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Ievads
Saskaņā ar 2015.gada 15.septembrī noslēgto līgumu ar Latgales plānošanas reģionu SIA
“Konsorts” izstrādā „Tirgus izpēti Preiļu novada investīciju objektam „Preiļu muižas komplekss
un parks””.
Tirgus izpētes mērķis ir:
veikt tirgus izpēti Preiļu muižas kompleksa un parka rekonstrukcijai, kultūrvēsturiskā
mantojuma ekonomiskās vērtības paaugstināšanai un investīciju piesaistei Preiļu novadā,
izanalizējot pašvaldības piedāvātos attīstības scenārijus vai piedāvājot savu attīstības
scenāriju. Pamatojoties uz izpētes rezultātiem, izstrādāt ekonomiski piemērotāko produktu vai
pakalpojuma aprakstu augstākminētajā investīciju objektā.
Tirgus izpētes izstrāde veikta sadarbībā ar Preiļu novada pašvaldību. Tirgus izpētes izstrādes
vadītājs: Igors Voitešonoks.
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Kopsavilkums
Investīciju objekts atrodas Latvijas dienvidaustrumos, Latgales plānošanas reģiona Preiļu
pilsētā, Raiņa bulvārī 19, ar kopējo platību 41,2 ha (t.sk.13 ha parka dīķi un kanāli).
Investīciju objektam ir unikāla atrašanās vieta, jo Preiļi atrodas nozīmīgu pilsētu krustpunktā,
tikai 50-60 km attālumā, turklāt tam ir nozīmīgu transporta koridoru tuvums.
Borhu muižas parks un pils ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, tā datējums ir
19.gadsimta 1.ceturksnis. Parka projektēšanas un celtniecības darbus grāfa Borha ģimenei ap
1806.-1865.gadu veica itāļu arhitekts Macoti.
Investīciju objekts sastāv no Borha laikmeta atstātā kultūrvēsturiskā mantojuma un Preiļu
pilsētas mūsdienu laikmeta būvētiem atpūtas un apskates objektiem: Borhu dzimtas pils,
Borhu muižas zirgu staļļa ēkas, kalpu mājas, parka vārtsarga namiņa, 3 vārtiem, dārznieka
mājas, kapelas, parka kanāliem un strautiem, parka kanāla dīķiem, 3 kanālu saliņām, 12
tiltiem, „Mīlestības kalniņa”, „Skūpstu akmens”, vecās Borhu pils (vīna pagrabu drupām),
Borhu kāzu ozola, parka takām, parka estrādes, BMX trases, vasaras kafejnīcas un daudziem
parka dabas pieminekļiem (dižkokiem un retām zīdītāju sugām).
Borhu muižai raksturīgs angļu neogotikas stils.
Šobrīd teritorija ir tikai daļēji sakārtota, nav izbūvētas inženiertehniskās komunikācijas.
Lai gan liela teritorijas daļa šobrīd ir degradēta, tai ir liels attīstības potenciāls, jo pieejama
salīdzinoši liela teritorija uzņēmējdarbības veikšanai, teritorijā izvietoti daudzi autentiski
kultūrvēsturiski apskates un apmeklējuma objekti, ir pieejama transporta infrastruktūra no
Jēkabpils, Daugavpils un Rēzeknes pusēm, blakus tai ir pieejamas inženierkomunikācijas un
esošajā pilsētas teritorijas plānojumā plānotā izmantošana ir darījumu objektu apbūves,
koplietošanas apstādījumu un virszemes ūdeņu teritorija.
Attīstot investīciju objektu, tiktu samazināts degradēto teritoriju skaits pilsētā, atjaunots Borhu
laikmeta kultūrvēstures (kultūras un dabas) mantojums, veicināta tūrisma uzņēmējdarbības
attīstība un radīti priekšnosacījumi pilsētas ekonomiskajai izaugsmei. Teritorijā tiek plānota
tādu uzņēmumu piesaiste, kas attīstītu tūrisma nozari.
Lai investīciju objekta teritorija tiktu sakārtota, attīstīta un būtu pievilcīga potenciālajiem
investoriem (uzņēmējiem), kā arī tūristiem, nepieciešams nodrošināt kompleksu plānošanas,
projektēšanas un būvniecības procesu, pakāpeniski atjaunojot Borhu muižas parka teritoriju,
pili un citus kultūrvēsturiskos objektus, pirms tam izvērtējot teritorijas telpisko situāciju un
nepieciešamību pēc inženierinfrastruktūras nodrošinājuma.
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Summary
The investment object is located in south-east part of Latvia, in Latgale Planning Region, in
Preiļi, Raina boulevard 19, it has total area 41.2 hectares (with13 hectares of park ponds and
channels).
The investment object has a unique location because Preili located at the junction of major
cities, only 50-60 km away, and it has closeness of important transport corridors.
Borgh Manor Park and Castle is an architectural monument of national importance, its date is
1st quarter of 19 century. The park design and construction works for Count Borh family was
carried out by Italian architect Macoti at 1806 – 1865.
The investment object consists of left Heritage of Borh era and recreation and attractions
objects of modern era of Preili town: Borgh family castle, Borhs manor horse stable, house of
servants, the park gatekeeper cottage, 3 gates, gardener's house, chapel, the park channels
and streams, the park channel ponds, 3 channel islands, 12 bridges, "Love hill", "stone of kiss",
old castle of Borgh (wine cellar ruins), Borgh wedding oak, the park trails, the park stage, BMX
track, summer cafe and many natural monuments in the park (trees and rare species of
mammals).
Borgh Manor is characterized to English neo-Gothic style.
Currently the area is only partially aligned, there are no built engineering communications.
Although the largest part of the territory is currently degraded, it has great development
potential, as access to a relatively large area for doing business, area has many cultural and
historical sights and authentic objects, there is availability for transport infrastructure from
Jēkabpils, Daugavpils and Rezekne, next to area are availability for engineering
communications and in territorial plan of the town planned use of the area is a business object,
communal green areas and surface water area.
Development of investment objects would reduce the number of brownfields in the town,
restore Borhs era culture (cultural and natural) heritage, promote tourism business
development and create the preconditions for the economic growth of the town. The territory
is planned for businesses involvement in the development of the tourism industry.
For the investment object to be aligned,, developed and would be attractive to potential
investors (entrepreneurs), as well as for tourists, it is necessary to provide a complex
planning, design and construction process, gradually restoring Borhs Manor Park area, the
castle and other cultural and historical attractions, before assessing spatial situation of the
areas and the need for support of engineering communications.
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Резюме
Объект инвестиций находится на юго-востоке Латвии в Латгальском регионе
планирования в городе Прейли по адресу Райня булварис 19, общая площадь которого
41,2 га (в том числе 13 га составляют пруды и каналы парка).
Объект находится в уникальном месте, так как город Прейли расположен на
пересечении дорог в направлении достаточно крупных и значимых городов (на
расстоянии 50-60 км от них), кроме того расположен вблизи транспортного коридора.
Парк и дворец имения Борхов являются памятником архитектуры государственного
значения, датирован первой четвертью 19 века. Работы по проектированию и
строительству для семьи графа Борха в приблизительно 1806 – 1865 годах выполнял
итальянский архитектор Макотти.
Объект состоит из культурно-исторического наследия времен Борха, а также объектов
отдыха и достопримечательностей города Прейли, построенных в наши дни: родовой
дворец Борхов, здание конюшни имения Борхов, дом прислуги, домик сторожа парка, 3
ворот, дом садовника, часовня, каналы и ручьи парка, пруды, 3 островка на каналах, 12
мостов, «Горка любви», «Камень поцелуев», старый дворец Борхов (развалины винных
погребов), свадебный дуб Борхов, дорожки парка, эстрада в парке, BMX трасса, летнее
кафе и множество природных памятников парка (вековые деревья, редкие виды
животных).
Имению Борхов присущ английский неоготический стиль.
На сегодняшний момент территория только частично обустроена, отсутствуют
инженерные коммуникации.
Не смотря на то, что большая часть территории в запущенном состоянии, у нее есть
потенциал развития, учитывая, что доступна сравнительно обширная территория для
ведения предпринимательской деятельности, на территории расположены аутентичные
культурно-исторические достопримечательности, объекты для осмотра и посещения,
доступна траспортная инфраструктура в направлении города Екабпилс, Даугавпилс и
Резекне, в непосредственной близости имеются инженерные коммуникации.
При развитии инвестиционного объекта будет уменьшено число деградированных
территорий в городе, будет восстановленно культурно-историческое наследие времен
Борхов, что в свою очередь будет способствовать развитию туризма и создаст
предпосылки для экономического роста города. На территории планируется
привлечение таких предприятий, которые будут развивать туристическую отрасль.
Для того, чтобы привести в порядок территорию инвестиционного объекта и сделать ее
привлекательной для потенциальных инвесторов (предпринимателей), а также
туристов, необходимо обеспечить комплексный процесс проектирования и
строительства, постепенно восстанавливая территорию парка имения Борхов, дворец и
другие культурно-исторические объекты, перед тем оценив пространственную ситуацию
и необходимость обеспечения инженерной инфраструктурой.
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1. Teritorijas apraksts
1.1. Ģeogrāfiskais novietojums
Investīciju objekts atrodas Preiļu pilsētā. Pilsēta atrodas Latvijas dienvidaustrumu daļā,
Latgales centrālajā daļā, Jēkabpils, Rēzeknes un Daugavpils pilsētu krustpunktā. Preiļi ietilpst
Latgales plānošanas reģionā.
Investīciju objekts ir „Preiļu muižas komplekss un parks” (turpmāk arī saukts „Borhu muižas
parks un Pils”), tas atrodas Preiļu pilsētas dienvidaustrumu daļā, un aizņem nozīmīgu pilsētas
teritorijas daļu (attēls 1.1.).

Attēls 1.1: Preiļu pilsēta un Borhu muižas parka un pils ģeogrāfiskais novietojums

Investīciju objektam ir unikāla atrašanās vieta, jo Preiļi atrodas nozīmīgu pilsētu krustpunktā,
tikai 50-60 km attālumā, turklāt tam ir nozīmīgu transporta koridoru tuvums. Preiļi arī ir
nozīmīga pieturvieta svētceļojuma uz Aglonu laikā, kas tradicionāli notiek augusta sākumā.
Preiļu pilsētas attālumi līdz apkārt esošajām:







pilsētām;
maģistrālajiem ceļiem;
dzelzceļu stacijām;
lidostām;
ostām;
valsts robežām (attēlā un tabulā1 zemāk).

Izmantots „google maps” maršrutu plānotājs, kur par piemērotāko maršrutu tika izvēlēts īsākais pieejamais
maršruts.
1
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Attēls 1.2: Preiļu pilsētas ģeogrāfiskais novietojums un attālumu rādiusi
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Tabula 1.1: Attālums (pa autoceļu) no Preiļu pilsētas
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Līdz 65 km

Līdz 125 km

Līdz 400 km

Latvija
70 km
Viļaka
80 km
Lielvārde
85 km
Ķegums

145 km
155 km
155 km

Dobele
Mazsalaca
Tukums

255 km
265 km
270 km

Alūksne
Ogre
Ikšķile
Baldone

160 km
170 km
180 km
185 km

Auce
Kandava
Brocēni
Saldus

290 km
300 km
315 km
315 km

Salaspils

185 km

Talsi

320 km

Ape

185 km

Skrunda

340 km

Smiltene

190 km

Kuldīga

350 km

Cēsis

190 km

Durbe

385 km

Sigulda

195 km

Priekule

390 km

A2 (E77)

175 km

Ventspils

390 km

Līgatne

195 km

55 km

Baloži

200 km

Piltene

405 km

57 km

Valmiera

205 km

Grobiņa

400 km

A3 (E264)

205 km

Pāvilosta
410 km
Līdz 400 km

Aglona

27 km

A13 (E262)
Aglonas dzc
stacija

19 km
18 km

Ļaudona
Ludza
Madona

Viļāni
Līvāni
A6

35 km
35 km
37 km
37 km

Viesīte
Lubāna
Kārsava
Aknīste

Varakļāni

50 km

Koknese

A12 (E22)

40 km

Balvi

Daugavpils

50 km

Aizkraukle

A6 un A14

45 km

Jaunjelgava

Daugavpils
„Lociki” lidosta
Daugavpils
dzc stacija

42km

Zilupe

55 km

Cesvaine

Rēzekne

55 km

Gulbene

„Rēzekne 1”
dzc stacija
„Rēzekne 2”
dzc stacija

Viļānu dzc pietura

Līdz 250 km

Krāslava
60 km
Līdz 65 km

95 km
95 km
98 km
108
km
108
km
115
km
115
km
120
km
120
km
120
km
125
km

Līdz 125 km

Līdz 250 km

„Ventspils osta”

390 km

Latvija
Dagda
Jēkabpils

62 km
64 km

„Krustpils” dzc
stacija

65 km

Rīga
A1, A4 (E67); A5,
A8 (E77); A7 (E67)

205 km
190 km

A9 un A10 (E22)

220 km

Lidosta „Rīga”

215 km

„Rīgas ostas
pasaž.termin.”
„Rīgas brīvosta”

205 km

Vangaži
Olaine
Bauska
Saulkrasti
Jelgava
Jūrmala
Valka
Limbaži

210 km
210 km
210 km
225 km
230 km
230 km
230 km
240 km

Liepāja

410 km

„Liepājas
starpt. lidosta”

410 km

„Liepājas osta”

410 km

Vilius
Trakai
Kaunas

240 km
265 km
280 km

210 km

Lietuva
Robeža Ēģipte
Zarasai
Visaginas

Rokiškis
Utena
Panevēžys

90 km
95 km
115
km
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135 km
145 km
160km

Ukmergė

Šiauliai
Mažeikiai
Alytus
Palanga
Klaipēda

210 km

295 km
345 km
350 km
445 km
460 km

Igaunija
Robeža

190 km

Tartu

300 km

Robeža Valka

230 km

Viljandi

310 km

Võru

225 km

Parnu

360 km

Põlva

250 km

Veclaicene

Paide

375 km

Tallina

470 km

Baltkrievija
Robeža Paternieki 95 km
Robeža Saliena 100 km

Robeža Grebņova

110 km
Robeža Terehova 125 km

Polatsk
Navapolatsk
Hlybokaye
Pastavy
Krievija

190 km
190 km
195 km
195 km

Vitsyebsk
Minska

290 km
360 km

Pytalovo
Sebezh
Krasnogorodsk
Opochka
Ostrov
Pustoshka
Pskov

138 km Novosokolniki 255 km
146 km Velikiye Luki
280 km
148 km Sanktpēterburga 515 km
175 km Kaļiņingrada
550 km
177 km
Maskava
740 km
205 km
230 km
Virs 400 km
Somija
Helsinki
550 km
Zviedrija
Stokholma
720 km
Polija
Bialystok
Varšava
Gdańsk

525 km
700 km
750 km

1.2. Infrastruktūras nodrošinājums
Investīciju objekts
Investīciju objekts sastāv no Borha laikmeta atstātā kultūrvēsturiskā mantojuma (Borhu muižas
parka un pils) un Preiļu pilsētas mūsdienu laikmeta būvētiem atpūtas un apskates objektiem,
un tie ir:
1. Borhu dzimtas pils;
2. Borhu muižas zirgu staļļa ēka;
3. Borhu muižas kalpu māja (šobrīd apdzīvota);
4. Borhu muižas parka vārtsarga namiņš (šobrīd muzeja krātuve);
5. Borhu muižas vārti – 3 vārti;
6. Borhu muižas dārznieka māja (šobrīd daudzdzīvokļu dzīvojamā māja);
7. Borhu muižas kapela (Preiļu Romas katoļu baznīcas īpašums);
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8. Borhu muižas parka kanāli un strauti – 3 kanāli;
9. Parka kanāla dīķi – 3 dīķi;
10. Kanālu saliņas – 3 saliņas;
11. Borhu muižas tilti – 12 tiltiņi;
12. „Mīlestības kalniņš”;
13. „Skūpstu akmens”;
14. Vecā Borhu pils (vīna pagrabu drupas);
15. Borhu kāzu ozols;
16. Parka takas;
17. Preiļu parka estrāde;
18. BMX trase;
19. Vasaras kafejnīca.

Ceļi
Preiļu pilsētā ir ievadi reģionālās nozīmes ceļiem:
-

no R – P63 (Līvāni—Preiļi);
no ZR un DA – P62 (Krāslava—Preiļi—Madona);
no ZA un D – P58 (Viļāni—Preiļi—Špoģi).

Ielas
Investīciju objektam ir ievadi Pilsētas ielām:
-

no R – Daugavpils iela (P58);
no Z – Andreja Paulāna, Liepu, Sporta ielas un Raiņa bulvāris;
no A – Pils un Aglonas ielas (P62);
no D – Pils, Mehanizatoru ielas un Raiņa bulvāris;
no Z un D – Borhu muižas parku šķērso Raiņa bulvāris;

i – tūrisma informācijas centrs
Tūrisma informācijas centrs atrodas:
-

uz Z 750 m attālumā, Kārsavas ielā 4, Preiļos.

A – Autoosta un autobusu pieturas
Autoosta atrodas:
-

uz Z 600 m attālumā – Tirgus laukumā 9, Preiļos (Brīvības, Aglonas, Daugavpils un
Rēzeknes ielu krustpunktā).

Blakus Borhu muižas parkam ir ierīkotas autobusu pieturas:
-

no R – uz Daugavpils ielas (starp Cēsu un Talsu ielām);
no ZA – uz Aglonas ielas (starp Andreja Paulāna un Kosmonautu ielām).

P – auto stāvvietas
Blakus Preiļu Borhu muižas parkam atrodas auto stāvvietas:
-

Raiņa bulvārī (starp Talsu un Andreja Paulāna ielām);
Talsu ielā (starp Raina bulvāri un Liepu ielām);
Mehanizatoru ielā (pie Vaiņodes ielas);
Aglonas ielā (starp Andreja Paulāna un Kosmonautu ielām);
Pils ielā (100 m attālumā no Andreja Paulāna ielas).
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1.3. Investīciju objekta Borhu muižas Parka un Pils apraksts un foto
Investīciju objekts ir Preiļu novada domes īpašumā. Investīciju objekta Borhu muižas Parka platība ir 41.2 ha, t.sk. 13 ha aizņem parka dīķi un kanāli.
Borhu muižas Parks un Pils ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (ar aizsardzības Nr.6498-6505), tā datējums ir 19.gadsimta 1.ceturksnis. Parku
grāfa Borha ģimenei ap 1806.-1865.gadu itāļu arhitekts Macoti veica projektēšanas un celtniecības darbus. Vizualizācija kartē zemāk.

Attēls 1.3: Preiļu pilsētas Borhu muižas parka apskates objektu novietojums
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Tabula 1.2: Preiļu pilsētas Borhu muižas parka apskates objektu apraksts un foto
Objekta Nr. un nosaukums

Apraksts

1. Borhu dzimtas pils,
apskates objekts

Ēkas platība 1500 m2. Pieminekļa datējums 1860.gads. Valsts aizsargājams kultūras piemineklis
Nr. 6499. Preiļu muižas kungu māja - pils, būvēta kā Preiļu muižas jaunā pils pēc vecās pils ēkas
(pašreiz drupu stāvoklī) nolietošanās 19.gs. pirmajā pusē. Ēka pārbūvēta angļu neogotikas stilā
19.gs. beigās. Līdz 1979 gadam pilī atradās skola un darba telpas dažādām organizācijām. Pēc
ugunsgrēka, 1979.gadā ēka bija pamesta. 2016.gadā uzsāku pils atjaunošanas darbi.

