Tūrisma informācijas centrā tiek piedāvāta iespēja iegādāties bukletus par Preiļu
novadu un citiem novadiem Latvijā, kartes, suvenīrus.
Adrese: (Preiļu galvenās bibliotēkas 1.stāvā) Kārsavas iela 4, Preiļi, LV 5301,
Darba laiks: darba dienās 8:30 - 17:00.
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2.3. Preiļu novada tūrisma attīstības SVID analīze
Preiļu novada tūrisma nozares SVID analīze
8.tabula
Stiprās puses













Izdevīgs
ģeogrāfiskais
stāvoklis
(Latgales
reģiona
ģeogrāfiskais
centrs).
Valsts galveno autoceļu pieejamība;
Interneta, fiksētā telefona un mobilo
sakaru nodrošinājums ir pietiekams;
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;
Pieejama plaša un ērta brīvdabas
estrādes, kurā vasaras sezonā notiek
kultūras pasākumi dažāda vecuma
cilvēkiem;
Preiļu
novadam
ir
bagātīgs
kultūrvēsturisks mantojums;
Latgaliešu dialekts, dzīva latgaliešu
folklora un sekmīga pieredze tās
popularizēšanā;
Aktīvi un viesmīlīgi cilvēki;
Vietējiem iedzīvotājiem ir labas
zināšanas krievu valodā;
Projekta „Bella Dvina 2” ietvaros tiek
labiekārtota publiska peldvieta Preiļu
pilsētā.

Vājās puses















Iespējas






Lauku tūrisma attīstība;
Aktīvā un sporta tūrisma attīstība;
Ekotūrisma attīstība;
Kultūras tūrisma attīstība;
Pašvaldības pastiprināta interese par




Virknei kultūrvēsturisku objektu
nav
pietiekami
sakārota
infrastruktūra, lai tie būtu pieejami
visiem
interesentiem
(trūkst
atbilstošas piekļuves invalīdiem vai
jaunajām māmiņām ar bērnu
ratiņiem);
Preiļu novadam trūkt autentisko
amatniecības
izstrādājumu
un
mājražotāju produkcijas;
Nav attīstīta koordinēta Preiļu
novada amatniecība;
Novadā 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;
Nav Preiļu novadam sagatavots
mobilais reklāmas stends;
Nav
izstrādāts
vizuālais
noformējums Preiļu novadam, kā arī
nav izteikta raksturīga suvenīra;
Preiļu novadā ir maz cilvēku, kuri
brīvi pārvalda angļu vai vācu
valodas.
Draudi
Neskaidra valsts politika un atbalsts
tūrisma nozarei;
Dabas vides neparedzams un
nezināms piesārņojums vai tā
pieaugums;
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tūrisma
attīstību
un
pieredze 
sadarbības
projektu
īstenošanā,
dažādu tūrisma maršrutu izstrādāšanā; 
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;
Pilnveidot un paplašināt Preiļu tūrisma
informācijas
centra
piedāvātos
pakalpojumus;
Sabiedrisko gidu attīstība (brīvprātīgie
pensionāri
iesaistās
un
vada
ekskursijas).

Sadarbības trūkums ar vietējiem
uzņēmējiem un zemniekiem;
Pārlieku liels vienas dienas tūristu
skaits;
Jaunatnes trūkums Preiļu novadā.