2. Borhu muižas zirgu staļļa ēka,
apskates objekts

Ēka ir drupas. Ēkas platība 564 m2. Pieminekļa datējums 19. gs. l.c. Valsts aizsargājams kultūras
piemineklis Nr. 6501.Preiļu muižas stallis celts 19.gadsimta 1.c. dzirnavu dīķa malā, noslēdzot
pils pagalmu. Tas sastāvēja no trim kopā savienotiem korpusiem, stūrus rotāja torņi. Tādējādi
staļļa āriene saistījās ar pils neogotikas stila arhitektūru. Logailu ierāmējums un kokā grieztas
zirgu galvas arhivoltu centrā pasvītroja romantiskās idejas.

3. Borhu muižas kalpu māja,
apskates objekts

Ēkas platība ir 247,4 m2. Šobrīd ir apdzīvota. Atrodas pēc adreses Raiņa bulvārī 25, Preiļu muižas
apbūves pieminekļa datējums 19. gs. vidus. Valsts aizsargājams kultūras piemineklis Nr. 6498.

Attēls 1.6: Apskates objekts 3.

Attēls 1.4: Apskates objekts 1.
Attēls 1.5: Apskates objekts 2.
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Objekta Nr. un nosaukums

Apraksts

4. Parka vārtsarga namiņš,
Apskates un apmeklējuma objekts.

Šobrīd muzeja krātuve – 68 m2. Pieminekļa datējums 19. gs. 2.p. Valsts aizsargājams kultūras
piemineklis – Nr. 6504. Vārtsarga namiņš celts 1817.g.

5.1.

Borhu muižas vārti,
apskates objekts.

Parka ZR pusē. Pieminekļa datējums 19. gs. 2.p. Valsts aizsargājams kultūras piemineklis Nr.
6502. Neogotikas formās celtie 19.gs. 3.cet. vārti ar smailloka arkām.

5.2.

Borhu muižas vārti,
apskates objekts.

Parka DA pusē. Pieminekļa datējums 19. gs. 2.p. Valsts aizsargājams kultūras piemineklis Nr.
6503. Neogotikas formās celtie 19.gs. 3.cet. vārti ar smailloka arkām.

5.3.

Borhu muižas vārti,
apskates objekts.

Parka DA pusē. Pieminekļa datējums 19. gs. 2.p. Valsts aizsargājams kultūras piemineklis Nr.
6498. Šobrīd drupas.

Attēls 1.9: Apskates objekts 5.3.

Attēls 1.7: Apskates un apmeklējuma objekts 4.,
un apskates objekta 5.1.

Attēls 1.8: Apskates objekts 5.2.
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Objekta Nr. un nosaukums

Apraksts

6. Borhu muižas dārznieka māja,
Šobrīd kā dzīvojamā māja.

Šobrīd daudzdzīvokļu dzīvojamā māja – 195,5 m2. Preiļu muižas apbūves pieminekļa datējums 19.
gs. Valsts aizsargājams kultūras piemineklis Nr. 6498.

7. Borhu muižas kapela,
Apskates un apmeklējuma objekts

Kapela ar Borhu dzimtas kapenēm zem tās. Preiļu Romas katoļu baznīcas īpašums – 177,8 m2.
Pieminekļa datējums 1817.gads. Valsts aizsargājams kultūras piemineklis Nr. 6500.

Attēls 1.10: Objekts 6.

Attēls 1.11:
Apskates un apmeklējuma objekts 7.
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Objekta Nr. un nosaukums

Apraksts

8. Borhu Parka kanāli un strauti,
Borhu Parka kanāli un strauti ir Borhu dzimtas Parka neatņemama sastāvdaļa, tie sadalāmi 3 kanālu
8.1. Kanāls starp Saltupi un Rietumu grupās. Šobrīd galvenokārt ir apskates un ikdienas atpūtas objekti.
dīķi;
8.2. Austrumu daļas kanāli;
8.3. Ziemeļu daļas kanāli.
9. Borhu Parka kanāla dīķi,
Borhu Parka kanāla dīķi ir Borhu dzimtas Parka neatņemama sastāvdaļa, tie sadalāmi 3 kanālu dīķu
9.1. Peldvietas dīķi (Parka ZR);
grupās. Peldvietu dīķim ir ierīkota pludmale, un to izmanto kā ikdienas un aktīvās atpūtas objektu. Visi
9.2. Rietumu daļas dīķis (Parka R);
citi dīķi ir apskates, ikdienas atpūtas (potenciāli arī aktīvās atpūtas) objekti.
9.3. Lielais dīķis un Austrumu dīķis
(Parka A)
10. Borhu Parka Kanālu saliņas,
10.1. „Ādama un Ievas sala” (Parka A
vidienē);
10.2. Sala ar kalniņu (Parka Z vidienē);
10.3. Lielā Sala (Parka ZA).

Attēls 1.12: Apskates objekts 8.1.

Borhu Parka saliņas ir Borhu dzimtas Parka neatņemama sastāvdaļa, pavisam ir 3 kanālu salu, kuras
vēsturiski izveidotas no zemes izraktas no kanāliem un strautiem. Ādama un Ievas saliņai ir izstrādāts
tehniskais projekts, kas ietver vēsturiskā tiltiņa izbūvi tās piekļūšanai. Citas saliņas ir lielākas, kur
piekļuvi tiem nodrošina Borhu muižas Parka tiltiņi. Šobrīd ir apskates un ikdienas atpūtas objekti.

Attēls 1.13: Apskates objekts 9.1.
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Attēls 1.14: Apskates objekts 10.1.

Objekta Nr. un nosaukums
11. Borhu muižas parka tilti,
pavisam ir 12 tilti:

Apraksts
Borhu muižas Parkā pavisam ir bijuši 12 tilti. Tilti ir neatņemama Borhu muižas parka sastāvdaļa. Liela
daļa šo tiltu ir zaudējusi savu autentisko izskatu. Šobrīd ir izstrādāti tehniskie projekti, kas iekļauj arī
tiltu restaurācijas un rekonstrukcijas sadaļas, lai atgūtu to vēsturisko izskatu.

11.1.

Borhu
muižas
„ķieģeļu Parka ZR pusē. 18.gs. celtais ķieģeļu arkveida tilts ar 2 arkām, pāri arkām izbūvēts jauns koka
arkveida tilts”,
konstrukcijas gājēju tiltiņš, tādā veida daļēji saglabājis savu autentisko izskatu.
apskates un ikdienas atpūtas
objekts

11.2.

Borhu muižas „ķieģeļu tilts”,
ikdienas atpūtas objekts

Ir bijis Parka R vidienē, šobrīd nav saglabājies, taču Borhu muižas parka kanālu un dīķu kaskādē
novērojams kanāla sašaurinājums vēsturiskā tilta vietā.

11.3.

Borhu muižas „Pils tilts”,
ikdienas atpūtas objekts

Parka DR pusē. Viens no ievadtiltiem piekļuvei pie Borhu muižas Pils no Pils ielas. Savu vēsturiski
autentisko izskatu nav saglabājis.

11.4.

Borhu muižas tilts,
ikdienas atpūtas objekts

Parka D pusē. Viens no Borhu muižas Parka tiltiem pāri Preiļupei, Pils ielā. Savu vēsturiski autentisko
izskatu nav saglabājis.

Attēls 1.16: Apskates objekts 11.3.

Attēls 1.15: Apskates objekts 11.1.
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Attēls 1.17: Apskates objekts 11.4.

Objekta Nr. un nosaukums

Apraksts

11.5.

Borhu muižas „koka tilts”,
ikdienas atpūtas objekts

Parka DA pusē. Viens no Borhu muižas Parka tiltiem, kas savu vēsturiski autentisko izskatu nav
saglabājis.

11.6.

Borhu muižas „Akmens/koka Parka DA pusē. Viens no Borhu muižas Parka tiltiem, kas savu vēsturiski autentisko izskatu nav
tilts”,
saglabājis.
ikdienas atpūtas objekts

11.7.

Borhu muižas „ķieģeļu tilts”,
ikdienas atpūtas objekts

Parka A pusē. Viens no Borhu muižas Parka tiltiem, kas savu vēsturiski autentisko izskatu nav
saglabājis vai saglabājis daļēji.

Attēls 1.19: Apskates objekts 11.6.

Attēls 1.18: Apskates objekts 11.5.

Attēls 1.20: Apskates objekts 11.7.
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Objekta Nr. un nosaukums

Apraksts

11.8.

Borhu muižas „Akmens/koka Parka ZA pusē. Viens no Borhu muižas Parka tiltiem, kas savu vēsturiski autentisko izskatu nav
tilts”,
saglabājis.
ikdienas atpūtas objekts

11.9.

Borhu muižas „tilts
saliņu”,
ikdienas atpūtas objekts

11.10. Borhu muižas tilts,
ikdienas atpūtas objekts

uz Parka R puses vidienē. Viens no Borhu muižas Parka tiltiem, kas savu vēsturiski autentisko izskatu nav
saglabājis. Attēlā redzamas padomju laikā celta tilta paliekas.

Parka Z puses vidienē. Viens no Borhu muižas Parka tiltiem, kas savu vēsturiski autentisko izskatu nav
saglabājis.

Attēls 1.23: Apskates objekts 11.10.

Attēls 1.21: Apskates objekts 11.8.
Attēls 1.22: Apskates objekts 11.9.
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Objekta Nr. un nosaukums

Apraksts

11.11. Borhu
muižas
tilts/slūžas, Parka Z puses vidienē. Viens no Borhu muižas Parka tiltiem, kas savu vēsturiski autentisko izskatu
ikdienas atpūtas objekts
nav saglabājis. Attēlā atspoguļots padomju laikā celts tilts/slūžas. Šobrīd kalpo kā gājēju tiltiņš un
ūdens novadbūve pie Lielā dīķa - ūdens līmeņa uzstādināšanai Lielajā dīķī un Preiļupes caurplūdumu
izvadīšanai.
11.12. Borhu muižas tilts/aizsprosts,
ikdienas atpūtas objekts

Parka Z puses vidienē. Viens no Borhu muižas Parka tiltiem, kas savu vēsturiski autentisko izskatu
nav saglabājis. Attēlā atspoguļots padomju laikā celts tilts/aizsprosts. Šobrīd kalpo kā gājēju tiltiņš un
ūdens līmeņa uzstādīšanai Lielajā dīķī un kanālā, kā arī Preiļupes caurplūdumu izvadīšanai.

11.13. Ūdens novadbūve,
ikdienas atpūtas objekts

Parka ZR pusē pie Daugavpils ielas. Šobrīd labā stāvoklī (rekonstruēta 2013.gadā) un kalpo kā ūdens
novadbūve Peldvietas dīķim.

Attēls 1.24: Apskates objekts 11.11.

Attēls 1.26: Apskates objekts 11.13.

Attēls 1.25: Apskates objekts 11.12.
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Objekta Nr. un nosaukums

Apraksts

12. „Mīllestības kalniņš”,
apskates un ikdienas
objekts

Parka Z puses vidienē. Vēsturiski izveidots ar Borhu muižas parku, tā datējums ir 19.gadsimta
atpūtas 1.ceturksnis. Valsts aizsargājams kultūras piemineklis Nr. 6505. „Mīlestības kalniņš” ir ģeogrāfiski
augstākā vieta Preiļu pilsētā. Vēsturiski uz kalniņa atradās viens no romantiskākajiem tējas namiņiem,
savukārt padomju okupācijas laikā tur bijusi skulptūra “Pionieris”, kas līdz mūsdienām arī nav
saglabājusies.

13. „Skūpstu akmens”,
apskates un ikdienas
objekts.

Parka ZA pusē. Atklāts 2013.gada 25.jūlijā. Vēsturiski akmens atradies tieši tajā vietā. Kā leģenda vēsta,
atpūtas muižas laikos uz tā uzkāpjot, mīlnieki skūpstījās, iemantodami laimi un mūžīgu mīlestību. Vēl 20. gs
sākumā jaunieši kāpa uz tā skūpstīties, lai izlīgtu pēc strīda vai apzvērētu mīlestību /Aculiecinieces
Lidijas Pastores stāsts/.

14. Vecā Borhu pils,
apskates objekts.

Vīna pagrabu drupas. Parka DR pusē. Preiļu muižas apbūves pieminekļa datējums 19. gs. Valsts
aizsargājams kultūras piemineklis Nr. 6498.

Attēls 1.29: Apskates objekts 14.

Attēls 1.27: Apskates un ikdienas atpūtas
objekts 12.

Attēls 1.28: Apskates un ikdienas atpūtas
objekts 13.

23

Objekta Nr. un nosaukums

Apraksts

15. Borhu dzimtas kāzu ozols,
apskates objekts

Parka DR pusē, 20 m no Borhu vecās Borhu pils drupām. Valsts aizsargājams kultūras piemineklis Nr.
6505. Parastais ozols (Quercus robur L.) DIŽKOKS. Grāfu Borhu stādītais ozols. To vecās pils priekšā
savā kāzu dienā stādīja jaunais muižnieku Borhu pāris.

16. Borhu muižas Parka takas,
ikdienas un aktīvās atpūtas objekts

Parka takas orientējoši 7,8 km garumā stiepjas viscaur parkam. Preiļu parka pieminekļa datējums
19.gadsimta 1.ceturksnis. Valsts aizsargājams kultūras piemineklis Nr. 6505. Parks savu romantiskā
ainavu dārza veidolu ir ieguvis 19.gadsimta vidū (1806.-1865.gadu grāfa Borha ģimenei itāļu arhitekts
Macoti veica projektēšanas un celtniecības darbus) un vēl šodien tas ir viens no ievērojamākajiem
Latvijas lauku parkiem. Te aug 25 sugu koki un krūmi, to vidū 14 dižkoki

17. Preiļu parka estrāde,
izklaides un kultūras objekts

Parka ZA pusē. Preiļu parka estrādes datējums 20.gs. Uz Preiļu parka estrādes notiek ikgadējie Preiļu
pilsētas mūzikas pasākumi.

Attēls 1.31: Ikdienas un aktīvās atpūtas
objekts 16.

Attēls 1.30: Apskates objekts 15.
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Attēls 1.32: Izklaides un kultūras objekts 17.

Objekta Nr. un nosaukums

Apraksts

18. BMX trase,
aktīvās atpūtas objekts

Parka R daļā. BMX trase būvēta salīdzinoši nesen. Šobrīd izmantojama kā aktīvas atpūtas objekts,
kur notiek gan BMX sacensības, gan treniņu iespējas trenera pavadībā.

19. Vasaras kafejnīca - terase
ikdienas atpūtas objekts

Preiļu parka vasaras kafejnīcas datējums ir 2015.gada jūnijs. Pie kafejnīcas ir pludmales volejbola
laukums un „Pludmales dīķa” pludmale.

Attēls 1.33: Aktīvās atpūtas objekts 18.

Attēls 1.34: Ikdienas atpūtas objekts 19.
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1.4. Borhu muižas Parka dabas pieminekļi
Tabula 1.3: Borhu muižas īpaši aizsargājamie2 dabas pieminekļi3
Nr.p.k.

Suga4

Aizsardzība

ID

Atrašanās vieta

Apkārt (m)

H (m)

1.

Eiropas segliņš (Euonymus europaea L.)

DIŽKOKS

1808

Preiļu parks, 25m DR no šķūnīša parka Z malā, lauces malā

0.57

5.5

2.

Parastais ozols (Quercus robur L.)

DIŽKOKS

1801

Preiļu parks, 20m A no vecas pils pamatiem

4.5

22

3.

Parastais ozols (Quercus robur L.)

DIŽKOKS

1802

Raiņa bulvāris 5, pie ielas, alejā.

5.16

22

4.

Parastais ozols (Quercus robur L.)

DIŽKOKS

1803

Preiļu parks, 35m ZA no bij. estrādes, uz lielās salas, kanāla malā

4.35

29

5.

Parastais ozols (Quercus robur L.)

DIŽKOKS

1809

Preiļu parks, 25m ZA no artēziskās akas

3.65

20

6.

Parastā kļava (Acer platanoides L.)

DIŽKOKS

1806

Preiļu parks, 125m Z no Šaurupītes tilta pie Pils ielas, laucē

3.38

27

7.

Parastā kļava (Acer platanoides L.)

DIŽKOKS

1807

Preiļu parks, 50m ZA no galveniem vārtiem (pie Daugavpils ielas)

3

24

8.

Parastā liepa (Tilia cordata Mill.)

DIŽKOKS

1804

Raiņa bulvāris, 54m no A.Paulāna ielas, kreisajā pusē

3.5

23

9.

Āra bērzs (Betula pendula Roth)

DIŽKOKS

1805

Raiņa bulvāris 5, alejā

2.5

23

10.

Eiropas egle (Picea europaea)

DIŽKOKS

PR009

Preiļu parkā, lielās lauces ZR malā

2,6

23

11.

Ziemas liepa (Tilia cordata Mill.)

DIŽKOKS

PR002

Preiļos, Raiņa bulvārī 9

4.7

20

12.

Ziemas liepa (Tilia cordata Mill.)

DIŽKOKS

PR003

Preiļos, Raiņa bulvārī 5

4.8

20

13.

Ziemas liepa (Tilia cordata Mill.)

DIŽKOKS

PR004

Preiļos, Raiņa bulvārī 15

4.8

24

14.

Ziemas liepa (Tilia cordata Mill.)

DIŽKOKS

PR005

Preiļu parkā, 300 m uz DA no kapličas kanāla malā

4.3

29

15.

Ziemas liepa (Tilia cordata Mill.)

DIŽKOKS

PR006

Preiļu parkā, 300 m no kapličas dīķa krastā

4.3

28

16.

Ziemas liepa (Tilia cordata Mill.)

DIŽKOKS

PR007

Preiļos, Raiņa bulvārī 13

4.2

22

17.

Parastā kļava (Acer platanoides L.)

DIŽKOKS

PR008

Preiļu parkā, lielajā plaucē

3.1

18

18.

Sudraba kļava (Acer saccharinum L.)

Reta suga

PR010

Preiļu parkā, lielās lauces malā pie dīķa

4.2

24

19.

Parastais ozols (Quercus robur L.)

DIŽKOKS

PR001

Preiļu parkā, uz DA no vecās pils

4.4

21

No retajām un īpaši aizsargājamām sugām5 Preiļu parka teritorijā divās vietās konstatēta bezmugurkaulnieka suga – lapkoku praulgrauzis Osmoderma
eremīta. Ūdensaugu dīķu piekrastes joslā dominē platlapu vilkvālīte Typha latifolia, dizā ūdenszāle Gliceria maxima, upes kosa Equisetum fluviatile,
ezera meldrs Scirpus lacustrius, bebrukārkliņš Solanum dulcamara, izplestais donis Juncus effuscus, parastais miežubrālis Phalaroides arundinacea,
parastā vīgrieze Filipendula ulmaria, dzeltenā lēpe Nuphar lutea, dižmeldru grīslis Carex pseudocyperus u.c. sugas.
To aizsardzības režīmu reglamentē „Aizsargjoslu likums”, „Meža likums”, „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, „Sugu un biotopu aizsardzības likums”, MK not. Nr. 45 „Mikroliegumu izveidošanas,
aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi un MK. not. Nr. 415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi I. un VII. daļa.
3
VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes informācija
4
Dižkoku kritēriji, Latvijas dabas pieminekļi – koki, dabasretumi.lv
5
MK not. Nr.396.”Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” 1.pielikums
2
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1.5. Borhu muižas kompleksa un parka tehniskais stāvoklis
Tabula 1.4: Preiļu muižas kompleksa un parka infrastruktūru tehniskais stāvoklis
Obj. Nr. nosaukums

Tehniskais stāvoklis

1. Borhu dzimtas pils6

Ēkai raksturīgs angļu neogotikas stils. Ēkas lietderīgā telpu platība 1500 m 2. Šobrīd tikai kā apskates objekts. 2005.gadā bija izstrādāts pils
rekonstrukcijas tehniskais projekts (SIA „AIG”).
Ēkai divstāvu apjoms ar vairākiem tornīšiem (Apaļais ieejas tornis, taisnstūra tornis ar 5 skaldņu izbūvi ar vainagojošo koka "zvannīcu").
Z fasāde (galvenā): ar 14 ailu asīm, torņiem 1 un 3 asis, piebūvēm 5 un 3 logu asis. Centrālajā daļā ir ieejas mezgli – altāns un veranda.
D fasāde – ar diviem uz āru vērstiem korpusiem un verandu: ar 13 asīm, torņiem 3 un 1 asis, gala piebūvei ir mainīgs logu asu skaits.
Jumts ir daudz slīpņu ar seguma materiālu skārdu ar pārklājumu. Vēsturiski koka dakstiņu jumts, Lauksaimniecības skolas laikā to nomainīja
uz skārda jumtu. Šobrīd jumts ir šīfera. Piebūvēm ir plakani jumti.
Terases ir ar atjaunojamu balustrādi: betona stabiem - Z fasādē volūtas stūros ar betona lietiem balustriem zem margas, D fasādē betona
stabiem - postamenti ar pildiņiem stūra balstiem ar lietu betona balustru aizpildījumu.
Arhitektoniskā izpēte Pils ēkai veikta 2002.gadā. Šobrīd sienu, nesošo konstrukciju, fasāžu stāvoklis pasliktinājies, zudušas vēl vairākas
detaļas. Lielākā daļa sienu apmetuma ir zudusi, mainot pārsegumus 1980-tos uz dzelzsbetona paneļiem zuduši visi sākotnējie griesti, vietām
saglabājušies vilkto dzegu fragmenti. Tornis ar baznīcas un zvannīcas telpām nav pieejams. Interjera apdares apsekošanu un projektēšanu
būs iespējams precizēt un pabeigt tikai rekonstrukcijas būvdarbu laikā. Rekonstrukcijas darbu laikā arhitektoniskās izpētes darbus
nepieciešams turpināt AU kārtībā. Pieļaujams, ka rekonstrukcijas darbu gaitā tiks atsegti apdares fragmenti, kuru izmantošana vai
konservācija būs jārisina projekta realizācijas gaitā.