2.4. Preiļu novada tūrisma attīstības problēmas, to risinājumi
Būtiskākās problēmas saistās ar nesakārtotu tūrisma infrastruktūru (Preiļu pils un
parks), naktsmītņu trūkumu novadā, maz attīstīts ir lauku tūrisms.
Preiļu novadam nav pietiekami daudz izziņas un informatīvo materiālu, nav
pietiekoši daudz norāžu, kā nav pieejamas Preiļu pilsētas un novada kartes, iebraucot
Preiļos no Aglonas un Daugavpils puses. Izziņas un informatīvie materiālie nav
pieejami visos Preiļu novada tūrisma objektos, galvenokārt, tie atrodas tikai Tūrisma
informācijas centrā. Galvenais trūkums piedaloties dažādās tūrisma vai
uzņēmējdarbības izstādēs, ka Preiļu novadam nav izgatavots savs mobilais reklāmas
stends.
Preiļu novadā nav pietiekoši daudz piknika vietu, pilsētā nav izveidota telšu vieta,
kas būtu pieejama tūristiem, kas ceļojot izmanto teltis vai jauniešiem, kas vasaras
sezonā apmeklē kādu kultūras pasākumu Preiļos.
Preiļu novada tūrisma informācijas centram būtu ieteicams attīstīt veiksmīgāku un
ciešāku sadarbību starp tūrisma uzņēmējiem un citiem tūrisma pakalpojumu
sniedzējiem. Lai veicinātu veiksmīgu sadarbību tūrisma pakalpojumu sniedzēju
starpā, ir ieteicams izveidot Tūrisma veicināšanas konsultatīvo padomi, kurā
piedalītos tūrisma jomas speciālisti, eksperti un vietējie uzņēmēji. Tūrisma
veicināšanas konsultatīvo padomes mērķis ir veicināt Preiļu novada konkurētspēju
tūrismā, reģionālā un nacionālā līmenī, sekmēt augstvērtīga, pievilcīga un atpazīstama
Preiļu novada tūrisma tēla veidošanos.
Izdevīgais Preiļu novada ģeogrāfiskais stāvoklis nodrošina iespējas izveidot
tūrisma objektus, kas varētu piesaistīt tūrisma grupas visas dienas vai pat divu dienu
garumā, piedāvājot pilnu servisu (ēdināšana, izklaide, atpūta).
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Lai nodrošinātu veiksmīgas mārketinga aktivitātes, tad ir nepieciešams atdalīt
Preiļu tūrisma informācijas centru no Preiļu novada domes Attīstības daļas un
izveidot atsevišķu daļu ar savu budžetu: Preiļu novada domes Tūrisma informācijas
centru, kā arī izveidot atsevišķu interneta mājas lapu par tūrismu Preiļu novadā –
www.visitpreili.lv
Analizējot blakus esošā Riebiņu novada tūrisma piedāvājumu un Preiļu novada
viesu interesi arī par Riebiņu novadu, tad ir ieteicams izveidot apvienoto Preiļu un
Riebiņu novadu Tūrisma informācijas centru. Latgales reģionā veiksmīgi darbojas
divu vai vairāku novadu apvienotie Tūrisma informācijas centri, kā piem., Ludzas un
Ciblas novada TIC, Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada TIC, Rēzeknes
pilsētas, Rēzeknes novada un Viļānu novada TIC.
Galvenie ieguvumi no Preiļu un Riebiņu novadu TIC izveides būs sekojoši:
- Tūristi Preiļu un Riebiņu novados uzturēsies ilgāk par vienu dienu, jo tiks
piedāvāts plašāks tūrisma produktu klāsts;
- Tūrisma pakalpojumi tiks nodrošināti kvalitatīvāki un tūristiem būs pieejama
informācija par plašāku tūrisma produktu klāstu;
- Samazināsies TIC administratīvās izmaksas.
Vairāki Latgales reģiona Tūrisma informācijas centri ir izveidoti kā atsevišķas
daļas vai struktūrvienības konkrētajā pašvaldībā, kā piemēram, Daugavpils novada
Tūrisma informācijas centrs (www.visitdaugavpils.lv ), kas sniedz tūrisma
informāciju gan par Daugavpils novadu, gan par Daugavpils pilsētu; Ludzas un Ciblas
novadu tūrisma informācijas centrs (www.turisms.ludza.lv ), Krāslavas novada
tūrisma informācijas centrs (www.visitkraslava.lv ). Gandrīz katrai Latgales reģiona
pašvaldībai ir izveidota atsevišķa mājas lapa par tūrismu.
2.5. Preiļu un Riebiņu novadu TIC izveides koncepcija
Preiļu un Riebiņu novadu TIC mērķis ir attīstīt tūrismu abu pašvaldību
administratīvajās teritorijās, īstenojot abiem novadiem vienotu tūrisma politiku,
izstrādājot vienotus tūrisma nozares attīstības projektus, organizējot to realizēšanu,
kopīgi izveidotu tūrisma objektu uzturēšanu, apsaimniekošanu un attīstību, koordinēt
tūrisma pakalpojumu sniegšanu abu novadu iedzīvotājiem un viesiem, vienlaicīgi
rūpējoties par kultūrvēsturisko un dabas mantojumu, vides saglabāšanu ar tūrismu
saistītajās abu novadu teritorijās.
Preiļu un Riebiņu novadu TIC plānots izveidots 2014.gadā un tas darbotos kā
atsevišķa pašvaldības iestāde, kas pakļauta Preiļu un Riebiņu novada pašvaldībām.
Preiļu un Riebiņu novadu TIC ir atsevišķs budžets, kurš tiek apstiprināts Preiļu
novada domē un Riebiņu novada domē, atbilstoši noteiktajā kārtībā un finansējuma
apjomam.
Preiļu un Riebiņu novadu TIC uzdevumi ir:
 Informēt par tūrisma pakalpojumiem un sniegt palīdzību tūristiem tūrisma
pakalpojumu izmantošanā Preiļu un Riebiņu novados, iespēju robežās arī
Latgalē, Latvijā;
 Popularizēt Preiļu un Riebiņu novadu tūrisma piedāvājumus, veicināt
tūrisma produktu un pakalpojumu daudzveidību, padarot Preiļu un Riebiņu
novadus par atpazīstamu tūrisma galamērķi;
 Iniciēt tūrisma attīstības un mārketinga aktivitātes, izstrādāt un realizēt
tūrisma attīstības stratēģiju un plānus, apvienot tūrisma pakalpojumu
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sniedzējus, tūrisma objektu apsaimniekotājus un veidot sadarbību starp
privāto un publisko sektoru Preiļu un Riebiņu novados.
Preiļu un Riebiņu novadu TIC kompetencē ir:
 nodrošināt TIC centra darbību;
 nodrošināt kvalitatīvu un daudzveidīgu tūrisma informācijas pieejamību
TIC, Preiļu un Riebiņu novadu sabiedriskajās vietās, novadu pašvaldības
interneta mājas lapās, kā arī veicināt Preiļu un Riebiņu tūrisma
informācijas pieejamību Latvijas tūrisma informācijas centros, dažādos
interneta informatīvajos resursos un citur;
 sadarbībā ar citām iestādēm un institūcijām veidot, aktualizēt un papildināt
datu bāzi par Preiļu un Riebiņu novadu tūrisma uzņēmumiem, objektiem,
to piedāvājumiem, izmaksām un iespējām tos apmeklēt;
 sagatavot atbildes uz saņemtajiem informācijas pieprasījumiem no
interesentiem par Preiļu un Riebiņu novados pieejamajiem tūrisma
pakalpojumiem, tūrisma uzņēmumiem un tūrisma objektiem, to
sniegtajiem pakalpojumiem un darba laikiem, ja tādi noteikti, izmaksām
un iespējām tos apmeklēt;
 savas kompetences ietvaros sniegt maksas pakalpojumus, saskaņojot
pakalpojumu piedāvājumu un cenrādi ar Preiļu novada domi;
 piedalīties dažāda veida informatīvo materiālu sagatavošanā par tūrisma
iespējām Preiļu un Riebiņu novados;
 piedalīties ar tūrismu saistīto projektu izstrādē un finansējumu piesaistē;
 sagatavot administratīvos aktus par TIC kompetencē esošajiem
jautājumiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, ko apstiprina
Preiļu novada dome un Riebiņu novada dome;
 veikt citas darbības, kas veicina tūrisma attīstību Preiļu un Riebiņu
novados.
Tūrisma un atpūtas organizācijas vadītāja (atbilstoši profesiju klasifikatoram
kods: 1431 08) galvenie darbības pamatuzdevumi:
plānot, izstrādāt un vadīt tūrisma attīstības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; piesaistīt