2. Borhu muižas zirgu

Ēkai raksturīgs angļu neogotikas stils. Ēkas platība 564 m 2. Ēka ir drupas. Šobrīd ir apskates objekts, brīvdabas izstāžu un plenēru vieta.

staļļa ēka7

1949.g. vēl bija labā stāvoklī ar skaidu jumtu un kokā grieztām zirgu galvām. Fasādes apdarē izmantots laukakmens mūris ar sīku šķembu
iespiedumu javā un gluda apmetuma virsma. Pēc 2.pasaules kara staļļa ēka vairs netika izmantota un pamazām sabruka. 2002.gadā veikta
staļļa drupu konservācija.
Ēkas tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā neapmierinošs. Ieteicams veikt Staļļu projekta izstrādi. Staļļa nesošās sienas tehniskais stāvoklis
ir neapmierinošs, rizalīti izkļāvušies no vertikālās ass, tikai pēc sienu savilkšanas tehniski iespējama mūru konservācija. Dekoratīvais

6
7

Tehniskā projekta paskaidrojuma raksts 2005.gada teksts revidēts atbilstoši pasūtītāja programmai, SIA AIG 2014.g.
Preiļu pils staļļi vizuāli tehniskā apsekošana, rekomendācijas avārijas situācijas novēršanai, SIA „AIG” 2013.g.
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aizpildījums erodējis, vietām zudis pilnībā. Apmetums erodējis, vietām zudis mūra materiāls. Centrālajā rizalitā saglabājušies trīs koka zirgu
galvu fragmenti. Ārējās apdares tehniskais stāvoklis neapmierinošs.
2014.gadā tika veikta staļļu ēkas rekonstrukcijas pirmā kārta, kuras ietvaros staļļi tika savilkti ar tērauda trosēm, lai apturētu staļļu
sabrukšanu, bet, lai novērstu turpmāku staļļu bojāeju, nepieciešams realizēt visas tehniskajā apsekošanas rezultātā paredzētās staļļu
rekonstrukcijas kārtas.
Paredzēts atjaunot koka dekoratīvos elementus – 3 zirga galvas.
3. Borhu muižas kalpu Ēkas platība 247,4 m2. Šobrīd ir apdzīvota. Ēkas adrese Raiņa bulvārī 25, Preiļi.
māja
4. Borhu muižas Parka Ēkas platība 68 m2. Šobrīd apskates objekts un muzeja krātuve. Labā tehniskā stāvoklī, telpas apsaimnieko un izmanto kā atklāto mācību
vārtsarga namiņš
5. Borhu muižas vārti

krātuvi Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs.
Parka teritorijā 3 Borhu muižas vārti. Borhu muižas parka ZR, DA daļās un R vidienē. Neogotikas formās ar smailloka arkām celti 19.gs.
3.ceurksnī. Šobrīd apskates objekti. Borhu muižas vārti Parka DA pusē (Pils ielā) renovēti 2004.gadā, vārti Parka ZR pusē (A. Paulāna ielā)
renovēti 2006.gadā, un vārti Parka R pusē ir drupas (nepieciešama rekonstrukcija)

6. Borhu muižas

Ēkas platība 195,5 m2. Šobrīd daudzdzīvokļu dzīvojamā māja.

dārznieka mājas
7. Borhu muižas
kapelas

Ēkas platība 177,8.m2. Preiļu Romas katoļu baznīcas īpašums. Borhu muižas kapelai 2006.gada septembrī pabeigta renovācija. Šobrīd ir
apskates un apmeklējuma objekts, izstāžu, garīgās mūzikas koncertu un lūgšanu telpa.
Šobrīd SIA „Dd Studio” izstrādā Borhu muižas kapelas kapeņu ekspozīcijas tehnisko projektu. 2016. gadā tiks uzsākta ekspozīcijas
izveidošana kapenēs. Sekojoši Borhu muižas kapelas kapenes būs apskates un apmeklējuma objekts.

8. Borhu muižas Parka Kanāli un strauti iedalāmi 3 grupās: „Kanāls starp Saltupi un Rietumu dīķi”, „Austrumu daļas kanāli” un „Ziemeļu daļas kanāli”. Šobrīd
kanāli un strautu8

ir ikdienas atpūtas objekts, taču kamēr kanālu sistēma netiks sakārtota, tas veidos vizuālu piesārņojumu. Borhu muižas kanālus un strautus
veido 2 upju ietekas Saltupes un Preiļupes. Apmēram 1 km augšpus Preiļupes ietekas parka dīķos (uz D no Parka) no tās atzarojas Saltupe.
Saltupes hidrauliskais kritums ir 2-3 reizes lielāks nekā Preiļupei, tāpēc daļa no kopējā caurplūduma aizplūst pa Saltupi. Saltupes atzarojumā
tika izbūvēts slieksnis, lai samazinātu caurplūdumu pa Saltupi. Plūdu laikā pie augstākiem ūdens līmeņiem Preiļupes – Saltupes sadales
mezglā ūdens izplūda palienā un Saltupes gultnē izbūvētais slieksnis nedeva efektu. Ūdens masas krājās pirms Saltupes ceļa caurtekas

8

„Preiļu parka dīķu un kanālu rekonstrukcija” TEHNISKAIS PROJEKTS VSIA „Melioprojekts” 2014.gads
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(D1.5m) un appludināja piegulošās platības. Ceļa caurteka darbojās spiediena režīmā un ūdenim ar lielu ātrumu izplūstot no caurtekas rada
kreisā krasta izskalojumu un nobrukumu apdraudot privāto un pašvaldības īpašumu teritoriju. Daļa no Preiļupes caurplūduma novirzās pa
Preiļupi uz parka dīķiem.
Agrāk gar bijušo Lauktehniku arī bija dīķis, kurš savienoja Saltupi ar Rietumu daļas dīķi. Tas veicināja ūdens apmaiņu dīķos un atslogoja
Saltupes ceļa caurteku plūdu periodos. Ekspluatācijas laikā šis dīķis piesērēja un aizauga. Ūdens tece pa to tika pilnībā pārtraukta, aizberot
aptuveni 110m garu posmu pie Mehanizatoru ielas un likvidējot Mehanizatoru ielas caurteku. Rezultātā atlikušajā daļā izveidojās atsevišķi
piesārņoti sastāvējušies ūdens laukumi, kas veido ļoti neestētisku skatu no restaurējamās pils un citiem skatu punktiem. Agrāk
funkcionējušais kanāls starp Saltupi un rietumu dīķi pašreiz pārvērties par atsevišķiem dīķīšiem, kuros nenotiek ūdens apmaiņa. Lielā dīķa
austrumu galā esošie kanāli praktiski ir sausi.
9. Borhu dzimtas Parka Kanāla dīķi iedalāmi 3 grupās: Peldvietas dīķis, Rietumu daļas dīķis un Lielais un neregulārās formas austrumu dīķis.
kanāla dīķi9

Hidromelioratīvais raksturojums
Esošie dīķi veido dīķu kaskādi ar sekojošiem ekspluatācijas ūdens līmeņiem, kuri 1990.g. tika saskaņoti ar Restaurācijas institūtu u.c.,
organizācijām: Peldvietas dīķis un Rietumu daļas dīķis – 126.7 m BS10, Lielais dīķis – 128.5 m BS un neregulāras formas dīķis austrumu
daļā – 129.2 m BS. Ūdens līmeni Peldvietas un Rietumu dīķī uz atzīmes 126.7 m BS nodrošina Peldvietas dīķī pie Daugavpils ielas 2013.
gadā rekonstruētā ūdens novadbūve. Ūdens līmeni Lielajā dīķī uz atzīmes 128.5 m BS nodrošina divas avārijas stāvoklī esošas ūdens
novadbūves Parka teritorijā.
Dīķu ekoloģiskais raksturojums
Parka dīķu ekoloģisko stāvokli nosaka Preiļupes piegulošo platību izmantošana, kā arī iedzīvotāju ekoloģiskā kultūra. Augšpus Preiļiem
Preiļupe plūst caur lauksaimnieciski izmantojamām zemēm un raksturojās ar apmierinošu skābekļa režīmu un amonjaka un fosfora
daudzumu. Preiļupītes ūdens kvalitāte pasliktinās pirms iekļūšanas parka dīķī. Piesārņojumu rada pilsētas dzīvojamo un rūpniecisko rajonu
virszemes notece. Borhu dzimtas Parka dīķi attiecībā pret noteci no apkārtējām platībām un Preiļupes lejas teci darbojās kā attīrīšanas
nosēddīķi. Par to, bez biezā nogulšņu slāņa, norāda arī lielais aizaugums (ap 70%), galvenokārt Rietumu dīķī ar iegremdētajiem ūdens
augiem (glīvenes, elodejas, daudzlapes) kā arī bentosa sastāvs (oligohēti, hironomu kāpuri). Biezais netīro dūņu slānis darbojas arī kā
otrreizējais piesārņojuma avots, pasliktinot skābekļa režīmu. Dīķa ekoloģiskā stāvokļa novērtējums izdarīts no 1990.g. Bioloģijas institūta
speciālistu novērtējuma. Parka dīķu gultne, attīrot to no nogulsnēm un cita liekā, veidojama, vadoties no eitrofā ezera proporcijām, t.i.,

9

„Preiļu parka dīķu un kanālu rekonstrukcija” TEHNISKAIS PROJEKTS VSIA „Melioprojekts” 2014.gads
līmenis Baltijas augstuma sistēmā

10 Ūdens
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piekrastes seklajai, ar ūdens augiem aizaugušajai joslai jābūt ap 10% no dīķu platības, bet dziļumam vismaz 2-3 m. Tīrot dīķus, gar krastiem
jāatstāj atsevišķi ūdens augu puduri, tas palīdzēs ātrāk atjaunoties ūdens augu joslai gar krastu, tā uzlabojot pašattīrīšanās spējas un arī
ainavu.
10. Kanālu saliņas

Borhu muižas Parka teritorijā ir 3 salas. Vēsturiski salas izveidotas no zemes izraktas no kanāliem un strautiem. Mazākā ir „Ādama un
Ievas saliņa” (ģeometriski apļveidīga), kas atrodas Borhu muižas parka Lielajā dīķī, un divas lielākas „Sala ar kalniņu” Parka Z vidienē
un „Lielā sala” Parka ZA. Saliņas nepieciešams labiekārtot. Ādama un Ievas saliņai ir izstrādāts tehniskais projekts, sekojoši plānots
rekonstruēt saliņu, izbūvējot nelielu estrādi, kā arī atjaunot tiltiņu līdz saliņai.

11. Borhu muižas

11.1. Borhu muižas „ķieģeļu arkveida tilts” atrodas Parka ZR pusē. 18.gs. celtais ķieģeļu arkveida tilts ar 2 arkām, kuras ir sliktā stāvoklī.

tiltiņi11

Pāri arkām izbūvēts jauns koka konstrukcijas gājēju tiltiņš. Ķieģeļu arku atjaunošana iekļauta 2005.g. projektā “Preiļu pils un parka
rekonstrukcija”. Caurplūduma nodrošināšanai un ūdens apmaiņai peldvietas dīķī papildus esošajām arkām 2013. gadā ir izbūvēta plastmasa
caurteka Ø1.0m („Preiļu parka dīķu un kanālu rekonstrukcija” tehniskajā projektā būve Nr.2. un Nr.3).
11.2. Borhu muižas „ķieģeļu tilts” atrodas Parka R vidienē nav saglabājies („Preiļu parka dīķu un kanālu rekonstrukcija” tehniskajā projektā
ir atspoguļots kanāla sašaurinājums, bet nav atspoguļots tilts).
11.3. Borhu muižas „Pils tilts” atrodas Parka DR pusē. Kultūrvēsturiskais tilts nav saglabājies. Pāri esošai būvei ir ierīkots gājēju celiņš.
Tagadējā caurteka Ø0.5m pie Pils ielas. Caurtekas teknes atzīme 126.2m BS rada iespēju daļējai aizsalšanai ziemas periodā. Caurtekas
ieplūdes un izplūdes dzelzsbetona konstrukcijas deformējušās un laika apstākļu rezultātā bojātas. Nepieciešams izbūvēt jaunu caurteku ar
lielāku diametru („Preiļu parka dīķu un kanālu rekonstrukcija” tehniskajā projektā būve Nr.6.).
11.4. Borhu muižas tilts atrodas Parka D pusē. Pāri esošajai būvei ir ierīkota iela autotransportam un gājējiem („Preiļu parka dīķu un kanālu
rekonstrukcija” tehniskajā projektā ir atspoguļots kanāla sašaurinājums, bet nav datu par pieminēto tiltu).
11.5. Borhu muižas „koka tilts” atrodas Parka DA pusē, un ir gājēju tiltiņš ar celiņu. Lai nodrošinātu labāku ūdens apmaiņu parka kanālos
paredzēts izmantot no austrumu puses ieplūstošā grāvja noteci, izbūvējot divus aizsprostu esošo gājēju tiltiņu vietā („Preiļu parka dīķu un
kanālu rekonstrukcija” tehniskajā projektā ir atspoguļots kā būve Nr.12.).
11.6. Borhu muižas „koka tilts” atrodas Parka DA pusē un ir gājēju tiltiņš ar celiņu. Lai nodrošinātu labāku ūdens apmaiņu parka kanālos
paredzēts izmantot no austrumu puses ieplūstošā grāvja noteci, izbūvējot divus aizsprostu esošo gājēju tiltiņu vietā („Preiļu parka dīķu un
kanālu rekonstrukcija” tehniskajā projektā – ir atspoguļots kā būve Nr.11.).

11
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11.7. Borhu muižas „ķieģeļu tilts” atrodas Parka A pusē, un ir tilts ar iebūvētu caurteku. Pāri esošai būvei ir ierīkots ceļš autotransportam
un gājējiem. Lai nodrošinātu labāku ūdens apmaiņu parka kanālos paredzēts izmantot no austrumu puses ieplūstošā grāvja noteci plānots
esošās caurtekas pārbūve. Tādā veidā Austrumu gala dīķa ūdens līmeni iespējams regulēt ar caurteku – regulatoru manipulējot ar koka
sprostsijām („Preiļu parka dīķu un kanālu rekonstrukcija” tehniskajā projektā – ir atspoguļots kā būve Nr.10.).
11.8. Borhu muižas „Akmens/koka tilts” atrodas Parka ZA pusē, un ir gājēju tiltiņš ar celiņu („Preiļu parka dīķu un kanālu rekonstrukcija”
tehniskajā projektā ir atspoguļots kanāla sašaurinājums, bet nav datu par pieminēto tiltu).
11.9. Borhu muižas „tilts uz saliņu” atrodas Parka R puses vidienē, un ir padomju laika celta tilta paliekas (Preiļu parka dīķu un kanālu
rekonstrukcija” tehniskajā projektā nav datu par pieminēto tiltu).
11.10. Borhu muižas tilts atrodas Parka Z puses vidienē, un ir gājēju tiltiņš ar celiņu („Preiļu parka dīķu un kanālu rekonstrukcija” tehniskajā
projektā ir atspoguļots kanāla sašaurinājums, bet nav datu par pieminēto tiltu).
11.11. Borhu muižas tilts/slūžas atrodas Parka Z puses vidienē. Ūdens novadbūve pie Lielā dīķa, paredzēta ūdens līmeņa uzstādināšanai
Lielajā dīķī uz atzīmes 128.50 m BS un Preiļupes caurplūdumu izvadīšanai. Būves betona konstrukcijas atmosfēras apstākļu un ūdens
iedarbības rezultātā ir deformējušās, saplaisājušas un izdrupušas. Krasta nostiprinājumi ir deformējušies un paskaloti. Pāri būvei ir ierīkots
gājēju celiņš. Ūdens līmeņa regulēšana un plūdu caurplūdumu izlaišana notiek ar koka sprostsijām, kuras iespējams patvaļīgi izņemt.
Praktiski būve atrodas avārijas stāvoklī un nepieciešams izbūvēt jaunu („Preiļu parka dīķu un kanālu rekonstrukcija” tehniskajā projektā – ir
atspoguļots kā būve Nr.4).
11.12. Borhu muižas tilts/aizsprosts atrodas Parka Z puses vidienē. („Preiļu parka dīķu un kanālu rekonstrukcija” tehniskajā projektā – ir
atspoguļots kā būve Nr.5). Būve kalpo ūdens līmeņa uzstādīšanai Lielajā dīķī un kanālā, kā arī Preiļupes caurplūdumu izvadīšanai. Būves
betona konstrukcijas atmosfēras apstākļu un ūdens iedarbības rezultātā ir deformējušās, saplaisājušas un izdrupušas. Krasta nostiprinājumi
ir deformējušies un paskaloti. Pāri būvei ir ierīkots gājēju celiņš. Ūdens līmeņa regulēšana un plūdu caurplūdumu izlaišana notiek ar koka
sprostsijām, kuras iespējams patvaļīgi izņemt. Praktiski būve atrodas avārijas stāvoklī un nepieciešams izbūvēt jaunu.
11.13. Ūdens novadbūve. Ūdens novadbūve pie Daugavpils ielas Peldvietas dīķī ir rekonstruēta 2013.gadā. Pāri esošai būvei ir ierīkota
Daugavpils iela („Preiļu parka dīķu un kanālu rekonstrukcija” tehniskajā projektā ir atspoguļota kā būve Nr.1). „Preiļu parka dīķu un kanālu
rekonstrukcija” tehniskajā projektā ir aprakstītas papildus būves, kas atrodas ārpus Parka teritorijas, taču ir tieši saistītas ar parka kanālu
un dīķu caurteces nodrošināšanai (Preiļu parka dīķu un kanālu rekonstrukcija” tehniskajā projektā tie ir atspoguļotas kā būves Nr.7, Nr.8,
Nr.9, un Nr.13.).
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12. „Mīlestības kalniņš” Vēsturiski izveidots no zemes izraktas no kanāliem un strautiem. Uz kalniņa atradās viens no romantiskākajiem tējas namiņiem. Padomju
okupācijas laikā tur bija skulptūra “Pionieris”. Šobrīd skulptūra nav saglabājusies, jo laika gaitā pilnīgi erodējusi.
13. „Skūpstu akmens” Jaunatklāts 2013.gada 25.jūlijā. Akmens vēsturiski atradies tieši tajā vietā.
14. Vecā Borhu pils
(vīna pagrabi)
15. Borhu kāzu ozols

Pašreiz drupu stāvoklī, kur saglabājušies ir vīna pagrabi. Teritorija aizaugusi, lai to kvalitatīvi atsegtu, nepieciešama arheologu iesaistīšana
un tūlītēja pamatu konservācija.
Muižnieku kāzu dienā vecās Borhu pils priekšā līgavainis iestādīja ozolu, bet līgava – bumbierkoku. Saglabājies ir tikai ozols. Ir Borhu muižas
parka Dižkoks - Parastais ozols (Quercus robur L.).