papildus finansējumu, izstrādājot dažādus tūrisma jomas projektus; sastādīt budžeta
tāmi; plānot, vadīt un koordinēt darbību tūrisma pakalpojumu jomā; slēgt darījumus ar
piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu
izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; vadīt un koordinēt
darbību informācijas jomā (plašsaziņas līdzekļi); kontrolēt izdevumus; veikt
administratīvus pienākumus; kontrolēt darba aizsardzības un citu noteikumu
ievērošanu; vadīt citus darbiniekus.
Tūrisma organizatora (atbilstoši profesiju klasifikatoram kods: 2431 12)
profesionālās darbības pamatuzdevumi:
sadarboties ar esošajiem un potenciāliem sadarbības partneriem; piesaistīt jaunus
klientus; piedalīties normatīvo aktu projektu izstrādē; veikt zinātniskās pētniecības
darbus tūrisma jomā, veikt pētniecības darbu jaunu ekskursiju maršrutu izstrādē;
sagatavot ekskursiju tekstus; vadīt ekskursijas; popularizēt esošos tūrisma produktus;
nodrošināt ārzemju tūristu sakaru iespējas.
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3. Preiļu novada tūrisma mārketinga attīstības stratēģija 2013. – 2018. gadam
3.1. Preiļu novada tūrisma attīstības vīzija, mērķi un uzdevumi
Preiļu novada tūrisma attīstības vīzija
Preiļu novads ir atpazīstams, atraktīvs, viesmīlīgs, ģimenēm draudzīgs un vietējām
tradīcijām bagāts novads, kas balstās uz ilgtspējīgu tūrisma attīstību, labiekārtotu,
drošu infrastruktūru un kvalitatīviem tūrisma pakalpojumiem ar augstu pievienoto
vērtību.
Preiļu novada sauklis: Preiļu novads – vieta, kur gribas atgriezties!
Preiļu novada tūrisma attīstības mērķi:
1. Radīt koordinētu tūrisma sistēmu;
2. Radīt Preiļu novada iedzīvotājiem un viesiem pievilcīgu un drošu tūrisma
infrastruktūru;
3. Pilnveidot un radīt kvalitatīvus, konkurētspējīgus un interesantus tūrisma
produktus;
4. Veidot Preiļu novadu par atpazīstamu, atraktīvu un ģimenei draudzīgu atpūtas
vietu Latgales reģiona ģeogrāfiskajā centrā.
5. Popularizēt Preiļu novada nemateriālo kultūras mantojumu un vietējās
tradīcijas.
6. Veicināt videi draudzīga tūrisma attīstību.
Preiļu novada tūrisma attīstības uzdevumi:
1. Tūrisma attīstību balstīt uz Latgales reģiona tūrisma attīstības mārketinga un
Preiļu novada tūrisma mārketinga attīstības programmu noteiktajiem mērķiem,
uzdevumiem;
2. Atdalīt Preiļu tūrisma informācijas centru no Preiļu novada domes Attīstības
daļas un izveidot atsevišķu daļu ar savu budžetu: Preiļu novada domes
Tūrisma informācijas centru (TIC).
3. Izveidot Preiļu novada Tūrisma veicināšanas konsultatīvo padomi un organizēt
tās darbību;
4. Veidot koordinētu tūrisma statistikas un pētījumu sistēmu;
5. Realizēt Preiļu novada tūrisma mārketinga aktivitātes;
6. Veidot kvalitatīvu tūrisma informācijas sistēmu Preiļu novadā;
7. Labiekārtot un sakārtot tūrisma infrastruktūru Preiļu novadā;
8. Nodrošināt inovatīvu tūrisma pakalpojumu radīšanu;
9. Organizēt apmācības, seminārus par tūrisma mārketingu un viesmīlību;
10. Nodrošināt iedzīvotāju, uzņēmēju un pašvaldības darbinieku izpratni par
tūrismu, vēlmi iesaistīties tūrisma attīstībā novadā;
11. Sadarbībā ar vietējām nevalstiskām organizācijām, SIA „Dēkaiņi” attīstīt
aktīvo tūrismu;
12. Saglabāt un attīstīt Preiļu novada nemateriālo kultūras mantojumu un vietējās
tradīcijas.
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Mērķu sasniegšanai līdz 2018.gadam tiek izvirzīti šādi rezultatīvie rādītāji:
1. Tūristu skaita palielinājums tūrisma objektos, naktsmītnēs un pasākumos līdz
10% perioda beigās;
2. Jaunu tūrisma objektu un pakalpojumu skaita palielinājums perioda beigās –
vismaz par 5 tūrisma produktiem, nodarbināto skaita palielinājums par 10
cilvēkiem;
3. Tūristu uzturēšanās ilguma palielināšanās novadā līdz 1,5 diennaktīm.
Augstāk minētie Preiļu novada tūrisma attīstības mērķi un uzdevumi ir ietverti
rīcības plānā un tiem ir noteiktas projektu idejas, to realizējamais laika periods,
rezultatīvie indikatori novērtēšanai, finansējuma avoti un indikatīvās summas LVL
gadā. Rīcības plāns apskatāms tabulās Nr.8 – 13.
Lai tūrisma stratēģiju ieviestu, tā vispirms ir jāapstiprina Preiļu novada domē.
Lai realizētu veiksmīgas mārketinga aktivitātes, tad ir nepieciešams atdalīt Preiļu
tūrisma informācijas centru no Preiļu novada domes Attīstības daļas un izveidot jaunu
pašvaldības daļu ar savu budžetu: Preiļu novada domes Tūrisma informācijas centrs
(TIC), kas veicinātu tūrisma attīstību Preiļu novadā un piesaistītu papildus
finansējumu dažādu projektu ietvaros.
Ik gadu Preiļu novada Tūrisma informācijas centram ir jāizstrādā rīcības plāns ar
precīziem finanšu aprēķiniem, finansējums ir jāiekļauj pašvaldības budžetā. Pēc
rīcības plānā veiktajiem provizoriskajiem aprēķiniem, pašvaldībai sākot ar 2014.gadu
ik gadus tūrisma aktivitāšu realizācijai būtu jānovirza 15 600,00 LVL (summā
ietverta divu speciālistu alga, ar tā darbību saistītie izdevumi, tūrisma brošūru, karšu
izgatavošanas izdevumi). Papildus tam pašvaldībai jānodrošina līdzfinansējums ar
tūrismu saistīto projektu līdzfinansēšanai aptuveni 3 000,00 LVL gadā.
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3.2.Preiļu novada prioritārie tūrisma attīstības veidi
Jaunu Preiļu novada tūrismu produktu radīšanai un attīstīšanai ir jābalstās uz sešām
pamatvērtībām – kvalitāti, ilgtspēju, individualizāciju, augstu pievienoto vērtību,
tūristu iesaisti un pieredzes gūšanu, ko iesaka Tūrisma attīstības valsts aģentūra
(TAVA) izstrādātajā dokumentā „Latvijas tūrisma mārketinga stratēģija 2010. –
2015.gadam.
Kvalitāte
Lai piesaistītu lielāku tūristu plūsmu, nepieciešams paaugstināt tūrisma pakalpojumu
kvalitātes līmeni. Kvalitātes līmeņa paaugstināšana ir būtisks rādītājs Krievijas
tūristiem, kuru tēriņi ir relatīvi augsti. Augsts kvalitātes līmenis viennozīmīgi
veicinātu vēlmi Preiļu novadu apmeklēt atkārtoti, kā arī Preiļu novadu kā ceļojuma
galamērķi ieteikt draugiem un paziņām. Nepieciešamas apmācības, kvalifikācijas
celšanas kursi tūrisma nozares darbiniekiem. Tūrisma mītņu saimniekiem bieži vien
pietrūkst zināšanu par kvalitatīvu produktu veidošanu, interneta lomu klientu piesaistīšanā
(ļoti daudzām tūristu mītnēm nav mājas lapu, daudzas mājas lapas ir tikai latviešu valodā;
tūrisma objektu mājas lapās ir nekonkrēta informācija un tūrisma produkti aprakstīti
neprofesionāli; tūristu mītņu īpašnieki nav kompetenti e-pasta lietošanā).
Preiļu novadam svarīgi ir izveidot atsevišķu mājas lapu par tūrisma iespējām Preiļos:
www.visitpreili.lv Šajā portālā būtu pieejama datu bāze par tūrisma uzņēmumiem,
izsmeļošs to apraksta un kvalitatīvas fotogrāfijas. Tūrisma pakalpojumu sniedzējiem jābūt
kvalitatīvām mājas lapā vairākās valodās ar profesionālām fotogrāfijām, pakalpojumu
lakonisku un konkrētu aprakstu, kā arī jānorāda e-pasts, kuru tūrisma mītnes īpašnieks vai
personāls sistemātiski pārbauda, ar nosacījumu, ka klientam atbild ne vēlāk kā vienas
stundas laikā.

Ilgtspējība
Tūrisma galamērķa konkurētspēju raksturo tā spēja palielināt ārvalstu tūristu tēriņus un
tūristu skaita pieaugumu, nodrošinot tiem kvalitatīvus pakalpojumus un neaizmirstamu
pieredzi, vienlaikus palielinot pakalpojumu sniedzēju peļņu un uzlabojot vietējo
iedzīvotāju dzīves apstākļus, un saudzīgi saglabājot dabas un kultūras resursus.
Veidojot ilgtspējīgu tūrisma produktu, jāņem vērā, lai:
1) būtu ieguvumi vietējai ekonomikai;
2) attīstot tūrisma produktu, tiktu nodrošināti sociāli ieguvumi vietējai sabiedrībai
(piemēram, radītas jaunas darba vietas, izveidota jauna vai uzlabota esošā infrastruktūra);
3) tiktu saglabātas dabas vērtības;
4) tiktu saglabātas kultūras vērtības un tās tiktu integrētas tūrisma produktos.

Individualizācija
Individualizācija paredz tūrisma piedāvājuma radīšanu vai pielāgošanu atbilstoši katras
nišas un segmenta individuālajām vajadzībām. Individualizācija ir katra tūrisma nozarē
iesaistītā indivīda - pakalpojuma sniedzēja, tūrisma produkta veidotāja u.c. – uzdevums
izprast katra tirgus segmenta vajadzības un atbilstoši tām veidot vai piemērot
individualizētus tūrisma produktus. Tūrisma piedāvājums Krievijai ir jāveido kā
individualizēts tūrisma produkts.
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Augsta pievienotā vērtība
Tūrisma produkti ar augstu pievienoto vērtību ir tādi produkti, kuriem pievienoto vērtību
rada cilvēks ar savām zināšanām un profesionalitāti. Šāda produktu attīstīšana ir cieši
saistīta ar pašu tūrisma pakalpojumu sniedzēju vēlmi ieguldīt tajā savas zināšanas,
pieredzi, pašiem radot pieprasījumu, un sadarboties ar citiem.
Tūristu iesaistīšana un pieredzes gūšana
Šis tūrisma produktu pamatprincips paredz individuāli izstrādātu vai dažādu pakalpojumu
sniedzēju sadarbības rezultātā radītu jaunu tūrisma produktu ieviešanu vai esošo tūrisma
produktu pilnveidošanu tā, lai tas dotu tūristiem iespēju līdzdarboties, iesaistīties un
piedzīvot emocijas, tādējādi gūstot jaunu, nebijušu pieredzi un kvalitatīvi aizpildītu laiku,
kas veicinātu uzturēšanās ilguma palielināšanos un pozitīvas rekomendācijas. Līdz šim
pieredzes gūšanā krievu tūristu plūsmai netika pievērsta pietiekama uzmanība.