16. Borhu muižas Parka Kopā veido orientējoši 7,8 km, kas stiepjas viscaur parkam, pāri tā tiltiņiem un salām. Takas ir ar dažādiem virsmas segumiem un dažādiem
takas

parametriem, līdz ar to neveido Parka vienotu tēlu.

17. Preiļu parka estrāde Atklāta 20.gs. 70-tajos gados. Mūsdienās apsaimniekota un kopta.
18. BMX trase
19. Vasaras kafejnīca

2013.gadā atklāta jaunbūve, kuras mērķis ir sporta aktivitātes.
Atklāta 2015.gada jūnijā. Ir sezonāla rakstura kafejnīca ar blakus uzbūvētu pludmales volejbola laukumu.

Inženierkomunikācijas investīciju objektam „Borhu muižas Parks un Pils
Elektroapgāde un

Apgaismojums ir gar Andreja Paulāna ielu un ir pie Borhu muižas vārtiem Parka ZR pusē. Apgaismojumu nodrošina AS „Sadales tīklu”

apgaismojums

apakšstacijas uz Andreja Paulāna ielas. Daži apgaismes stabi ir ap Borhu muižas Pils teritoriju, taču nepieciešams papildus apgaismojums.
Elektroapgādi un apgaismojumu pie Pils ēkas un Parka teritorijas DR pusē var nodrošināt apakšstacija, kas atrodas uz Mehanizatoru ielas.
Parka teritorijas DA pusi elektroapgādi un apgaismojumu var nodrošināt apakšstacija, kura atrodas uz Mehanizatoru ielas A pusē. Parka
teritorijas ZR pusē ir elektroapgāde „ pludmales teritorijā”, ko nodrošina AS „Sadales tīkli” apakšstacija, kura atrodas pie Paulāna ielas.
Parka teritorijas ZA pusi var nodrošināt „Sadales tīkla” apakšstacija, kura atrodas pie Andreja Paulāna ielas.

Ūdensapgāde un

Ūdensvadu un Kanalizāciju uz Borhu muižas Pili var nodrošināt maģistrālās ūdensapgādes un kanalizācijas caurules, kuras stiepjas gar

kanalizācija

Mehanizatoru ielu, kas ir 350 m attālumā no Pils ēkas. Parka teritorijas ZR pusē ūdensvadu ir iespējams pievadot no Daugavpils ielas
maģistrālā ūdensapgādes cauruļvada, kas atrodas 150 m attālumā, un kanalizācijas tīklu var pievienot no Mehanizatoru ielas, kas atrodas
500 m attālumā. Ūdensvadu uz Estrādi (un apkārtni) var nodrošināt maģistrālā ūdensapgādes caurule, kas stiepjas gar Pils ielu, kas atrodas
250 m attālumā no Estrādes. Kanalizāciju uz Estrādi (un apkārtni) var nodrošināt ar lokālo aku un attīrīšanas sistēmu.
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Obj. Nr. nosaukums

Tehniskais stāvoklis

Siltumapgāde

Siltumapgādi Borhu muižas Pils ēkai iespējams nodrošināt, ierīkojot autonomo apkures sistēmu ar dabas gāzi, tā kā maģistrālais gāzesvads
stiepjas gar Mehanizatoru ielu, kas ir 350 m attālumā no Pils ēkas. Alternatīvais siltumapgāde ir iespējama, izbūvējot siltumapgādes tīklu ar
pieslēgumu pie maģistrālā centralizētā siltumtīkla, kas stiepjas gar Mehanizatoru ielas 350 m attālumā.

1.6. Preiļu muižas kompleksa un parka iepriekšējā izmantošana
Preiļu pilsēta
Preiļi ir viena no senākajām apdzīvotajām vietām Latvijas teritorijā. Preiļi pirmoreiz tiek minēti ap 1250. gadu, taču pastāv uzskats, ka senie Preiļi ir
sākuši veidoties daudz agrāk ap Anspaku un Plivdu pilskalniem jau 10. gadsimtā. Pēc Preiļu zemes izlēņošanas Ikšķiļu un Borhu dzimtām, Preiļu
zemes centrs no minētajiem pilskalniem pārvietojas uz tagadējo Preiļu pilsētas Borhu dzimtas parka teritoriju. Te izveidojās un līdz pat 19.gs. otrajai
pusei pastāvēja Borhu muižas centrs. 1382. gadā Preiļi nonākuši grāfu Borhu īpašumā, kurus arī uzskata par pilsētas dibinātājiem, jo tā piecsimt
gadu garumā piederējusi šai dzimtai, kurai ir nozīmīga loma Preiļu pilsētas un novada vēsturē. Borhi pieder pie vecākajām dižciltīgo dzimtām Eiropā.
Preiļu muižas komplekss un Parks
Preiļu parka plānojumu projektējis itāļu arhitekts Vinčenco Macoti ap 1756.-1798.gadu, parku apjoza dekoratīvs nocietinājums (kastella) un četrrindu
liepu alejas parka vidū appludinot Preiļupīti, ir radīta dīķu un kanālu sistēma ar daudzām salām un pussalām klajumos (laucēs) izveidotas gleznainas
lapenes – liepu vai svešzemju koku un krūmu grupas. Borhu muižas Parkā ir izcili skaisti un labi aprūpēti krūmu puduri – segliņi, sausserži, melnie
plūškoki u.c. Padomju gados ir pieļautas būtiskas kļūdas Preiļu parka apsaimniekošanā – nepārdomātā Preiļupītes ūdens režīma dēļ pastiprināti
aizauguši parka dīķi. Laika gaitā zudumā gājušas visas tās parka celtnes (mazā arhitektūra). Papildus esošajām kultūrvēsturiskajam būvēm, senatnē
parkā atradās daudz vairāk saimniecisku ēku un to greznoja arī neskaitāmas skulptūras - kokgrieztās skulptūras “Ādams un Ieva paradīzē” (saliņa),
paviljoni un tējas namiņi ar izsmalcinātām mēbelēm uz uzkalniņiem parka stūros, ziedu torņi un balti krāsotie koka tiltiņi.
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Attēls 1.35: (foto 1972.g.12)

Attēls 1.36: (foto 1875.g.13)
Borhu dzimtas Pils
Grāfs Jozefs Heinrihs Borhs (1753.-1835.) 19.gadsimta sākumā uzcēla jaunu mūra dzīvojamo māju, kuru vēlāk gotizējot pārbūvēja grāfa dēls Mihaels
Borhs (1806.-1881.). Tās vietā Laikā no 1860.-1865.gadam uzcēla jaunu pili Tjūdoru neogotikas stilā (iespējamie projekta autori minēti G. Šahts un
A. Beļeckis), kad agrāk celto ēku paplašināja un bagātīgi izdekorēja, atbilstoši laikmeta prasībām. Pilī bijuši ozolkoka paneļi, ornamentāls plastisks
dekors, veidojot romantisku interjeru. Vienlaicīgi tika pārveidots vecais parks, ievērojami paplašinot tā robežas. Rezultātā tika izveidota romantiska
vieta ar greznu pili un gleznainu ainavu parku, kurš izcēlās ar regulāras plānošanas elementiem un harmoniskiem arhitektūras akcentiem. Jaunajā
pilī Borhu dzimtas pēcteči uzturējušies neilgu laiku, jo pēdējais īpašnieks – Mihaels Borhs ar 1866.gadu savus īpašumus sāka strauji izpārdot un
pārcēlās dzīvot uz Vitebsku. Borhu muižas jaunā pils šobrīd stāv bez starpsienām, logiem, durvīm, grīdām un telpu iekšējās apdares, ēka ir avārijas
stāvoklī. Kopš 1930.gadiem pilī atradusies gan lauksaimniecības skola, gan vidusskola, gan šūšanas cehs.
Borhu dzimtas Pils īpašnieku un apsaimniekotāju hronoloģija: 14.gadsimts līdz 1866.gadam grāfi Borhi – 1866. līdz 1873. Anglijas pavalstnieks
tirgotājs Johans Heinrihs Fredriks – 1873. līdz 1891. vācu barons Johans Ungerns-Šternbergs juridiski, bet faktiski uz pilnvaras pamata poļu
muižnieks Jans Mols – 1891. līdz 1910. krievu muižnieks cara galma kambarkungs Konstantīns Guļkevičs – 1910. līdz 1919. vācu muižnieks Kārlis
Hipiuss – 1924. līdz 1944. Borhu muižas Pilī divgadīgā lauksaimniecības skola, no 1939 Lauksaimniecības un mājturības skola – 1945 līdz 1963
Preiļu 1.vidusskola – 1963. līdz 1978. Preiļu pilī darbojās: Preiļu rajona bērnu sporta skola, sporta biedrība „Vārpa”, SCO, rajona informācijas un
skaitļošanas nodaļa, tehniskās inventarizācijas birojs, šūšanas firmas „Rīgas apģērbs” filiāle, DOSAAF, rajona pionieru nams – 1978. gada februārī
pili nopostīja ugunsgrēks.

12
13

I.Janele „Daiļdārzniecība” 1972.g.
Glezna „14 Czerwca” 1875.g
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Attēls 1.37:Jaunā Borhu pils (foto 1904.g.)
Borhu muižas zirgu stallis
Preiļu muižas stallis celts 19.gadsimta 2.pusē dzirnavu dīķa malā, noslēdzot pils pagalmu. Tas sastāvēja no trim kopā savienotiem korpusiem, stūrus
rotāja torņi. Tādējādi staļļa āriene saistījās ar pils neogotikas stila arhitektūru. Logailu ierāmējums un kokā grieztas zirgu galvas arhivoltu centrā
pasvītroja romantiskās idejas. Staļļa fasādes apdarē izmantots laukakmens mūris ar sīku šķembu iespiedumu javā un gluda apmetuma virsma. Pēc
2.pasaules kara staļļa ēka vairs netika izmantota un pamazām sabruka. 2001.gadā veikta staļļa drupu konservācija. Borhu muižas kalpu mājas
vēsturiskās ēkas datējums ir 19.gadsomta vidus.
Parka vārtsarga namiņš
Vārtsarga namiņš būvēts 19.gs. 2.pusē. Pēc tam, kad 1866.gadā M.Borhs bija pilnvarojis kolēģijas senatoru Ignatiju Bortkeviču pārdot Preiļu miestu,
Preiļu un Sondoru muižas 12500 desetīnu kopplatībā Lielbritānijas pavalstniekam Johanam Heinriham Fredrikam, pats sev M.Borhs paturēja tikai
Preiļu kapelu, muižas vārtsarga namiņu un 0.5 desetīnas zemes pie šīm būvēm. Pēc 2.pasaules kara ēkā bija ierīkoti dzīvokļi. Muižas vārtsarga
namiņš 1985.gadā dibinātā Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja pirmā mājvieta. Šeit dzima muzeja attīstības koncepcijas un sāka veidoties
krājuma kolekcijas. 2002.gadā Preiļu muižas vārtsarga namiņā iekārtoja etnogrāfijas, tekstiliju, keramikas un mēbeļu atklāto krātuvi, kad muzejs
ieguva jaunas telpas renovētajā kultūras namā. Atklātajā etnogrāfijas, mēbeļu, keramikas un tekstiliju krātuvē muzejs piedāvā saistošas, atraktīvas
muzejpedagoģiskās programmas skolēniem: Daudzkrāsainais senatnes motīvs; Teic, māmiņa manu darbu; Muzeja priekšmets stāsta; Lini un to
apstrāde. Šobrīd atklātajā mācību krātuvē MĀRGA aicina iepazīties ar 19.gs. sadzīves un iedzīves priekšmetiem, palīdz izzināt pūra lādes saturu.
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Borhu muižas vārti
Borhi norobežoja parku no apkārtējās
teritorijas, izveidojot tam apkārt 3-4 metri dziļu
grāvi un mūra valni. Iebraucamais ceļš uz pili
veda no Daugavpils ielas (rietumu) puses, kur
bija iestādīta četru rindu koku aleja, uzbūvēti
balti mūra vārti. Sarkanu ķieģeļu vārti bija arī
dienvidu pusē, kur sākās ceļš uz Aglonu. 19.
gadsimta beigās pie kapelas tika uzcelti jauni
sarkanu ķieģeļu vārti uz pilsētu.
Attēls 1.38: Zirgu staļļa ēka (foto 1949.g.)

Attēls 1.39: Vārtsarga namiņš un Borhu
muižas vārti (foto 1920.g.)

Borhu muižas Dārznieka māja
Dārznieka mājas celtniecības laiks ir 19. gs.. Latvijas 1.brīvvalsts laikā to izmantoja aizsargi. 1934.gadā viņi iepretī mājai ielas otrā pusē iestādīja
15.maija bērzu birzi. Pēc 2.pasaules kara 1960.gadu sākumā mājai uzbūvēja otro stāvu un tā joprojām tiek izmantota kā dzīvojamā māja pilsētas
iedzīvotājiem.
Borhu muižas kapela
Muižas kapelas Latvijā parādījās 18.gadsimta 70.gados pēc aizlieguma mirušos apbedīt baznīcās. Preiļu muižas kapela celta par grāfa Jozefa
Heinriha Borha līdzekļiem un iesvētīta 1817.gada 20.septembrī. Šajā kapelā muižas ļaužu garīgai aprūpei katru dienu notika dievkalpojumi un grāfs
speciāli uzturēja muižas garīdznieku. Zem kapelas bija iekārtotas kapenes grāfa ģimenes locekļu apbedīšanai. Kapelas arhitektūra atbalso Romas
Panteona ideju, tā celta rotondas veidā no neaptēstiem laukakmeņiem. Kapelas portālu, kuru noslēdz trīsstūra frontons, balsta uz priekšu izbīdītas
četras apaļas kolonas. 1919.gadā kapelā ierīkoja strādnieku klubu. Kapelu izrotāja ar revolucionāriem lozungiem, uz portāla ar sarkanu krāsu
uzrakstīja saukli „Tuvāk gaismai!” krievu valodā. Muižnieku atdusas vietas uzlauza, izpostīja, bagātības izlaupīja. 1920.gados kapelu nodeva
baznīcas rīcībā. Tajā tika atjaunots altāris un notika dievkalpojumi. Katru jūlija pirmo svētdienu no baznīcas uz kapelu devās procesijas gājieni. Pēc
2.pasaules kara ēku vēlreiz izdemolēja un tā netika izmantota. 1995. gadā Preiļu Romas katoļu baznīca atjaunoja īpašumtiesības uz kapelu un
rūpējas par tās uzturēšanu kārtībā - uzlikts skārda jumts, krusts, ielikti jauni logi un durvis. Noslēgts sadarbības līgums starp Preiļu Romas katoļu
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draudzi un Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeju par kapelas izmantošanu. Šobrīd kapelā apskatāmas Itālijas, Spānijas un Nīderlandes
renesanses laikmeta gleznotāju darbu reprodukcijas un tēlnieces Evī Upenieces skulptūras.
Attēls 1.40: Borhu muižas vārti (foto 1920.g.)

Attēls 1.41: Dārznieka māja (foto 1940.g.)

Attēls 1.42: Muižas Kapela (foto 1930.g.)

Borhu muižas Parka takas, kanāli un strauti, dīķi, tilti, saliņas un „Mīlestības kalniņš”
Borhu muižas īpašnieki, pakāpeniski paplašinot un papildinot apstādījumus, izveidoja romantisku ainavu parku 43 ha platībā. Borhi norobežoja parku
no apkārtējās teritorijas, izveidojot tam apkārt 3-4 metru dziļu grāvi un mūra valni. Visu parku šķērso dažāda lieluma kanāli un strauti, kuri savieno
dīķus, kurus izraka grāfa Borha laikā. Lai varētu šķērsot kanālus, tika būvēti tiltiņi. Grāfu Borhu laikā tiltiņi bija ļoti skaisti, rotāti ar sfinksām un citām
skulptūrām. No kanālu izraktās zemes bija izveidotas saliņas un "Mīlestības kalniņš". Pēc nostāsta kanālu virzienu forma veido monogrammu. Tagad
tiltiņu pāri kanāliem izskats kļuvis racionāls un vienkāršs.
„Skūpstu akmens”
Agrākajos laikos mīlētāji kāpuši un skūpstījušies uz šī akmens, lai iematotu laimīgu mīlestību. Par godu starptautiskajai skūpstu dienai 6. jūlijā, Preiļu
vēstures un lietišķās mākslas muzejs 2013.gadā 25.jūlijā iekala uzrakstu akmenī.
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Attēls 1.43: Parka kanāli, strauti, dīķi un
saliņas (foto 1972.g.14)

Attēls 1.44: Tilts (foto 1930.g.)

Attēls 1.45: Borhu dzimtas portrets 1806
Paviljons fonā uz „Mīlestības kalniņa” (foto
1806.g.15)
Vecā Borhu pils (Vīna pagrabi)
Viduslaikos Preiļu novads ar pili piederēja Livonijas Ordenim (tās celšanas gads 14.gadsimta pēdējā ceturksnī un vieta nav zināma), bet kopš 1382.g.
barona fon Borha dzimtai. Preiļu viduslaiku pils tika nopostīta Ivana Bargā iebrukuma laikā 1558.-1582.gadā. Borhi nopostīto pili neatjaunoja, bet
uzcēla jaunu, kura 18.gs.sāk. nodega. Tās vietā celta trešā divstāvu ēka – pirmais stāvs mūra, bet otrais no ozolkoka baļķiem. Ēkai novecojoties,
parādes pagalma dienvidu malā būvēta jauna – ceturtā pils (Borhu muižas Pils). Vecās pils ēka tikusi izmantota vēl 1920. gados, bet 1926.- 1927.gadā
tās koka daļa nojaukta, atstājot vien pirmā stāva mūrus, kas ir kalpojuši kā Vīna pagrabi.
Borhu kāzu ozols
Grāfu Borhu stādītais ozols. To vecās pils priekšā savā kāzu dienā stādīja jaunais muižnieku Borhu pāris. Borhu muižnieks iestādījis šo ozolu, bet
muižniece bumbierkoku (līdz mūsdienām nav saglabājies), kas atradās netālu no vecas Borhu pils.
14
15

I.Janele „Daiļdārzniecība” 1972.g.
Glezna „Borhu dzimtas portrets” 1806.g.
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Attēls 1.46: Vecā Borhu pils (vīna pagrabi)
(foto 1940.g.)

Attēls 1.47: Kāzu ozols (foto 2013.g.)
Siltumnīca (saukta par glāžu māju), ābeļdārzs un Skatu tornis (Sarkanais tornis)
Vēl padomju laikā no siltumnīcas bija palikušas drupas. Siltumnīca celta muižnieka Guļkeviča laikā. Parka ziemeļu laucē atrodas vecais augļu dārzs.
Teritorija aizņem apmēram 400 m garu un 100 m platu, pret dienvidiem nolaidenu teritoriju pašā parka ziemeļu malā. Šeit atradusies siltumnīca,
dārznieka mājiņa un Sarkanais tornis. Te gar parka malu stādītas sešas koku rindas. Šobrīd drupas nav saglabājušās.
.
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Attēls 1.48 Siltumnīca
(saukta par glāžu māju) (foto 1950.g.)