Izanalizējot esošos Preiļu novada tūrisma resursus, tika secināts, ka prioritārie Preiļu
novada tūrisma attīstības veidi:
- Aktīvais tūrisms (tūrisma veids, kurā tūrists visas nepieciešamās darbības veic
pats, piem., velotūrisms, laivošana, u.c.);
- Ģimenes tūrisms (īpašs ģimenēm (dažādām paaudzēm) veidots tūrisma
produkts, kas apmierinātu dažādas intereses);
- Gastronomiskais tūrisms (tūrisma produkts ar unikālas un neaizmirstamas
ēšanas un dzeršanas pieredzes gūšanu, tas nozīmē, ka ir noteikta cilvēku daļa,
kuri labprātāk dodas ceļojumā ar mērķi nobaudīt nacionālos ēdienus un
dzērienus);
- Romantiskais tūrisms (tūrisma produkts, kas radīts konkrētai mērķa grupai:
pāriem, jaunlaulātajiem, kuri vēlas izbaudīt romantisko noskaņu, piem.
izbaudīt nakts dzestrumu, skaitīt zvaigznes un klausīties lauku klusumā, baudīt
romantiskas vakariņas sveču gaismā, u.c.);
- Dziednieciskais tūrisms (tūrisma veids, kurā ceļojuma galvenais nolūks ir
veselības uzlabošana vai uzturēšanās dziednieciskos kūrortos, kūrortviesnīcās,
sanatorijās, rehabilitācijas namos. Dziednieciskais tūrisms ir arī veselības
uzlabošanas lauku saimniecībās, nometnēs vai citās tūristu mītnēs, izmantojot
dažādas terapeitiskas procedūras, fiziskās sagatavotības un relaksējošas
programmas, kā arī citas aktivitātes);
- Sakrālais tūrisms (tūrisma veids, kurā tūristu galvenais ceļojuma nolūks ir
svētvietu, baznīcu, u. c. kulta objektu apmeklējums. Sakrālais tūrisms daļēji
sasaucas ar kultūras tūrismu, jo šīs vietas tiek apmeklētas nevis reliģisku
motīvu dēļ, bet gan lai iepazītu tās kā kultūras mantojumu);
- Kultūras tūrisms (tūrisma veids, kura galvenais mērķis ir iepazīšanās ar
kultūrvēsturisko mantojumu un ievērojamām vietām);
- Izziņas tūrisms (tūrisma veids, kura galvenais ceļojuma nolūks ir papildināt
zināšanas un apmierināt zinātkāri, kā arī gūt emocionālu pārdzīvojumu,
iepazīstoties ar savas vai citas valsts kultūru, vēsturi, ekonomiku un
iedzīvotāju dzīvesveidu);
- Sporta tūrisms (tūrisma veids, kurā tūristu galvenais ceļojumu nolūks ir aktīva
vai pasīva iesaistīšanās sporta norisēs: aktīva piedalīšanās sporta sacensībās un
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sporta spēlēs; to pasīva vērošana. Viena no izplatītākajām sporta tūrisma
izpausmēm ir sporta līdzjutēju, karsēju (fanu) ceļojumi).
Preiļu novada Tūrisma informācijas centrs piedāvā arī izstrādāt individuālos tūrisms
maršrutus, atbilstoši katra tūrista vēlmēm (makšķerēšana, medības, velotūrisms, u.c.).
Svarīgākie faktori komunikācijā ar klientu:
1. Precizitāte. Klienti sagaida precizitāti pasūtītā pakalpojuma saņemšanā, norunu
ievērošanā un norēķinos, sagaida precīzu informāciju, arī reklāmā paustā atbilstību
realitātei.
2. Pieejamība. Nākamais līmenis, ko sagaida klients, ir attiecināma uz personāla
pieejamību. Vai restorānā var sagaidīt tūlītēju viesmīļa uzmanību? Vai siltos ēdienus
var saņemt līdz pēdējai virtuves darbības minūtei? Vai var sazvanīt attiecīgo
darbinieku un vai kāds reaģē uz klienta vajadzībām?
3. Sadarbība. Lai panāktu klienta apmierinātību, nepieciešamas komunikācijas
prasmes. Ir padziļināti jāizprot klienta vēlmes un jābūt gatavam palīdzēt tās īstenot.
Klients vēlas, lai viņā ieklausās, palīdz, rada sajūtu, ka “esam vienā frontes pusē”,
palīdz nestandarta situācijās.
4. Padoms. Klienti jūt ciešāku saikni ar uzņēmumiem, kuri palīdzējuši viņiem apgūt
ko jaunu – snieguši noderīgus padomus, spējuši izzinoši konsultēt un palīdzējuši gūt
panākumus.
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3.3.Rīcības plāns stratēģisko mērķu sasniegšanai 2013.-2018.gadam
9.tabula
3.3.1. Mērķis: Radīt koordinētu tūrisma sistēmu
Uzdevums
Projekta/ veicamo
darbību kopuma
nosaukums
Tūrisma attīstību
balstīt uz Latgales
reģiona tūrisma
attīstības
mārketinga un
Preiļu novada
tūrisma mārketinga
attīstības
programmu
noteiktajiem
mērķiem,
uzdevumiem
Izveidot Preiļu
novada Tūrisma
veicināšanas
konsultatīvo padomi
un organizēt tās
darbību