Attēls 1.49: Ābeļdārzs un Skatu tornis (foto
1950.g.)
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1.7. Pašvaldības sociālekonomiskais raksturojums
Platība
Preiļu novada platība ir
364,4 km2, kurā ietilpst
Preiļu pilsēta un pagasti
(Tabula 1.5.).

Tabula 1.5:Preiļu novadā ietilpstošās pilsētas un pagasti
Teritoriālās vienības
Platība
Preiļu pilsēta

5,2 km2

Aizkalnes pagasts

73,3 km2

Preiļu pagasts

79,3 km2

Pelēču pagasts

84,2 km2

Saunas pagasts

122,4 km2

Dabas resursi
Preiļu novada platību
aizņem
lielākoties
lauksaimniecības
izmantojamā zeme un
mežu zeme (Attēls 1.50).

Zeme zem Pārējās
zemes
ceļiem
2,1%
2,5%
Zeme zem Zeme zem
ēkām un ūdeņiem
pagalmiem 2,7%
Purvi
2,1%
4,8%
Krūmāji
2,4%

Lauksaimnie
cības
izmantojam
ā zeme
56,8%

Meži
26,6%

Attēls 1.50: Preiļu novadā zemes lietošanas veidi

Iedzīvotāji16
Preiļu novadā 2015.gada
jūlijā dzīvoja 10 623
iedzīvotāju (Tabula 1.6.), no
tiem:
- 65,8%
darbspējas
vecumā (6989);
- 13,0% līdz darbspējas
vecumam (1376);
- 21,3% pēc darbspējas
vecuma (2258)

16

Tabula 1.6: Iedzīvotāju skaits procentuāli Preiļu novadā pa
teritoriālajām vienībām
Teritoriālās vienības
% no novada iedzīvotājiem
Preiļu pilsēta

67,34 %

Preiļu pagasts

10,60 %

Aizkalnes pagasts

5,70 %

Pelēču pagasts

6,99 %

Saunas pagasts

9,37 %

Latvijas iedzīvotāju skaits pašvaldībās, LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, pmlp.gov.lv
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Iedzīvotāju skaitam Preiļu
novadā
ir
tendence
samazināties
(Attēls
1.51.)
Salīdzinot ar 2013.gadu,
migrācijas un negatīvās
demogrāfiskās situācijas
rezultātā
iedzīvotāju
skaits samazinājies par
238. 2014.gadā Preiļu
novada
dzimtsarakstu
nodaļā reģistrētas 116
dzimšanas, 49 laulība un
181 miršanas gadījumi.

2015.gada sākumā Preiļu
novadā pavisam bija 1629
bērnu (Tabula 1.7.).

10732 10562 10444

11826 11450 11662

11239 10930

10087 10012

10692

2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

Attēls 1.51: Preiļu novada iedzīvotāju skaita izmaiņas

Tabula 1.7: Bērnu skaits Preiļu novadā uz 01.01.2015
0-6 gadu vecumā
7-18 gadu vecumā
657

972

Sieviešu Preiļu novadā ir
vairāk nekā vīriešu (Attēls
1.52.):

Vīrieši
46,4%

- 53,65
%
sieviešu
(5864);
- 46,35 % vīriešu (5066);
Sievietes
53,6%

Attēls 1.52: Dzimumu proporcija Preiļu novadā
Novada
iedzīvotāju
nacionālais
sastāvs
(2014. gada sāk.) ir
salīdzinoši viendabīgs un
raksturīgs šāda lieluma
pašvaldībām
(Attēls
1.53.). Preiļu novadā uz
2015.sākumu ir:
- 10 280 pilsoņi,
- 329 nepilsoņi;
- pārējie 82.

Pārējie 2,1%
Poļi 1,3%

Čigāni 1,1%

Latvieši

66,1%
Krievi 28,3%

Baltkrievi

1,1%
Attēls 1.53: Preiļu novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs
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Nodarbinātība
2015.gadā 3.ceturksnī Preiļu novadā tika nodrošinātas 6120 darbavietas. Savukārt
sabiedriskais sektors un privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >= 50 nodrošināja
ar vidējo bruto algu 646 EUR, kura pēdējos gados ir pieaugusi, jo 2009.gadā vidējā bruto
alga sektorā bija 510 EUR. Lai arī Preiļu novadā bruto alga pieaug, Latvijas šī sektora vidējā
bruto alga ir augstāka, un šobrīd sasniedz 896 EUR17.
Būtiskākās uzņēmējdarbības nozares pilsētā pēc nodarbinātības ir lauksaimniecība,
pakalpojumi, tirdzniecība un ražošana.

Bezdarba līmenis
2015.gada oktobrī Preiļu
NVA filiālē bija reģistrēti18:
- 12,4% darba meklētāji
(869), no tiem:
- 6,7% sievietes (450);
- 5,7% vīriešu (417).
Preiļu
novada
darba
meklētāju
īpatsvars
ir
divreiz lielāks nekā Latvijas
vidējais darba meklētāju
skaits (Attēls 1.54.).

Darba meklētāji, t.sk.:
12,4%

6,7%

Vīrieši

5,7%

Sievietes

5,7%
3,2%

Preiļu novadā

2,5%

Latvijā

Attēls 1.54: Darba meklētāji, % no darbaspējas vecuma
iedzīvotajiem

Sadalot bezdarbniekus pa problēmgrupām, no tiem:
- 60% ilgstošie bezdarbnieki (virs 1.g);
- 8,7% jaunieši (15-27.g.);
- 15,9% pirmspensijas vecuma sievietes;
- 13,7% personas ar invaliditāti;
- 2,8% personas pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma;
- 0,3% personas pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma.
Pēc
izglītības
līmeņa
2015.gada
novembrī
novadā
visvairāk
bezdarbnieku
bija
ar
profesionālo izglītību –
43,5%, vispārējo vidējo
izglītību – 24,7% un
pamatizglītību – 21,1%, ar
augstāko izglītību bija 8,2%
bezdarbnieku (Attēls 1.55.)

zemāka par pamatizglītību
pamatizglītība

43,5%

vidējā izglītība

8,2% 0,0%
2,5%

profesionālā izglītība

21,1%
augstākā izglītība
nav dokumentāri
apliecināta

24,7%

Attēls 1.55.: Bezdarbnieku izglītības līmenis
Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa republikas pilsētās un novados (euro), LR Centrālās statistikas
pārvalde, www.csb.gov.lv
18 NVA pārskats par bezdarba situāciju valstī, LR Nodarbinātības Valsts aģentūra (Aktualizēts: 25.11.2015)
17

43

Uzņēmēji
Preiļu
novadā
uz
2015.gada sākumu bija
944 aktīvi uzņēmumi
(Attēls 1.56.)
2014. gadā Latvijā aktīvo
uzņēmumu skaits bija
lielāks par 6,3%19.

Komandītsabiedrības

1

SIA un AS

180

Individuālie komersanti

51

Zemnieku saimniecības

148

Pašnodarbinātās personas

564
0

100

200

300

400

500

600

Attēls 1.56: Latvijā aktīvo uzņēmumu skaits

Visplašāk
pārstāvētā
nozare Preiļu novadā ir
lauksaimniecība (44%),
pakalpojumu
sfērā
darbojas 33% uzņēmumu
(tai skaitā arī būvniecība),
tirdzniecībā
–
17%
uzņēmumu, bet ražojošie
(ne
lauksaimniecības)
uzņēmumi – 6% no kopējā
uzņēmumu skaita.

Tirdzniecība
17%

Ražošana
6%

Pakalpojumi
33%
Lauksaimnie
cība
44%
Attēls 1.57: Nozaru īpatsvars Preiļu novadā

Lielākie uzņēmumi, pēc to
apgrozījuma,
Preiļu
novadā 2014.gadā bija
A/S „Preiļu siers” (viens no
lielākajiem
piena
pārstrādes uzņēmumiem
valstī,
lielākais
siera
ražotājs un eksportētājs
Latvijā, kas 2014.gada
beigās
Latgales
plānošanas
reģiona,
Latgales
uzņēmējdarbības centra
izsludinātajā konkursā tika
izvirzīts ''Latgales reģiona
uzņēmēju gada balvai
2014''), SIA „Compet
Line”, SIA „OREVALI”,
SIA „VEGA P” un citi
(Tabula 1.8.).

19Ekonomiski

Tabula 1.8: Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu Preiļu novadā
Uzņēmums
Galvenais darbības veids
A/S „Preiļu siers”

Piena pārstrāde un siera ražošana

SIA „VEGA P”

Degvielas mazumtirdzniecība uzpildes stacijās

SIA „ATVARS P”

Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un
līdzīgu produktu vairumtirdzniecība

SIA „PREIĻU

Ūdenssaimniecības, notekūdeņu un atkritumu

SAIMNIEKS”

apsaimniekošana
Mazumtirdzniecība veikalos, izmitināšana viesu

SIA „Zolva”

mājās un cita veida apmešanās vietās

SIA „PRIMO food”

Mazumtirdzniecība veikalos

SIA „Preiļu slimnīca”

Slimnīcu darbība

SIA „Preiļu siltums”

Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana,
elektroenerģijas ražošana.

SIA „TU LAUKI”

Mazumtirdzniecība veikalos

SIA „TRANS SN”

Kravu pārvadājumi pa autoceļiem

„AGROLATGALE
PLUS „SIA

Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to
piederumu vairumtirdzniecība

aktīvi uzņēmumi statistiskajos reģionos , republikas pilsētās un novados , LR Centrālā statistikas

pārvalde
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Iedzīvotāji, kuri paši vēlas kļūt par darba devējiem sev un citiem, uzņēmējdarbības centrā var
saņemt konsultācijas par Eiropas Savienības fondu un Valsts akciju sabiedrības "Latvijas
Attīstības finanšu institūcija Altum" programmu pieejamību, piemērotu industriālo zonu
piemērošanu uzņēmējiem, konsultācijas biznesa uzsākšanā, finansējuma piesaistē, projektu
izstrādē un sadarbības partneru meklēšanā. Jaundibināto uzņēmumu jomas: transporta
pakalpojumi, metināšanas pakalpojumi, mežizstrāde, IT jomas pakalpojumi, dārzkopība,
kurjera pakalpojumi, amatniecība, mēbeļu ražošana, tūrisms, skaistumkopšana, pārtikas
ražošana, mājražošana, autoservisu pakalpojumi, telpu interjers, metālapstrāde. 2014. gadā
Preiļu novada uzņēmējdarbības centra pakalpojumus izmantoja vairāk kā 600 interesentu.
Tika izstrādāts informatīvs buklets investoru piesaistei Preiļu novadā (apskatāms www.preili.lv
sadaļā „Uzņēmējdarbība”).

Tūristi
Preiļu
novada
apmeklētākie
tūrisma
objekti ir bijuši „Miniatūrā
karaļvalsts un leļļu galerija”
un „Preiļu vēstures un
lietišķās mākslas muzejs”
(Tabula 1.9.), kas liecina
par to, ka tūristu skaitam ir
tendence doties uz Preiļu
novadu, ja apskates vai
apmeklējuma objekti ir
pievilcīgi.
2014.gadā Preiļu novada
TIC apmeklēja viesi no
Krievijas,
Baltkrievijas,
Ukrainas,
Lietuvas,
Igaunijas,
Vācijas,
Nīderlandes,
ASV,
Lielbritānijas , Somijas u.c.

Tabula 1.9: Populārāko objektu apmeklējums Preiļu nov.
Objekts
2012.g.
2013.g.
2014.g.
Preiļu novada TIC
Raiņa memoriālais muzejs
„Jasmuiža”
P.Čerņavska keramikas
māja
Preiļu vēstures un lietišķās
mākslas muzejs
Miniatūrā karaļvalsts un
leļļu galerija
Viesu māja „Pie Pliča”
S.Geidas “Sapņu namiņš”
Z/S Kalni mājas vīna
ražotne
Bišu drava “Kāres”
Vīngliemežu audzētava
“Ošu mājas”.
Viesu māja “Magones”
Viesu māja “Valērija”

2 261

2 049

2 474

-

2 936

2 924

2 500

3 351

2 300

15 208

1 4731

14 500

37 000

42 000

46 000

3 100
-

3 050
117

3 000
120

900
-

2 000
-

2 500
350

4 000
-

4 817
-

4 750
735

-

-

140

Naktsmītnes
Apkopojot publiski pieejamos datus par naktsmītnēm Preiļu novadā un apkārtnē līdz 30 km, ir
pieejamas 14 naktsmītņu iespējas20, tajā skaitā:
- 2 lauku mājas;
- 1 jauniešu mītne;
- 5 viesu mājas;
- 4 atpūtas bāzes;
- 1 vasarnīca;
- 1 kempings.

20

booking.com un visitpreili.lv/kur-apmesties
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1.8. Investīciju vides tendences pašvaldības kontekstā
Preiļu novada pašvaldības investīciju plāns
Savukārt Preiļu novada pašvaldības investīciju plāns sastāv no investīciju projektiem un
projektu idejām, kurus ieviešot tiek īstenoti attīstības stratēģijā izvirzītie mērķi. Preiļu
novada investīciju plāns sastāv sadaļām atbilstoši izvirzītajiem stratēģiskajiem virzieniem:
Tabula 1.10.: Preiļu novada investīciju plāna stratēģiskie virzieni un mērķi
Stratēģiskais virziens
Stratēģiskie mērķi
1. Dzīves vides kvalitātes un
cilvēkresursu

attīstība,

(izglītības,

kultūras,

veselības aprūpes, sociālās
palīdzības,

sociālo

pakalpojumu un rekreatīvo
pakalpojumu) nodrošināšana
un

kultūrvēsturiskā

mantojuma saglabāšana, kur
stratēģiskie mērķi ir:
2. Infrastruktūras attīstība un
pieejamības nodrošināšana,
kur stratēģiskie mērķi ir:

3.

Videi

draudzīgas

uzņēmējdarbības

un

ekonomikas

un

attīstība

nodarbinātības veicināšana,
atbalsts

inovācijām,

stratēģiskie mērķi ir:

kur

1.1.Iedzīvotāji jūtas apmierināti ar dzīves vides kvalitāti novadā;
1.2.Attīstīta izglītības/mūžizglītības sistēma;
1.3.Tiek nodrošināti un attīstīti sociālās palīdzības, veselības
aprūpes, rekreatīvie pakalpojumi;
1.4.Veikta īstermiņa un vidējā termiņa pašvaldības darbības
plānošana, pieejami pakalpojumi, nodrošināta lēmumu
pieņemšanas procesa atklātība;
1.5.Kultūrvides iestāžu kapacitātes stiprināšana, pasākumu
pieejamība,
informācijas
pieejamība, kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšana un popularizēšana.
2.1.Nodrošināts kvalitatīvs dzeramais ūdens, attīrīto
notekūdeņu novadīšana, nodrošināšana efektīva un dabai
draudzīga siltumapgāde, attīstīta atkritumu apsaimniekošanas
sistēma;
2.2.Kvalitatīvs novada ceļu tīkls, sakopta vide;
2.3.Nodrošināts finansiāli pieejams kvalitatīvs mājoklis;
2.4.Novadā attīstītas IKT komunikācijas;
2.5.Veikti specifiskie pasākumi pakalpojumu un infrastruktūras
pieejamībai.
3.1.Preiļu novadā radīta uzņēmējdarbības attīstību veicinoša
vide, ar specializāciju – pārtikas rūpniecība (un
lauksaimniecības atbalsts);
3.2.Novadā sabalansēts darba tirgus pieprasījums un
piedāvājums
3.3.Preiļos ir attīstīta tūrisma uzņēmējdarbība
3.4.Preiļu novadā ir vairāki inovatīvi uzņēmumi

Ar investīciju objektu saistīti projekti un pašvaldības veicamie pasākumi, kuru īstenošanai
paredzēts piesaistīt finansējumu no Eiropas Savienības struktūrfondiem vai citiem finanšu
avotiem, t.sk. valsts un pašvaldības budžeta (Tabula 1.11.).
Tabula 1.11.: Preiļu novada domes investīciju plāns, ka saistīts ar investīciju objektu21
Stratēģ Investīciju projekts
Plānotais darbības rezultāts Finanšu avots
Indikatīvā Ievieš
mērķa
investīciju anas
nr.
summa (eur) gads
1.5. Borhu
muižas
pils - Tūristu skaita pieaugums; ES no SAM 5.5.1., 2 000 000 2016
atjaunošana
tūrisma - tūristu pavadīto nakšu
5.6.1., 5.6.2.,
2018
Apstiprināts 2014. gada 22. decembra Preiļu novada domes sēdē Domes sēdēs protokola Nr.16., punkts 1.15.
„IV INVESTĪCIJU PLĀNS” un Piekrastes pašvaldību priekšlikumi investīcijām 5.5.1. SAM 2015.gada aprīlī
21
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Stratēģ Investīciju projekts
Plānotais darbības rezultāts
mērķa
nr.
attīstībai, kultūrvēsturiska
skaita pieaugums;
mantojuma ekonomiskās - atjaunoto
degradēto
vērtības paaugstināšanai
teritoriju platība;
- jaunizveidoto darba vietu
skaits;
- komersantu
nefinanšu
investīcijas.

Finanšu avots

Indikatīvā Ievieš
investīciju anas
summa (eur) gads

pašvaldības
budžets.

1.5.

Preiļu muižas kompleksa
un parka atjaunošana un
labiekārtošana
tūrisma
attīstībai

- Jaunradīto pakalpojumu
skaits – 2 vai 3 (laivas
izbrauciens
ar
aktivitātēm).

Interreg Latvija –
Lietuva 2014.2020, ES, valsts
budžets,
pašvaldības
budžets.

500 000

2016
2018

1.5.

Preiļu
parka
tīrīšana.

- Tūristu skaita pieaugums;
- tūristu pavadīto nakšu
skaita pieaugums;
- degradēto
teritoriju
revitalizācija.

Interreg Latvija Lietuva 2014.2020., SAM
5.5.1., 5.6.1.,
5.6.2.,
pašvaldības
budžets.

1 200 000

2016
2019

1.4.

E-pakalpojumu attīstība
un
pieejamības
nodrošināšana
Preiļu
novadā.

- Jaunu
skaits.

ES, valsts
budžets,
pašvaldības
budžets.

10 000

2015
2018

1.5.

Preiļu
parka
lielās
estrādes renovācija un
pievedceļu sakārtošana,
mazās
estrādes
rekonstrukcija
un
skatītāju sēdvietu izbūve.

- Rekonstruēto sabiedrisko
iestāžu skaita pieaugums

ES, pašvaldības
budžets.

100 000

2016

1.5.

Preiļu parka „Ievas un
Ādama
saliņas”
rekonstrukcija.

- Rekonstruēto sabiedrisko
iestāžu skaita pieaugums

Interreg Latvija Igaunija,
pašvaldības
budžets

83 300

2016
2017

2.2.

Preiļu novada lauku ceļu
infrastruktūras
uzlabošana

- Lauku ceļu remonts, km.

ELFLA,
pašvaldības
budžets

600 000

2015
2017

3.3.

Tūrisma infrastruktūras
attīstība
(informācijas
stendu
uzstādīšana,
bukleti, pasākumi u.c.)

- Veikto aktivitāšu skaits.

ES, Pašvaldības
budžets

20 000

2015
2019

3.3.

Preiļu novada tūrisma un
mārketinga
attīstības
programmas ieviešana:
visitpreili.lv uzturēšana,
uzraudzības īstenošana

- Tūristu skaita pieaugums.