Projekta
plānotie
darbības
rezultāti

Finanšu
avots

Atbildīgais

Indikatīvā
summa,
LVL

Preiļu novada tūrisma
attīstības stratēģijas
apstiprināšana, ieviešana
un aktualizēšana,
ikgadējā tūrisma rīcības
plāna izstrāde un izpilde,
Preiļu novada
labiekārtošanas projektu
izstrāde

Ikgadējais
tūrisma
rīcības plāns,
tehniskie
projekti

Preiļu
novada
domes
budžets, ES
finansējums

TIC, Preiļu
novada
domes
Attīstības
daļa,
Tehniskā
daļa

30 000,00

X

Izveidot Preiļu novada
Tūrisma veicināšanas
konsultatīvo padomi
(nodrošinot pašvaldības
tūrisma speciālistu,
deputātu, sabiedrisko
organizāciju, tūrisma
uzņēmēju pārstāvniecību)

Izveidota
Konsultatīvā
padome,
notikušo
sanāksmju
skaits,
pieredzes
apmaiņas

Preiļu
novada
domes
budžets, ES
finansējums

TIC

6 000,00

X
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2013 2014 2015 2016 2017 2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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tūrisma attīstības
lēmumu pieņemšanai.
Organizēt tūrisma
uzņēmējiem pieredzes
apmaiņas braucienus
Reizi gadā organizēt
pašvaldības un tūrismā
iesaistīto uzņēmēju,
biedrību, organizāciju
diskusiju par tūrisma
attīstību novadā
Regulāri veikt
Veidot koordinētu
iedzīvotāju un tūristu
tūrisma statistikas
un pētījumu sistēmu aptauju par pakalpojumu
kvalitāti un, lai novērtētu
tūrisma attīstības līmeni,
apzinātu aktuālās
problēmas (1 reizi gadā)
Veikt tūrisma statistikas
apkopšanu (tūrisma
objektos, naktsmītnēs, 1
reizi gadā)
Mobilā telefona
Veidot kvalitatīvu
tūrisma informācijas aplikācijas izveide par
Preiļu novada tūrisma
sistēmu Preiļu
objektiem.
novadā
Izstrādāt audio gidu
mobilajā tālrunī par

braucienu
skaits

Problēmu
saraksts;
Apmeklētāju
skaits

Preiļu
novada
domes
budžets

TIC

180,00

X

X

X

X

X

X

Anketu
skaits;
Ziņojums par
apkopotajiem
datiem

Preiļu
novada
domes
budžets

TIC

180,00

X

X

X

X

X

X

Apkopotie
statistikas
dati

Preiļu
novada
domes
budžets
Preiļu
novada
domes
budžets, ES
finansējums
Preiļu
novada

TIC

0,00

X

X

X

X

X

X

TIC

2 000,00

X

TIC

2 500,00

X

Apmeklētāju
skaits

Apmeklētāju
skaits
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Preiļu novada tūrisma
objektiem
Izstrādāt atsevišķu mājas
lapu: www.visitpreili.lv

Apmeklētāju
skaits

domes
budžets, ES
finansējums
Preiļu
novada
domes
budžets, ES
finansējums

TIC

3 300,00

X

X

X

X

X

3.3.2. Mērķis: Radīt Preiļu novada iedzīvotājiem un viesiem pievilcīgu un drošu tūrisma infrastruktūru
Uzdevums

Labiekārtot un
sakārtot tūrisma
infrastruktūru
Preiļu novadā

Projekta/ veicamo
darbību kopuma
nosaukums
Izstrādāt un uzstādīt
vienota stila norādes un
informatīvos stendus pie
tūrisma apskates
objektiem.