ES fondu
finansējums,
pašvaldības
budžets

20 000

2015
2017

kanālu

e-pakalpojumu
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1.9. Sasaiste ar plānošanas dokumentiem
Projekta mērķis un sasaiste ar plānošanas dokumentiem
Investīciju objekta mērķis ir:
Saglabāt, aizsargāt un
attīstīt
„Preiļu
muižas
kompleksu un parku” kā
nozīmīgu kultūras un dabas
mantojumu, kā arī attīstīt ar
to saistītos pakalpojumus
Investīciju objekts saskan
ar
nacionālajiem
likumdošanas
un
pašvaldības
attīstības
plānošanas dokumentiem
(Tabula 1.12.).

Tabula 1.12.: Investīciju objekta saskaņa ar plānošanas dokumentiem
Valsts un reģiona plānošanas dokuments

- Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam;
- Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.– 2020.gadam;
- Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” 2014. –
2020.gadam;
- Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnēs 2014.–
2020.gadam;
- Latvijas kultūrpolitikas pamatnostādnēs “Radošā Latvija”
2014 – 2020;
- Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2013 – 2019;
- Latgales stratēģija 2030;
- Latgales plānošanas reģiona attīstības programma 2010 –
2017;
- ETS un EKI programmām 2014-2020;
- Latgales reģiona tūrisma attīstības mārketinga plāns;
- Vadlīnijas par horizontālās prioritātes "Vienlīdzīgas
iespējas";
- Nacionālais dokuments horizontālie principi „Ilgtspējīga
attīstība” („Zaļā iepirkuma” principi).

-
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Pašvaldības attīstības plānošanas dokuments

-

Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013-203;
Preiļu novada attīstības programma 2011.-2017.gadam;
Aktualizēts Preiļu novada investīciju plāns;
Preiļu novada teritorijas plānojums 2012.-2023.gadam –
Preiļu pilsētas plānotā (atļautā) teritorijas izmantošanas
plānojumā ir noteikta „jauktas apbūves teritorijas” un
„satiksmes infrastruktūras objektu apbūves teritorijas”.

Sabiedrības mērķa grupas, kuras tiesiskais regulējums, to
stratēģiskās prioritātes un mērķi ietekmē vai varētu ietekmēt šī
investīciju objekta ietvaros ir (Tabula 1.13. un Tabula 1.14.):

- Preiļu novada pašvaldība jeb pašvaldība;
- Saistīto pakalpojuma sniedzēji (mazie un vidējie komersanti - MVK) jeb
uzņēmēji;
- Galvenokārt Preiļu novada iedzīvotāji jeb iedzīvotāji;
- Vietējie un starptautiskie tūristi jeb tūristi.

Preiļu muižas kompleksa un parka iekļaušanās valsts un reģiona plānošanas dokumentos
Tabula 1.13: Investīciju objekta mērķgrupas un galvenie ieguvumi, ko tiesiskais regulējums, to stratēģiskās prioritātes un mērķi ietekmē
Nacionālais
Stratēģiskā prioritāte un mērķis
Galvenie ieguvumi
Mērķgrupas
likumdošanas akts
Latvijas ilgtspējīgas
„1. Kultūras telpas attīstība”,
- Saglabāts un attīstīts Latvijas kultūras kapitāls;
Iedzīvotāji;
attīstības stratēģija
kura ilgtermiņa mērķis ir:
- veicināta piederības izjūta Latvijas kultūras telpai;
tūristi.
līdz 2030.gadam.
- saglabāt un attīstīt Latvijas kultūras - attīstīta konkurētspējīga sabiedrības radošumā balstītu
kapitālu un veicināt piederības izjūtu
nacionālā identitāte;
Latvijas
kultūras
telpai,
attīstot - veidota Latvijā kvalitatīva kultūrvide.
sabiedrības
radošumā
balstītu
konkurētspējīgu nacionālo identitāti un
veidojot Latvijā kvalitatīvu kultūrvidi.
„Latvijas
Nacionālais
attīstības plāns
2014. –
2020.gadam”

"Izaugsmi atbalstošas teritorijas",
kura mērķi ir:
- komercializējamu
radošo
industriju
attīstība;
- nodrošināt
priekšnoteikumus
uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu
darba vietu radīšanai ražošanas un
pakalpojumu sektorā reģionos;
- radīt priekšnoteikumus ekonomiskās
aktivitātes
uzlabošanai
Austrumu
pierobežā;
- kultūras kapitāla resursu ilgtspējīga
izmantošana.

- Kultūras un radošo industriju jomā strādājošo uzņēmumu
īpatsvars no visiem uzņēmumiem (%);
- darba meklētāju īpatsvars statistiskajos reģionos ārpus Rīgas
(%): samazinājums (2011.g. Latgalē 18,7%, mērķis sasniegt
2017.g. 15,5%, 2020.g.14,2%);
- tirgus sektora ekonomiski aktīvās vienības reģionos uz 1000
iedzīvotājiem (2010.g. 52,8, mērķis sasniegt 2017.g. 59,
2020.g. 62);
- iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1 iedz. Austrumu
pierobežas novadu pašvaldībās, % no novadu vidējā (2011.g.
63, mērķis sasniegt 2017.g. 69 un 2020.g.72);
- kultūras pasākumu apmeklējumu skaits gadā (uz 100
iedzīvotājiem): pieaugums (2008.g. 181,7, mērķis sasniegt
2017.g. 196 un 2020.g. 200);
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Uzņēmēji;
iedzīvotāji

Nacionālais
likumdošanas akts

Stratēģiskā prioritāte un mērķis

Galvenie ieguvumi

Mērķgrupas

- amatiermākslas kolektīvu dalībnieku skaits uz 100
iedzīvotājiem: pieaugums (2008.g. 2,7, mērķis sasniegt
2017.g. 2,85 un 2020.g. 3);
- ārvalstu tūristu, kas uzturas 4 un vairāk dienas, skaits (milj.,
gadā): pieaugums (2008.g. 0,4, mērķis sasniegt 2017.g. 0,75
un 2020.g.
Darbības
programma
„Izaugsme un
nodarbinātība”
2014.-2020.gadam

„5.5. Saglabāt, aizsargāt, veicināt un attīstīt
dabas un kultūras mantojumu”
ar tā atbilstošu specifisko atbalsta mērķi":
- 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt
nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu,
kā
arī
attīstīt
ar
to
saistītos
pakalpojumus”.

- Pavadītās naktis tūristu mītnēs Latvijas teritorijā gada laikā –
(2013.gadā 3 775 195, mērķis sasniegt 2023.gadā 3 978 152
– 4 079 631);
- atbalstīto dabas un kultūras mantojuma objektu skaits” –
(2013.gadā 0, mērķis sasniegt 2023.gadā 15);
- Atbalstīto kultūras un dabas mantojuma objektu un tūrisma
objektu apmeklējumu paredzamā skaita pieaugums” (2013.gadā 0, mērķis sasniegt 2023.gadā 140 000);
- „Jaunradīto pakalpojumu skaits atbalstītajos kultūras un dabas
mantojuma objektos” (2013.gadā 0, mērķis sasniegt
2023.gadā 15).

Tūristi;
iedzīvotāji;
uzņēmēji.

„Latvijas tūrisma
attīstības
pamatnostādnēs
2014.–2020.gadam

„Ilgtspējīga Latvijas tūrisma attīstība,
veicinot tūrisma produktu konkurētspējas
palielināšanos ārvalstu tirgos”,
kura Tūrisma politikas mērķi ir:
- veicināt vairākdienu ceļotāju skaita
palielināšanos;
- mazināt sezonalitātes efektu, palielinot
tūristu mītņu noslodzi ārpus noslogotākās
vasaras sezonas;
- nodrošināt
tūrisma
pakalpojumu
ienesīguma pieaugumu;
- nodrošināt ikgadēju tūrisma pakalpojumu
eksporta pieaugumu.

- Konkurētspējīga tūrisma produktu attīstība - jaunu, inovatīvu,
ar augstāku pievienoto vērtību tūrisma produkti, (t.sk. attīstīta
infrastruktūra, reģionālo tūrisma puduri, tūrisma produkta
iekļaušana kopējā Baltijas jūras reģiona valstu tūrisma
piedāvājumā);
- tūrisma produktu kvalitātes uzlabošanās ( t.sk. labāka nozares
tiesisko regulējums, atbalsts gan tūrisma komersantiem, gan
produktu patērētājiem);
- Latvijas tūrisma piedāvājuma atpazīstamība mērķa tirgos,
īpaši izmantojot mūsdienīgus saziņas līdzekļus.

Tūristi;
uzņēmēji.
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Nacionālais
likumdošanas akts
„Latvijas
kultūrpolitikas
pamatnostādnēs
“Radošā Latvija”
2014.

Stratēģiskā prioritāte un mērķis
Kura virs mērķis ir:
- „Latvija – zeme ar bagātu un koptu
kultūras
mantojumu,
vitālu
un
daudzveidīgu kultūras dzīvi, radošiem
cilvēkiem, konkurētspējīgām radošajām
industrijām un augšupejošu
dzīves
kvalitāti ikvienam” ar prioritātēm:
1. Kultūras kapitāla saglabāšana un
attīstība, sabiedrībai līdzdarbojoties kultūras
procesos;
2. Radošums mūžizglītībā un uz darba tirgu
orientēta kultūrizglītība;
3. Konkurētspējīgas kultūras un radošās
industrijas;
4.
Radošas
teritorijas
un
kultūras
pakalpojumu pieejamība.

Galvenie ieguvumi

Mērķgrupas

- Latvijas kultūras kapitāla vērtību pieaugums un lielākas
sabiedrības līdzdalība un iekļaušanās kultūras procesos;
- daudzveidīgs, kvalitatīvs un pieejams kultūrizglītības
piedāvājums nacionālās identitātes stiprināšanai, radošas
ekonomikas izaugsmei un personības radošuma attīstība
visos izglītības līmeņos;
- radošā potenciāla un kultūrā balstīto inovāciju pārnese
uzņēmējdarbībā, radošo industriju uzņēmējdarbības attīstība,
eksportspējas un valsts (& Preiļu) starptautiskā konkurētspēja;
- lokālajās kultūras un radošumā balstītu reģionālā izaugsme un
kvalitatīvas dzīves telpas attīstība, nodrošināta kvalitatīva un
daudzveidīga kultūras pakalpojumu pieejamība ikvienam
iedzīvotājam.

Iedzīvotāji;
uzņēmēji,
tūristi.

„Reģionālās
politikas
pamatnostādnēs
2013.–2019.gadam”

Kura ilgtermiņa mērķis ir:
- Radīt līdzvērtīgus dzīves un darba
apstākļus visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi
no
dzīves
vietas,
sekmējot
uzņēmējdarbību
reģionos,
attīstot
kvalitatīvu transporta un komunikāciju
infrastruktūru un publiskos pakalpojumus.

- Teritorijā uzņēmējdarbības attīstība un radītas darbavietas,
veicināta darbavietu un pakalpojumu sasniedzamība, kā arī
uzlabota pakalpojumu kvalitāti un pieejamību;
- stiprināta reģionu un pašvaldību rīcībspēju un loma savas
teritorijas attīstības veicināšanā.

Iedzīvotāji;
uzņēmēji;
pašvaldība.

„Latgales stratēģija
2030” un „Latgales
plānošanas reģiona
attīstības
programma 2010 2017”

Kura lielais mērķis ir:
- panākt straujāku reģiona ekonomisko
attīstību, lai celtu cilvēku ienākumus,
saglabātu un vairotu Latgales bagātīgo
potenciālu un padarītu Latgali par
pievilcīgu dzīves vidi arī nākamajām
paaudzēm” ar stratēģiskiem virzieniem:

- Negatīvo demogrāfiskās un migrācijas procesu samazinājums
un saglabāšanu reģionā (2030.gadā vismaz 300 un 2017.gadā
vismaz 320 tūkstošu iedzīvotāju skaitu);
- palielināts privātā sektora īpatsvaru pievienotās vērtības
radīšanā reģionā (2030.gadā līdz 82% un līdz 76%
2017.gadā);

Iedzīvotāji;
uzņēmēji;
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Nacionālais
likumdošanas akts

„ETS un EKI
programmas 2014 2020”

Latgales reģiona
tūrisma attīstības
mārketinga plāns

Stratēģiskā prioritāte un mērķis
Ar stratēģiskiem virzieniem:
1. „Prasmes”; 2. „Savienojumi”, 3. „Gudra
pārvaldība”; 4. „Efektīvi uzņēmumi”.
t.sk. Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.- 2020.
gadam
kura mērķis ir:
- „Sekmēt
reģionu
ilgtspējīgu
sociālekonomisko attīstību, padarot tos
konkurētspējīgākus un pievilcīgākus
dzīvošanai,
uzņēmējdarbībai
un
tūrismam” ar prioritāti:
“1.Vides saglabāšana un aizsardzība,
resursu
efektīvas
izmantošanas
veicināšana” apakš prioritātei
- 1.1. uzlabot un attīstīt kultūras un dabas
mantojuma objektus, pakalpojumus un
produktus, lai palielinātu apmeklētāju
skaitu programmas teritorijā”.

Galvenie ieguvumi
- paaugstināts iedzīvotāju ienākumi reģionā (2030.gadā
sasniedzot 60% un 2017.gadā 40% no ES vidējās bruto darba
samaksas līmeņa).
- Sekmēs publisko pakalpojumu efektivitāti, spēcinot
kompetenci un sadarbību starp institūcijām.

Ekonomiskie mērķi:
1. Palielināt tūristu, t.sk. Krievijas ceļotāju, plūsmu uz Latgales reģionu, tādējādi palielinot tūrisma
pakalpojumu eksporta pieaugumu;
2. Palielināt ārvalstu tūristu uzturēšanās ilgumu Latgalē;
3. Palielināt ienākumus no tūrisma, kas veicina konkurētspējīgas tūrisma nozares un reģiona
tautsaimniecības attīstību;
4. Nostiprināt tūrisma nozari kā augsta servisa kvalitātes sektoru (cenas un kvalitātes attiecība, orientācija
uz patērētāju un tā vajadzībām).
Mārketinga mērķi:
1. Radīt vienotu un viegli atpazīstamu Latgales tūrisma tēlu;
2. Veicināt tūristu apmierinātību un pozitīvu atsauksmju skaita palielināšanos, kad tūrists atgriezies no
ceļojuma, saviem draugiem un radiem stāsta par gūtajām pozitīvajām emocijām, tādējādi radot vēlmi
apmeklēt Latgali’
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Mērķgrupas

Pašvaldība;
uzņēmēji;
iedzīvotāji,
tūristi.

Pašvaldība;
uzņēmēji;
iedzīvotāji;
tūristi.

Nacionālais
likumdošanas akts

Stratēģiskā prioritāte un mērķis

Galvenie ieguvumi

Mērķgrupas

3. Veicināt tūristu atgriešanos un atkārtotu apmeklējumu skaita palielināšanos;
4. Veicināt kvalitātes, servisa un viesmīlības līmeņa celšanos Latgales tūrisma nozarē;
5. Veicināt mērķa grupu segmentu vajadzībām atbilstoša Latgales tūrisma piedāvājuma attīstību ar eksporta
potenciālu.
6. Augsti prioritāros tūrisma tirgos pozicionēt Latgali kā ceļojuma galamērķi, kas nodrošina pilnvērtīgu
ceļojumu un laika aizpildīšanu gan tūrisma sezonā, gan ārpus tās, piedāvājot atbilstošus tūrisma produktus.
7. Veicināt tūrismā iesaistīto pušu savstarpējo sadarbību un koordināciju – starptautiskā, starpinstitucionālā,
publiskā un privātā sektora un tūrisma pakalpojumu sniedzēju līmenī;
8. Veicināt pārrobežu sadarbību ar mērķi palielināt ienākošo tūristu skaitu no kaimiņvalstīm.
Vadlīnijas par
horizontālās
prioritātes
"Vienlīdzīgas
iespējas”

Ikvienam sabiedrības loceklim (neatkarīgi no
dzimuma, invaliditātes veida, vecuma un
citiem faktoriem) ir jāsaņem vienādi
pakalpojumi, palīdzība un informācija;
Ikvienam ir jābūt iespējai aktīvi piedalīties
sabiedrības dzīvē pat tad, ja tas prasa
apkārtējo sabiedrības locekļu pretimnākšanu
un vides pielāgošanu;
Ikvienam ir jābūt vienlīdzīgam ar
apkārtējiem un jāsaņem vienlīdzīgas
iespējas izglītības jomā, darba tirgū,
sabiedrībā un dzīvē vispār.

Vadlīnijas par
horizontālās
prioritātes
„Ilgtspējīga
attīstība”

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 24.
februāra noteikumu Nr. 175 „Noteikumi par
nacionālajiem
vides
indikatoriem”
2.pielikumu apstiprinātiem par nacionālajiem
vides indikatoriem, uzlabošanos - „Zaļā
iepirkuma” principu ievērošana.

- Ikviens sabiedrības loceklis (neatkarīgi no dzimuma,
invaliditātes veida, vecuma un citiem faktoriem) ir saņem
vienādi pakalpojumus, palīdzību un informāciju;
- ikvienam ir iespēja aktīvi piedalīties sabiedrības dzīvē pat tad,
ja tas prasa apkārtējo sabiedrības locekļu pretimnākšanu un
vides pielāgošanu;
- ikvienam ir jābūt vienlīdzīgam ar apkārtējiem un jāsaņem
vienlīdzīgas iespējas izglītības jomā, darba tirgū, sabiedrībā
un dzīvē vispār.

Abu
dzimumu
iedzīvotāji;
invalidi un
iedzīvotāji
gados.

Projekta īstenošanas laikā tik ievērots „Zaļā iepirkuma” principi:
- Veicot iepirkumus, konkursa nolikuma, atlases un vērtēšanas
kritērijos tika/tiks iestrādāti dažādi vides aspekti (iekārtu
energoefektivitāte, videi draudzīgu materiālu izmantošana
tajās, u.c. pasākumi);
- projekta īstenošanas laikā tiks iegādātas inovatīvas
tehnoloģijas, kas savas darbības rezultātā rada mazāku
ietekmi uz vidi (optimāls dabas resursu patēriņš, maza apjoma
atkritumu daudzuma radīšana, u.c. pasākumi).

Pašvaldība;
uzņēmēji;
iedzīvotāji.
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Nacionālais
likumdošanas akts

Stratēģiskā prioritāte un mērķis

Galvenie ieguvumi

Mērķgrupas

Tiks ņemtas vērā labā prakse horizontālās prioritātes „Ilgtspējīga
attīstība” īstenošanā:
- plānots aizstāt drukātos materiālus (vai to daļu) ar
elektroniskajiem datu nesējiem (piemēram, USB);
- plānots materiālus drukāt uz otrreiz izmantojamā papīra;
- paredzēti informēšanas pasākumi par vides aizsardzības
jautājumiem, kas pārsniedz minimālās prasības/tiek
izmantotas inovatīvas metodes sabiedrības informēšanai par
IA mērķiem un principiem.

Preiļu muižas kompleksa un parka iekļaušanās pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos
Vīzija ir „Preiļu novads – pērle starp zaļajiem Latgales mežiem un dzidrajiem ezeriem! Preiļi – Latgales lauku saimnieku centrs un modernas pārvaldības
paraugs!”22
Tabula 1.14: Investīciju objekta mērķgrupas un galvenie ieguvumi, ko tiesiskais regulējums, to stratēģiskās prioritātes un mērķi ietekmē
Nacionālais
Stratēģiskās attīstības prioritātes,
Mērķi un galvenie ieguvumi
Mērķgrupas
likumdošanas akts
attīstības virzieni
Preiļu novada
„1. Dzīves vides kvalitātes un - Iedzīvotāju skaita palielināšanās, pārcelšanās uz dzīvi Preiļu
Pašvaldība,
ilgtspējīgas
cilvēkresursu attīstība, (izglītības,
novadā;
Iedzīvotāji;
attīstības stratēģija
kultūras,
veselības
aprūpes, - visu pašvaldībai noteikto pakalpoju kvalitatīva pieejamība
tūristi
2013-2033
sociālās
palīdzības,
sociālo
novadā;
pakalpojumu
un
rekreatīvo - kultūras pasākumu apmeklētāju skaita pieaugums;
pakalpojumu) nodrošināšana un - kultūras iestāžu kapacitātes palielināšanās;
kultūrvēsturiskā
mantojuma - piesaistītais finansējums kultūrai, tūrismam, kultūrvēsturiskā
saglabāšana”:
mantojuma saglabāšanai;
- plašs kultūras pasākumu piedāvājums (vietējā mērogā, Latgales
mērogā);
- pilsētvides kvalitāte;
- publiskās telpas un rekreācijas teritoriju pieejamība;
- personīgā drošība;
- sakārtota sporta infrastruktūra.
22

Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013-2033
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Nacionālais
Stratēģiskās attīstības prioritātes,
Mērķi un galvenie ieguvumi
likumdošanas akts
attīstības virzieni
„2. Infrastruktūras attīstība un - Kvalitatīva dzeramā ūdens pieejamība, attīrīto notekūdeņu
pieejamības nodrošināšana”.
novadīšana;
- kvalitatīvs un ērts ceļu tīkls;
- efektīva un dabai draudzīga siltumapgāde;
- pieejamas IT komunikācijas.
„3.
Videi
draudzīgas
uzņēmējdarbības un ekonomikas
attīstība
un
nodarbinātības
veicināšana, atbalsts inovācijām”.

-

Reģistrēto uzņēmumu skaits;
ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits;
iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieaugums;
bezdarba, % samazinājums no darbspējīgo iedzīvotāju skaits;
uzņēmumu pievienotā vērtības pieaugums;
ārējo patērētāju apjoma pieaugums;
privātā sektora darbība;
optimāla novada pārvalde;
ainaviski kvalitatīva pilsētvide.

Mērķgrupas
Iedzīvotāji;
tūristi

Pašvaldība;
uzņēmēji
iedzīvotāji;
tūristi

Tā horizontālie attīstības virzieni ir:
„1.veicināt pievilcīga novada tēla atpazīstamu Latvijā, pasaulē”;
„2.veicināt sadarbību ar dažādām organizācijām, institūcijām un pašvaldībām Latvijā un pār robežā”;
„3.veicināt pilsoniskas, aktīvas sabiedrības veidošanos, saliedējot dažādas sociālās grupas”;
„4.nodrošināt vienlīdzīgu vides un pakalpojumu sasniedzamību un pieejamību iedzīvotājiem.”
Preiļu novada
attīstības
programma 2011.2017.

„1. Dzīves vides kvalitātes un
cilvēkresursu attīstība, (izglītības,
kultūras,
veselības
aprūpes,
sociālās
palīdzības,
sociālo
pakalpojumu
un
rekreatīvo
pakalpojumu) nodrošināšana un
kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšana
„2. Infrastruktūras attīstība un
pieejamības nodrošināšana”.

- Iedzīvotāji jūtas apmierināti ar dzīves vides kvalitāti novadā;
- veikta īstermiņa un vidējā termiņa pašvaldības darbības
plānošana, pieejami pakalpojumi, nodrošināta lēmumu
pieņemšanas procesa atklātība;
- kultūrvides iestāžu kapacitātes stiprināšana, pasākumu
pieejamība, informācijas pieejamība, kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšana un popularizēšana.

Pašvaldība;
iedzīvotāji;
tūristi.

- Nodrošināts kvalitatīvs dzeramais ūdens, attīrīto notekūdeņu
novadīšana, nodrošināšana efektīva un dabai draudzīga
siltumapgāde, attīstīta atkritumu apsaimniekošanas sistēma;
- kvalitatīvs novada ceļu tīkls, sakopta vide;

Iedzīvotāji;
tūristi.
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Nacionālais
Stratēģiskās attīstības prioritātes,
likumdošanas akts
attīstības virzieni

Mērķi un galvenie ieguvumi

Mērķgrupas

- novadā attīstītas IKT komunikācijas;
- veikti specifiskie pasākumi pakalpojumu un infrastruktūras
pieejamībai.
„3.
Videi
draudzīgas - Preiļu novadā radīta uzņēmējdarbības attīstību veicinoša vide, ar
uzņēmējdarbības un ekonomikas
specializāciju – pārtikas rūpniecība (un lauksaimniecības
attīstība
un
nodarbinātības
atbalsts);
veicināšana, atbalsts inovācijām”.
- novadā sabalansēts darba tirgus pieprasījums un piedāvājums;
- Preiļos ir attīstīta tūrisma uzņēmējdarbība;
- Preiļu novadā ir vairāki inovatīvi uzņēmumi.
Preiļu novada
attīstības
programmas
2011.-2017.
aktualizētas
Investīciju
programma 2014.2017.gadam

- Tiek
paredzētas
investīcijas
investīciju objekta un ar to saistītu
infrastruktūru sakārtošanai (skatīt
sadaļas 1.8., apakšsadaļā Preiļu
novada pašvaldības investīciju
plāns);
- tiek atspoguļota projekta teritorija
kartogrāfiskajā materiālā „Preiļu
pilsētas plānotā (atļautā) teritorijas
izmantošana”
ir
noteikta
„Koplietošanas
apstādījumu
teritorija” un „Darījumu objektu
apbūves teritorija” (Attēls 1.58.)
- pielikumā nr.3. investīciju objekta
teritorija (dabas teritorija; darījumu
objektu apbūves teritorijas) var tik
noteikta kā degradēta teritorija.

Attēls 1.58: Teritoriju izmantošanas veidi
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Pašvaldība;
uzņēmēji
iedzīvotāji.
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2. “Bonusu” sistēmas uzskaitījums
Pašvaldības fiskālie „bonusi”
Publiskās personas īpašuma nodošanu trešais personai nosaka vairāki galvenie normatīvie
akti (Tabula 2.1.).
Tabula 2.1: Galvenie normatīvie akti
Normatīvie akti
Apraksts
Likums
“Publiskas Likums paredz, ka darījumi jāslēdz tā, lai tie būtu izdevīgi valstij,
personas finanšu līdzekļu tomēr izdevīguma kritēriji nav noteikti. Šī likuma 3. pantā ir
un mantas izšķērdēšanas noteikts, ka manta atsavināma vai nododama īpašumā vai
novēršanas
likums” lietošanā citai personai par iespējami augstu cenu. 5. pants
(redakcija 01.01.2013.):
nosaka, ka Publiskas personas mantu aizliegts nodot
privātpersonai vai kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā (ar
izņēmumiem, ja mantu nodot sabiedriskā labuma organizācijai,
deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai vai publiskas
personas pakalpojumu sniegšanai).
Likums „Par pašvaldībām”
(redakcija 06.11.2015.):

77. pants. Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās
administratīvās
teritorijas
iedzīvotāju
vajadzību
apmierināšanai, gan nododot to publiskā lietošanā (ceļi, ielas,
laukumi, parki), gan veidojot iestādes un pašvaldības
kapitālsabiedrības, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un
sniedz tiem nepieciešamos pakalpojumus (pārvaldes
iestādes, sociālās un veselības aprūpes, izglītības, kultūras,
sporta un citas iestādes).

Likums „Par nodokļiem un
nodevām”
(redakcija
13.10.2015. -31.12.2015.):

Likums nosaka nodokļu un nodevu veidus, un reglamentē
nodokļu un nodevu noteikšanas kārtību, to iekasēšanu un
piedziņu, nodokļu un nodevu administrācijas tiesības,
pienākumus un atbildību, nodokļu maksātāju reģistrācijas
kārtību, nodokļu un nodevu jautājumos pieņemto lēmumu
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

MK
noteikumi
515. Nosaka Pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību, nomas
„Noteikumi par valsts un maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
pašvaldību
mantas nosacījumus.
iznomāšanas
kārtību,
nomas maksas noteikšanas
metodiku un nomas līguma
tipveida
nosacījumiem”
(redakcija 01.12.2015.):
Preiļu novada domes
2009.gada 28.septembra
saistošie noteikumi Nr.
2009/04.:

Noteikumi nosaka nodevu apmērus Preiļu novada pašvaldībā.

Preiļu novada domes
2014.gada 22.decembra
sēdes lēmums, protokols
Nr. 16, punkts 1.10 „Preiļu
novada domes saistošie
noteikumi Nr. 2014/18 „Par
nekustamā
īpašuma
nodokļa
atvieglojumiem
Preiļu novadā””:

Nosaka nodokļu maksātāju kategorijas, kuriem pienākas
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, kā arī kārtību, kādā
piešķirami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi nodokļa
maksātājiem Preiļu novadā.
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Preiļu novada domei jau ir ieviesti priekšnosacījumi un atbalsta instrumenti uzņēmējdarbības
veicināšanai, taču pašvaldības mērķis ir arī turpmāk pievērsties priekšnosacījumu radīšanai
vietējās uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī veicinot sadarbību starp uzņēmējiem un pašvaldību
(Tabula 2.2.).
Tabula 2.2: Pašvaldību nodevu, nomas maksu vai nodokļu iespējamie atvieglojumi
Iespējamie
Telpu platībām
Zemes platībām
atvieglojumi
Nodevu
Pašvaldību nodevas regulē Preiļu novada domes 2009.gada 28. septembra
saistošie noteikumi Nr. 2009/04. Lai stimulētu pirmo interesi par uzņēmējdarbības
attīstīšanu ar Projekta teritoriju saistītajiem pakalpojumiem, Preiļu novada domei
ir iespēja veikt grozījumus minēto noteikumu sekojošos punktos:
- 1. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās;
- 2. Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās
vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu;
- 5. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskā vietā;
- 6. Nodeva par pašvaldības simbolikas (ģerboņa) izmantošanu;
- 7. Pirts, atpūtas vietu, tūristu mītņu jaunbūvei, restaurācijai, renovācijai,
rekonstrukcijai;
- 8. Masu atpūtas vietu.
Nomas
maksu

Telpu nomas maksas noteikšanu
regulē MK noteikumi 515. „Noteikumi
par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem”.
Nomas
maksas
atvieglojumi
komersantiem iespējami pieminēto
noteikumu ietvaros, balstoties uz:
- 65.punkta
nosacītās
nomas
maksas noteikšanai un
- 67.punkta ja nomnieks veiks
darbības,
kuras
veido
tā
nekustamā
īpašuma
tiešās
izmaksas, kurā atrodas nomas
objekts, attiecīgās izmaksas
nomas
maksas
aprēķinā
neiekļauj.

Zemes nomas maksas noteikšanai
Pašvaldībai ir:
jāizdod lēmums „Par nomas
maksas noteikšanas metodiku”,
Nomas maksas atvieglojumi
komersantiem iespējami paredzot
pieminēto noteikumos gadījumus, kad
piemēro mazāku nomas maksas likmi.

Nodokļu

Nodokļu apmērus regulē likums „Par nodokļiem un nodevām”.
Nodokļu atvieglojumi ir iespējami saskaņā ar pieminēto likumu.

Īpašuma nomas iespējamie risinājumi
Ir iespējami 4 īpašuma nomas risinājumi.
1.variants:

ja nomnieks nomas objektu iznomā publiskai personai (tās iestādei vai
kapitālsabiedrību publiskas funkciju veikšanai).

2. variants:

ja nomnieks nomas objektu iznomā publiskai personai (tās iestādei vai
kapitālsabiedrību publiskas funkciju veikšanai), ja nomnieks veiks darbības,
kas veido tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas.

3. variants:

ja nomas objektu iznomā privāto tiesību subjektam.

4. variants:

ja nomas objektu iznomā privāto tiesību subjektam, ja nomnieks veiks
darbības, kas veido tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas.
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Telpu platībām:

Jānosaka, balstoties uz MK noteikumiem Nr. 515., ņemot vērā faktu, ka
Projekta rezultātā iznomātājs nebūs vai būs veicis kapitālieguldījumus

Zemes platībām: Pašvaldībai ir jāizdod lēmums „Par nomas maksas noteikšanas metodiku”
Īpašuma nomas cena
telpu
platībām
(mēnesī)
aprēķina
formula ir:
kur:

Īpašuma nomas cena
zemes
platībām
(mēnesī)
aprēķina
formula ir:
kur:

Nomas cena telpu platībām = (KTizm / NĪpl + Nizm) * IZNpl +
U
12
- (KTizm) kapitālieguldījumu tiešās izmaksas saskaņā ar MK
noteikumu Nr. 515. 3. un 4. nodaļu;
- (NĪpl) tā nekustamā īpašuma kopējā iznomājamā platība,
kurā atrodas nomas objekts;
- (Nizm) netiešās izmaksas gadā uz kvadrātmetru gadā, kas ir
daļa no iznomātāja kopējiem administrācijas izdevumiem
(nekustamā īpašuma pārvaldīšanas izmaksas);
- (IZNpl) iznomājamā platība kvadrātmetros;
- (U) uzcenojums saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 515. 4
nodaļu uzcenojumu var piemērot, ja nekustamo mantu
iznomā privāto tiesību subjektam.

Nomas cena zemes platībām = Zkad * (Z%/100) * Pl
12
- (Zkad) aktuāls zemesgabala kadastrāls novērtējums;
- (Z%) zemesgabala nomas maksas procentu likme, kuru
pašvaldība pieņem balstoties uz diskusijām par tās lielumu,
kas ir atkarīga no zemes lietošanas mērķa (piemēram, 1,5%
vai 5%);
- (Pl) zemesgabala platība kvadrātmetros (m2).

Nākotnē
Vēlākā periodā - pēc „Speciālās ekonomiskās zonas likuma” pieņemšanas, gadījumā, ja
uzņēmējs vēlēsies pieprasīt Speciālās ekonomiskās zonas statusu, nomas maksas aprēķinu
metodika balstoties uz MK noteikumi 515. neattieksies. Pašvaldībai būs jāizdod lēmums „Par
nomas maksas noteikšanas metodiku, ja uzņēmējs pieprasa Speciālās ekonomiskās zonas
statusu”, Speciālās ekonomiskās zonas likuma ietvaros uzņēmēji, iegūstot speciālās
ekonomiskās zonas statusu, var iegūt atvieglojumu uzņēmuma ienākuma nodoklim, kura
apmērs būs orientējoši 3%.
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Iespējamās ES fondu investīcijas objekta sakārtošanai
ES finansējuma atbalsta iespējas tūrisma veicināšanai 2014.-2020.gada
struktūrfondu plānošanas periodā tiek paredzētas no (Tabulās 2.3., 2.4.,
2.5.):

-

LR Ekonomikas ministrijas,
LR Kultūras ministrija,
LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas;
LR Zemkopības ministrijas;
LR Satiksmes ministrijas

Tabula 2.3: Atbalsta iespējas tūrisma veicināšanai
Finansējuma avots

Programma

Mērķis / apraksts

Finansējums
(eur)

Atbalsta
saņēmēji

Ekonomikas ministrija
MAZO UN VIDĒJO
TŪRISMA
UZŅĒMUMU
MĀRKETINGS
KONKURĒTSPĒJAS
+
PALIELINĀŠANAI
1) PASĀKUMU
PIESAISTE

ĀRĒJO
TIRGU
APGŪŠANA

23

- Darījumu tūrisms: konferences, forumi, starptautiski semināri;
MVK23;
20 milj.eur:
- Plānotais atbalsts līdz 45%;
Biedrības;
- Atbalstāmās izmaksas – telpu noma, tehniskais nodrošinājums un ēdināšanas- tūrisma nozares nodibinājumi;
mārketinga
pakalpojumi konferencē;
valsts un
pasākumiem
- Intensitāte atkarībā no sezonas - nesezonā augstāka, starpsezonā zemāka, sezonā
pašvaldības
14 milj.eur;
bez atbalsta;
iestādes.
- darījumu
- Minimālais dalībnieku skaits: Rīgas pilsētā un Jūrmalas pilsētā sākot no 200
tūrisma
personām; Pārējā Latvijas teritorijā sākot no 100 personām
pasākumu
- Starptautisku dalībnieku piedalīšanās – vismaz 60%; Programmu plānots uzsākt
piesaistei
2015.beigās/2016.gada sākumā.
6 milj. eur.
- veicināt Latvijas eksporta apjomu pieaugumu, atbalstot komersantu ieiešanu
ārvalstu tirgos un sadarbības partneru atrašanu;
- Atbalsta veids: granti 70% apmērā dalībai: izstādēs, nacionālajos stendos,
semināros, konferencēs, individuālās un valsts amatpersonu vizītēs.

MVK – mazie un vidējie komersanti
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19 milj.eur

MVK;
biedrības;
nodibinājumi;
valsts un
pašvaldības
iestādes

Finansējuma avots

Programma

Mērķis / apraksts

Finansējums
(eur)

Atbalsta
saņēmēji

6,2 milj.eur

Klasteri;
to sadarbības
partneri, MVK

KLASTERI

- Veicināt nozaru komersantu un citu saistīto institūciju sadarbību, atbalstot kopīgu
projektu īstenošanu, tādējādi veicinot ātrāku nozaru un komersantu konkurētspējas
celšanu, eksporta apjomu palielināšanu, inovācijas un jaunu produktu ražošanu;
- Sasniedzamais rezultāts: palielināts pakalpojumu eksporta apjoms, veicināta MVK
sadarbība;
- Indikatīvās atbalstāmās darbības: starptautiskās sadarbības veicināšanas
pasākumi; mārketinga pasākumi, tirgus izpēte un nozares attīstības pētījumi;
apmācības klastera vadībā iesaistītajām personām klastera darbības
nodrošināšanai, sadarbība ar izglītības un zinātnes institūcijām, jaunu tehnoloģiju,
produktu un pakalpojumu plānošanas un izstrādes pasākumi; mārketinga un
komerciālās sadarbības sekmēšanas pasākumi; resursu efektivitātes un
produktivitātes paaugstināšana.

SAM 5.5.1.

- SAM 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, 41,5 milj. eur.
Kultūras un
kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”
dabas
1.atlases kārtā:
- Provizoriska atlases uzsākšana: 2015.gada 4.ceturksnī/2016.gada 1.ceturksnī;
mantojuma
20 mlj euro.
- Saskaņā ar attiecīgās pašvaldības attīstības programmu objektu attīstībai, kas
īpašnieki,
veicina ekonomisko izaugsmi teritorijā: komercdarbības un nodarbinātības
tiesiskie
veicināšana; jaunu pakalpojumu izveide; sasaiste ar citām publiskajām un
vadītāji un
privātajām investīcijām attiecīgajā teritorijā.
turētāji;
- Objekta ilgtermiņa darbības rezultātā netiek radīts papildu finanšu slogs pašvaldībai
ar kultūras un
un valstij (ilgtermiņa darbības stratēģija).
dabas
- Atbalsts objektiem ar lielāko apmeklētības potenciālu.
mantojuma
- Sasniedzamie rezultāti: atbalstīto kultūras un dabas mantojuma objektu un tūrisma
objektu
objektu apmeklējumu paredzamā skaita pieaugums (līdz 2023.gadam ) pieaug par
saistīto
140 000 apmeklējumiem; atbalstīto dabas un kultūras mantojuma objektu skaits 15;
pakalpojumu
Ietekme, veicot plānotās investīcijas - nakšņojumu skaita palielinājums tūristu
sniedzēji.
mītnēs Latvijas teritorijā gada laikā: mērķis - 4 028 892, diapazons 3 978 152– 4
079 631; Jaunu pakalpojumu izveide – 15.

Kultūras ministrija
DARBĪBAS PROGRAMMA
“IZAUGSME
UN
NODARBINĀTĪBA” 2014.2020.
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Finansējuma avots

Finansējums
(eur)

Atbalsta
saņēmēji

Vides resursu
pārvaldība

- Problēmas: Lielākajai daļai aizsargājamo sugu un biotopu netiek nodrošināts 15 milj. euro KF
labvēlīgs aizsardzības statuss; Tūrisma spiediens uz aizsargājamām dabas
(85%)
teritorijām un tā ietekme uz dabas vērtībām.
- Atbalsts: Infrastruktūras (gājēju laipas, informatīvās zīmes, labiekārtotas takas,
putnu vērošanas torņi, skatu torņi, tiltiņi, ūdenstūristu apmetņu vietas, auto
stāvlaukumi u.c.) izbūve un rekonstrukcija; biotopu atjaunošana īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās.
- Rezultāts: Labvēlīgs aizsardzības statuss nodrošināts 60% ES nozīmes biotopiem
un sugām; 23 118 ha dzīvotņu platības saņem atbalstu, lai panāktu labāku
aizsardzības pakāpi.