Projekta
plānotie
darbības
rezultāti

Uzstādīto
norāžu un
informatīvo
stendu skaits,
apmeklētāju
skaits
Izveidot publiskos
Izveidoto
atpūtas laukumus ar
publisko
soliem, lapeni, ugunskura atpūtas
vietu ūdeņu tuvumā,
laukumu
gājēju ietves Preiļu
skaits,
pilsētas parkā
apmeklētāju
skaits

Finanšu
avots

10.tabula
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Atbildīgais

Indikatīvā
summa,
LVL

Preiļu
novada
domes
budžets, ES
finansējums

TIC

15 000,00

X

X

X

Preiļu
novada
domes
budžets, ES
finansējums

Preiļu
novada
domes
Attīstības
daļa,
Tehniskā
daļa

40 000,00

X

X

X
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X
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Preiļu pils parka kanālu
un dīķu sistēmas
atjaunošana (1 posms:
izpēte, tehniskās
dokumentācijas
sagatavošana; slūžu
rekonstrukcija; 2 posms:
dīķu tīrīšanas,
rekonstrukcijas darbu
veikšana, 3.posms,
4.posms sekos).

Apmeklētāju
skaits

EKPI,
Preiļu
novada
domes
budžets

Preiļu
novada
domes
Attīstības
daļa,
Tehniskā
daļa

Preiļu pludmales
apsaimniekošana

Apmeklētāju
skaits

Preiļu
novada
dome

Izveidot kempinga vietu
nakšņošanai ģimenēm un
nelielām tūristu grupām

Izveidota
kempinga
vieta;
Apmeklētāju
skaits
Apmeklētāju
skaits

Preiļu
novada
domes
budžets
Preiļu
novada
domes
budžets, ES
finansējums
Preiļu
novada
domes
budžets, ES
finansējums

Preiļu parka saliņas
rekonstrukcija
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1 posms:
27 200,00
(tehniskās
dokumentāc
ijas
izstrāde);
45 000,00
(slūžu
rekonstrukci
ja);
2 posms:
600 000,00
24 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Preiļu
novada
dome

30 000,00

X

X

Preiļu
novada
domes
Attīstības
daļa,
Tehniskā
daļa

55 300,00

X

X
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Bērnu rotaļu laukuma
izveide Preiļu parkā

Apmeklētāju
skaits

Preiļu
novada
domes
budžets, ES
finansējums

Daļēji apgaismotas
slēpošanas un nūjošanas
trases izveide Preiļu
pilsētas parkā un
inventāra iegāde

Inventāra
iegāde;
Apmeklētāju
skaits

EKPI,
Preiļu
novada
domes
budžets

Preiļu novada tūrisma
objektu informatīvo
plākšņu izstrāde (vismaz
3 valodās: latviešu,
krievu, angļu valodās),
kā arī informācijas
pieejamība viedtālrunī ar
kodu sistēmu

Informatīvās
plāksnes;
Apmeklētāju
skaits

Preiļu
novada
domes
budžets, ES
finansējums
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Preiļu
novada
domes
Attīstības
daļa,
Tehniskā
daļa
Preiļu
novada
domes
Attīstības
daļa,
Tehniskā
daļa
Preiļu
novada
domes
Attīstības
daļa
sadarbībā ar
Preiļu
vēstures un
lietišķās
mākslas
muzeju

25 000,00

37 240,00

12 000,00

X

X

X

X
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3.3.3. Mērķis: Pilnveidot un radīt kvalitatīvus, konkurētspējīgus un interesantus tūrisma produktus

Uzdevums

Nodrošināt
inovatīvu tūrisma
produktu radīšanu

Projekta/ veicamo
darbību kopuma
nosaukums

Projekta
plānotie
darbības
rezultāti
Apmeklētāju
skaits

Attīstīt relaksējošo ūdens
tūrismu, izveidojot
peldošo pirti Pelēču ezerā
Izveidot mini golfa
Apmeklētāju
laukumu
skaits
Preiļu pilsētas parkā

Atbildīgais

Indikatīvā
summa,
LVL

Privātais
finansējums

Privātais
uzņēmējs

7 200,00

Privātais vai
Preiļu
novada
dome; ES
finansējums
Preiļu
novada
dome, ES
finansējums

Privātais
uzņēmējs

13 000,00

45 000,00

7 200,00

Finanšu
avots

Šķēršļu takas izveide
Preiļu pilsētas parkā

Apmeklētāju
skaits

Organizēt ikgadējās
vīngliemežu sacensības
ar balvu fondu 1000 Ls
Dižkoku dabas takas
attīstība Aizkalnes
pagastā
Organizēt vizināšanu ar

Apmeklētāju
skaits

Privātais
finansējums

Preiļu
novada
domes
Attīstības
daļa,
Tehniskā
daļa
Privātais
uzņēmējs

Apmeklētāju
skaits

Privātais
finansējums

Privātais
uzņēmējs

5 000,00

Apmeklētāju

Privātais

Privātais

9 000,00
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11.tabula
2013 2014 2015 2016 2017 2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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laivām pa Preiļu parka
kanāliem
Atjaunot tējnīcu Preiļu
parka teritorijā,
piedāvājot viesiem īpašo
Preiļu ēdienkarti
Iegādāties bezsliežu
bānīti, kas sniegtu
tūrisma apskates objektu
pakalpojumu
Latgales keramiķu
skulptūras izveide Preiļos

skaits

finansējums

uzņēmējs

Apmeklētāju
skaits

Privātais
finansējums

Privātais
uzņēmējs

58 000,00

Apmeklētāju
skaits

Privātais
finansējums

Privātais
uzņēmējs

60 000,00

X

Apmeklētāju
skaits

Preiļu
novada
dome, ES
finansējums

Preiļu
novada
domes
Attīstības
daļa,
Tehniskā
daļa

10 000,00

X
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X

X
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3.3.4. Mērķis: Veidot Preiļu novadu par atpazīstamu, atraktīvu un ģimenei draudzīgu atpūtas vietu Latgales reģiona ģeogrāfiskajā
centrā
12.tabula
Uzdevums
Projekta/ veicamo
Projekta
Finanšu
Atbildīgais Indikatīvā 2013 2014 2015 2016 2017 2018
darbību kopuma
plānotie
avots
summa,
nosaukums
darbības
LVL
rezultāti
Realizēt Preiļu
novada tūrisma
mārketinga
aktivitātes

Preiļu novada vizuālā
noformējuma un izstāžu
aprīkojuma (stends,
galds, krēsli, roll-up
(baneris), telts) izstrāde
un iegāde
Preiļu novada
informatīvo karšu
izstrāde un uzstādīšana
pie iebraukšanas Preiļu
pilsētā no Daugavpils,
Viļānu un Aglonas puses
Preiļu novada kartes,
kurā ir norādītas telšu un
piknika vietas izstrāde

Apmeklētāju
skaits

Preiļu
novada
dome, ES
finansējums

TIC

6 000,00

X

X

Apmeklētāju
skaits

Preiļu
novada
dome, ES
finansējums

TIC

10 000,00

X

X

Apmeklētāju
skaits

TIC

1 000,00

Izstrādāt vides reklāmu –
mākslinieciski noformētu
uzrakstu „Preiļi”,
iebraucot Preiļu pilsētā
no Daugavpils puses
Izstrādāt un realizēt

Apmeklētāju
skaits

Preiļu
novada
dome, ES
finansējums
Preiļu
novada
dome, ES
finansējums

TIC

5 000,00

Preiļu

TIC

2 000,00

Apmeklētāju
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X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Organizēt
apmācības
seminārus par
tūrisma mārketingu
un viesmīlību

Nodrošināt
iedzīvotāju,
uzņēmēju un
pašvaldības

ikgadējo akciju „Apceļo
Preiļu novadu”
Uzņemt filmu par Preiļu
novadu

skaits

Atjaunot ikgadējos siera
svētkus

Apmeklētāju
skaits

Izveidot un apmācīt
brīvprātīgo gidu grupu

Apmācītu
gidu skaits

TIC organizē izglītojošos
seminārus un seminārus
par tūrisma nozares
aktualitātēm Preiļu
novada tūrisma
uzņēmējiem
Ikgadu organizēt Preiļos
„Atvērtās durvis”
Latgales un citu reģionu
TICiem, tūrisma
operatoriem un
žurnālistiem
TIC gada sākumā
organizē informatīvo
semināru par iepriekšējā
gada tūrisma statistiku

Tūrisma
uzņēmēji

Apmeklētāju
skaits

novada
dome
Preiļu
novada
dome
Preiļu
novada
dome
Preiļu
novada
dome
Preiļu
novada
dome

TIC

1 800,00

X

TIC,
Kultūras
centrs,
privātie
uzņēmēji
TIC

10 000,00

X

800,00

X

X

TIC

1 500,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Apmeklētāju
skaits

Preiļu
novada
dome

TIC

1 800,00

X

X

X

X

X

Tūrisma
uzņēmēju
skaits

Preiļu
novada
dome

TIC

0,00

X

X

X

X

X
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darbinieku izpratni
par tūrismu, vēlmi
iesaistīties tūrisma
attīstībā novadā.

un prezentē rezultātus
novada iedzīvotājiem,
tūrisma uzņēmējiem

3.3.5. Mērķis: Popularizēt Preiļu novada nemateriālo kultūras mantojumu un vietējās tradīcijas
Uzdevums

Projekta/ veicamo
darbību kopuma
nosaukums

Saglabāt un attīstīt
Preiļu novada
nemateriālo kultūras
mantojumu un
vietējās tradīcijas

Izveidot datu bāzi par
seno arodu amatniekiem
un esošajiem
mājražotājiem
Izveidot
multifunkcionālo centru
Preiļu pilsētā ar mērķi
saglabāt nemateriālo
kultūras mantojumu un
seno arodu prasmes.

Seno arodu prasmju
apmācība jauniešiem un
arodu popularizēšana
vietējos tirdziņos

Finanšu
avots

13.tabula
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Atbildīgais

Indikatīvā
summa,
LVL

Preiļu
novada
dome

TIC, BI,
Muzejs

0,00

Apmeklētāju
skaits

Preiļu
novada
dome, ES
finansējums

900 000,00

X

X

X

Apmeklētāju
skaits

Preiļu
novada
dome, ES
finansējums

Preiļu
novada
domes
Attīstības
daļa,
Tehniskā
daļa,
Muzejs
TIC, BI,
Muzejs

4 000,00

X

X

X

Projekta
plānotie
darbības
rezultāti
Seno arodu
amatnieku
datu bāze
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X

X

X
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3.3.6. Mērķis: Veicināt videi draudzīga tūrisma attīstību
Uzdevums

Sadarbībā ar
vietējām
nevalstiskām
organizācijām, SIA
„Dēkaiņi” attīstīt
aktīvo tūrismu

Projekta/ veicamo
darbību kopuma
nosaukums
Izveidot ģimenēm
interesantu, aktīvu
tūrisma produktu ziemas
sezonā

Projekta
plānotie
darbības
rezultāti
Apmeklētāju
skaits

Finanšu
avots

Privātais
finansējums
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Atbildīgais

Indikatīvā
summa,
LVL

Privātais
uzņēmējs

5 000

14.tabula
2013 2014 2015 2016 2017 2018

X

X

X

X

X