Atbalsta
saņēmēji:
valsts un
pašvaldības
iestādes,
pašvaldības

SAM 3.3.1.

- Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības 59 milj. eur.,
attīstībai atbilstošā infrastruktūrā.
Reģionālās
- Mērķis – uzņēmējdarbības vides uzlabošanai investoru piesaistei un darbavietu nozīmes centri
radīšanai, veicot investīcijas maza mēroga uzņēmējdarbības atbalsta publiskās 10,9 milj. EUR
infrastruktūras attīstībai un pieejamībai, t.sk. nepieciešamo industriālo pieslēgumu
izveidei.

Pašvaldības

SAM 5.6.2.

- Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 236,5 milj. eur,
integrētajām attīstības programmām
Reģionālās
- Mērķis – projekti vērsti uz pilsētvides revitalizācijas veicināšanu, rūpniecisko nozīmes centri
teritoriju un citu uzņēmējdarbībai plānoto vai izmantoto degradēto teritoriju 92 milj. EUR
atjaunošanu. Sakārtotās degradētās teritorijas tiks pielāgotas jaunu uzņēmumu
izvietošanai tajās vai esošo paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un
ekonomisko aktivitāti pašvaldībās.

Pašvaldības

“Sadarbība”

- Lauku tūrisma attīstības veicināšana.
- Atbalsta intensitāte līdz 90%.
- Lauku atbalsta dienesta atbalsta pasākumi.

Līdz 800 000
eur.

Biedrības;
nodibinājumi.

-

-

Mērķis / apraksts

Programma

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
INVESTĪCIJAS
INFRASTRUKTŪRĀ

UZŅĒMĒJDARBĪBAS
INFRASTRUKTŪRAS
SAKĀRTOŠANA

Zemkopības ministrija
LAUKU
TŪRISMA
ATTĪSTĪBAS
VEICINĀŠANA

-
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Finansējuma avots

Mērķis / apraksts

Programma

Finansējums
(eur)

Atbalsta
saņēmēji

Satiksmes ministrija
ES FONDU 2014. 2020.GADA
PLĀNOŠANAS PERIODS

SAM 6.1.5.

- 6.1.5.SAM: valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana.
- valsts galveno autoceļu TEN-T tīklā rekonstrukcija, virsmas nestspējas
stiprināšana, vienlaikus īstenojot ceļu satiksmes drošības uzlabošanu.
Rekonstruēto vai modernizēto autoceļu kopējais garums – 345 km.

-

-

SAM 6.3.1.

- 6.3.1.SAM: palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu
kvalitāti
- indikatīvās atbalstāmās darbības: to valsts reģionālo autoceļu pārbūve, kas savieno
starptautiskas, nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centrus ar TEN-T
autoceļu tīklu. Rekonstruēto vai modernizēto autoceļu kopējais garums – 574 km.

-

-

Tabula 2.4: Atbalsta iespējas tūrisma veicināšanai no Pārrobežu/transnacionālo sadarbības programmu
Finansējuma avots
ETS un EKI programmas
2014-2020

Mērķis / apraksts

Programma
Latvijas–Lietuvas
sadarbības programma

pārrobežu

- Attiecināmās teritorijas: Kurzeme, Zemgale,
Latgale.

Finansējums
(eur)
54 966 201

Atbalsta
saņēmēji
-

Baltijas jūras reģiona
(BSR)
transnacionālā sadarbības programma

- Attiecināmās teritorija: visa Latvija

263 830 658

-

Starpreģionu sadarbības programma
URBACT III

- Attiecināmās teritorija: visa Latvija

74 000 000

-

Starpreģionu sadarbības programma
INTERREG EUROPE

- Attiecināmās teritorija: visa Latvija

359 326 000

-

Latvijas–Krievijas (LV-RU) pārrobežu
sadarbības programma

- Attiecināmās teritorija: Latgale,
Pierīga, Zemgale, Rīgas pilsēta.

Vidzeme,

Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas
- Attiecināmās teritorija: Latgale, Zemgale
pārrobežu sadarbības programma
Tabula 2.5: Pārrobežu/transnacionālo sadarbības programmu tēmas
Tematiskā koncentrācija programmas ietvaros
EE-LV
LV-LT
CB
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-

-

74 000 000

-

LV- RU LV-LT-BY

BSR

Nostiprināt pētniecību, tehnoloģiju attīstību un inovāciju

X

Uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju

X

Aizsargāt vidi un veicināt resursu izmantošanas efektivitāti

X

Veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst trūkumus galvenajās tīkla infrastruktūrās

X

Veicināt nodarbinātību un atbalstīt darba spēka mobilitāti

X

Veicināt sociālo iekļaušanu un apkarot nabadzību

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Ieguldīt izglītībā, prasmēs un mūžizglītībā

X
X

Uzlabot institucionālās spējas un efektīvu valsts pārvaldi

X

X

Vietējās kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšanas veicināšana

X

X

Robežu pārvaldības un robežu drošības veicināšana

X

X

65

X

3. Nākotnes perspektīvas
3.1. Pašvaldības vīzija par investīciju objektu
Preiļu novada vīzija un mērķi
Preiļu novada vīzija: Preiļi - pērle starp zaļajiem Latgales mežiem un dzidrajiem ezeriem.24
Preiļu novada
mērķi:

- novads, kurā visu vecuma grupu iedzīvotājiem ir kvalitatīva dzīves
vide;
- novads kurā ekonomiskais pamats ir uzņēmējdarbība, kas
nodrošina ilgtspējīgu attīstību un demogrāfisku izaugsmi,
- novads, kurš ir pievilcīgs gan kā biznesa vide, gan kā kvalitatīva
brīvā laika pavadīšanas vieta, vieta dzīvošanai.

Investīciju objekta vīzija un mērķi

24

Vīzija:

Borhu muižas parks un pils ir valstiski un starptautiski
atpazīstams autentisks kultūrvēstures mantojums, kurš ir
iedvesmojošs neogotiskā stila paraugs.

Mērķi:

- Borhu muižas mantojuma atjaunošana (atjaunojot maksimāli
autentiskam kultūrvēsturiskajam izskatam);
- saglabāt, aizsargāt un attīstīt Borhu muižas parku un pili,
(rekonstruēt to apskates un apmeklējuma objektus, veikt to
uzturēšanu);
- radīt un attīstīt ar investīciju objektu saistītus produktus un
pakalpojumus (piesaistot talantus un privātos investorus, kas
veicinās uzņēmējdarbības attīstību, veidos jaunus inovatīvus
pakalpojumus un veiks tūristu piesaisti);
- veicināt katalizatora efektu ilgtspējīgai teritorijas attīstībai;
- Preiļu pilsētas unikālās identitātes veidošana un nostiprināšana
(sagatavot kvalitatīvu un pārdomātu mārketinga stratēģiju un
mārketinga plānu);
- veicināt vienas dienas un vairāk dienu tūrismu apmeklējumus, gan
sezonā, gan ne sezonā (radīs nozīmīgu pakalpojumu dzīvotspēju
un nodokļu ieņēmumus, gan no kultūras mantojuma saistītiem
sektoriem, gan pārnesas efekta rezultātā);
- Borhu muižas parka un pils, kā arī Preiļu pilsētas pievilcības
veicināšana (sekmēs dzīves kvalitātes uzlabošanos un Pilsētas
unikālo raksturu un atmosfēru, kas kalpos par priekšnosacījumu,
lai Pilsēta ir populāra izvēle dzīves un darba vietai, un veicinās
vietējo iedzīvotāju, tūristu un radošo aprindu apmeklējumus);
- nodrošināt būtisku stimulu izglītībai un mūžizglītībai (veicinās
labāku vēstures izpratni, un attīstīs pilsonisko lepnumu un
piederību, kā arī ietekmēs sadarbību un personisko izaugsmi);
- veidot sociālo kapitālu un sabiedrības saliedēšanos Eiropā (ir
ietvars līdzdalībai, iesaistei un integrācijai).

Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013-2033
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3.2. Investīciju objekta jauns un inovatīvs attīstības scenārijs
Investīciju objekta jauns un inovatīvs attīstības scenārijs tiek noteikts, pamatojoties uz
Pašvaldībā apspriesto un apkopoto parka un pils scenāriju analīzi un izvērtēšanu (ar SVID un
mērķa auditorijas segmentēšanas analīzi (PIELIKUMS 1)), kā arī ņemot vērā „Preiļu novada
attīstības programmas 2011.-2017.” stratēģiskais attīstības virziens (kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšana, kur mērķis ir „Kultūrvides iestāžu kapacitātes stiprināšana,
pasākumu pieejamība, informācijas pieejamība, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un
popularizēšana”).
Investīciju objekta izvēlētais un piedāvātais attīstības scenārijs ir:
Borhu muižas parks un pils kā autentisks kultūrvēstures mantojuma apskates objekts.
Tūrisma nozarei ir apjomīga potenciālo klientu auditorija, pieprasījums un patēriņš (Tabula
3.1).
Taču investīciju objektam ir divas mērķa grupas:
B2B25 vidē saistīto pakalpojumu sniedzēji jeb uzņēmēji;
B2C26 vidē vietējie un starptautiskie ceļotāji jeb tūristi (t.sk. ir Preiļu pilsētas un
novada iedzīvotāji).
Scenārija „Borhu muižas parka un pils kā autentiska kultūrvēstures mantojuma apskates
objekta” attīstība investīciju objektā (un tā mijiedarbība) var veicināt šādu nozaru attīstīšanu:
-

transporta nozares pakalpojumus;
ikdienas atpūtas un izklaides pakalpojumus;
aktīvas atpūtas pakalpojumus;
ēdināšanas pakalpojumus;
viesnīcu pakalpojumus;
izdevējdarbība;
suvenīru izgatavošanu;
laulību pakalpojumus;
izglītības un mūžizglītības pakalpojumus;
u.c.

Nozares un uzņēmumu darbības veidi, kuros specializēsies investīciju objektā strādājošie
komersanti, netiek stingri noteiktas un neierobežo uzņēmējus radīt jaunus
produktus/pakalpojumus citās nozarēs.
Investīciju objekta attīstība plānota līdz 2026. gadam, secīgi veicot investora piesaisti un
infrastruktūras izbūvi investīciju objektā.

Investīciju objekta potenciālais klients
Investīciju objekta potenciālo klientu mērķa grupas, pieprasījums lielums un patēriņš (sadaļa
4.2.):
B2B vidē (uzņēmēji): ir 147 uzņēmēji, kuri apgūstot 2100m2 var dot 75 600 eur/gadā telpu
nomas maksu ieņēmumus. Zemes nomas maksu ieņēmumi n/a.
B2C vidē (tūristi):

25
26

Latgalē ir 258 528 Latvijas un Ārvalstu atpūtas tūristu, kuri veic 1
851 220 atpūtas braucienu, kuri patērē 85 671 500 eur/gadā.

B2B – business to business (skaidrojums no angļu valodas – biznesa vide)
B2C – business to consumer (skaidrojums no angļu valodas - patēriņa vide)
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Investīciju objekta priekšrocības un trūkumi
Tabula 3.1: SVID

Stiprās puses

Iespējas

Tūrisms ir nozarē potenciāls klients ir
ikviens

Kultūrvēsturiskās, ikdienas atpūtas un
izklaides iespēju Pilsētas atpazīstamības
celšana Latvijas un Eiropas mērogā

Kultūrvēsturiska, vides, ikdienas atpūtas
un izklaides, reliģisko konfesiju un
gastronomijas tūrisma potenciāls

Pozitīvas atsauksmes medijos

Autentiska kultūrvēsturiskā un vides
infrastruktūra

Sadarbība ar Latvijas un kaimiņvalstu
tūrisma uzņēmumiem un NVO

Nozīmīgu Pilsētu krustceles – starp
Jēkabpili, Rēzekni Daugavpili

Atbalsts no ES Struktūrfondiem

Labs galveno autoceļu tīkls

Privāto investoru piesaistīšana – ar
tūrismu saistīto pakalpojumi un preču
sortimenta pieaugums

Droša vide, latgaliskā viesmīlība

Ikgadējo Vislatvijas festivālu organizēšana

ES austrumu robežas tuvums un ciešas
etniskās un vēsturiskās saites ar Lietuvu,
Baltkrieviju, Krieviju un Poliju

Pilsētas IKP pieaugums

Sasaiste ar tuvumā esošo dzelzceļa
stacijām
Vietējo autoceļu infrastruktūras
uzlabošana
Pilsētu krustcelēs (braucošu uz Jēkabpili,
Rēzekni un Daugavpili) tūristu iesaistīšana

Vājās puses

Draudi

Preiļu pilsētai nav izteikta atpazīstamība
kā kultūrvēsturisko, ikdienas atpūtas un
izklaides iespēju pilsēta

Finanšu līdzekļu trūkums kultūrvēsturisko
objektu saglabāšanai

Nosacīta sezonalitāte

Finanšu līdzekļu trūkums vietējo autoceļu
laba seguma saglabāšanai

Laika apstākļu ietekme

Nedrošas vides pieaugums

Prasa lielas investīcijas kultūrvēsturiskās un
vides infrastruktūras atjaunošanai

Vides piesārņojuma pieaugums

Apmierinošs vietējo autoceļu tīkls

Zināšanu trūkums par tūrisma pakalpojumu
sniegšanas principiem;

Iedzīvotāju mazākas angļu vai vācu valodu
zināšanas

Kultūrvēstures objekts var kavēt lielu privāto
investoru ienākšanu

Atsevišķi kultūrvēstures objekti ir apdzīvoti
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3.3. Jauni un inovatīvi uzņēmējdarbības produkti un pakalpojumi
Tabula 3.2: Borhu parka un pils jauni un inovatīvi uzņēmējdarbības produkti un pakalpojumi
Nr.
p.k.

Galvenā
mērķa
grupa

Produkts / apraksts

Potenciālais pieprasījuma lielums
(Interese % / 1 ceļotāja biež. gadā / mērka grupas biež. gadā)
Tūristu skaita pieaugums27 Pavadīto nakšu sk. pieaugums25
Latvijas

Ārvalstu

Latvijas

Ārvalstu

1.fāze
Borhu Pils
1. Borhu dzimtas Pils apskate, kultūrvēsturiskā pieminekļa apskate. Pils ir
neogotiskā stila paraugs, kā stacionāra kultūrvēsturiska vērtība.

Iedzīvotāji,
tūristi

13% /
0,11 /
133 000

17% /
0,04 /
57 000

8% /
0,07/
85 000

6% /
0,015 /
22 000

2. Preiļu pilsētas ikgadējais festivāls „Gliemezis”, atpūta/izklaide. Pilsētas
festivāls „Gliemezis” Pils pagalma laukumā u.c. festivāli, kas popularizē
Pilsētas vērtības un Borhu dzimtu.

Uzņēmēji,
iedzīvotāji,
tūristi

6% /
0,05 /
60 000

7% /
0,02 /
30 000

8% /
0,07 /
85 000

6% /
0,015 /
22 000

3. Preiļu pilsētas vietējo amatnieku un mājražotāju gadatirgus, ikdienas
atpūta. Vietējo amatnieku un mājražotāju gadatirgi Pils pagalma laukumā.

Uzņēmēji,
iedzīvotāji,
tūristi

10% /
0,08 /
98 000

10% /
0,02 /
30 000

8% /
0,07 /
85 000

6% /
0,015 /
22 000

4. Borhu dzimtas muižas dabas skatu objekts, pastaigas pa parka takām,
ikdienas atpūta. Borhu muižas parks ar takām, tiltiņiem, kanāliem, dīķiem un
saliņam Latgales 19.gadsimta historisma laika muižu arhitektūras stacionāras
kultūrvēsturiska dabas vides vērtības.

Iedzīvotāji,
tūristi

17% /
0,14 /
169 000

16% /
0,04 /
60 000

8% /
0,07 /
85 000

6% /
0,015 /
22 000

5. Borhu dzimtas muižas kultūrvēsturisko pieminekļu apskate, ikdienas
atpūta. Borhu muižas parkā esošie apskates objekti kā stacionāra
kultūrvēsturiska vērtība:

Iedzīvotāji,
tūristi

13% /
0,11 /
133 000

17% /
0,04 /
60 000

8% /
0,07 /
85 000

6% /
0,015 /
22 000

Borhu dzimtas parks

27

Borhu dzimtas pils;
Borhu muižas zirgu staļļa ēka;
Borhu muižas kalpu māja;
Borhu muižas parka vārtsarga namiņš;
Borhu muižas vārti;

Saskaņā ar TAVA aptaujā noteikto ceļotāju skaitu Latvijas 1 209 500 un ārvalstu 1 431 038 (nodaļā 4.2.) un šī darba „Tirgus pētījuma” veikto aptaujas analīzi (sadaļā 4.1.)
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Nr.
p.k.

Galvenā
mērķa
grupa

Produkts / apraksts
-

(Interese % / 1 ceļotāja biež. gadā / mērka grupas biež. gadā)
Tūristu skaita pieaugums27 Pavadīto nakšu sk. pieaugums25
Latvijas

Ārvalstu

Latvijas

Ārvalstu

5%&7% /
0,04&0,05 /
110000

9%&7% /
0,02&0,02/
60 000

8% /
0,07 /
85 000

6% /
0,015 /
22 000

Borhu muižas dārznieka māja;
Borhu muižas kapela;
Borhu muižas tilti (šobrīd tikai daži vēsturiski autentiski);
„Mīlestības kalniņš”;
„Skūpstu akmens”;
Vecā Borhu pils (vīna pagrabu drupas);
Borhu kāzu ozols.

6. Borhu dzimtas muižas kultūrvēsturisko pieminekļu apmeklējums,
ikdienas atpūta. Borhu muižas parkā esošie kultūrvēsturiska apmeklējuma
objekti:
-

Potenciālais pieprasījuma lielums

Pašvaldība,
iedzīvotāji,
tūristi

Borhu muižas parka vārtsarga namiņš kā muzejs;
Borhu muižas kapela un kapenes ar izvietotiem eksponātiem.

7. Borhu dzimtas muižas parka objektu apmeklējums, ikdienas
atpūta/izklaide, aktīva atpūta/sporta aktivitātes, pasākumi, aktīvās
atpūtas zona ģimenēm. Borhu muižas parkā esošie atpūtas apmeklējuma
objekti.
- Peldvietas dīķis ar pludmali;
- Preiļu parka estrāde, mūzikas pasākumu laikā.;
- BMX trase, nodarbības ar treneri un sacensību laikā;
- Vasaras laikā kafejnīca.

Pašvaldība, 5%&6%& 7% / 3%&7%&7% /
uzņēmēji, 0,04&0,05 &0,05
0,01&0,02
iedzīvotāji,
/
&0,02 /
tūristi
165 000
72 000

8% /
0,07 /
85 000

6% /
0,015 /
22 000

8. Gida pakalpojumi par „Preiļu pilsētas un Borhu muižas vēsturi” Borhu
muižas parkā esošie kultūrvēsturiska apmeklējuma objekti ar gidu - Latgales
19.gadsimta historisma laika muižu arhitektūras kā kultūrvēsturiska un dabas
vides vērtība. Skolēnu, Senioru, Ģimenes tūristu maršruti.

Pašvaldība,
iedzīvotāji,
tūristi

5% /
0,04 /
50 000

9% /
0,02 /
30 000

8% /
0,07 /
85 000

6% /
0,015 /
22 000

9. Preiļu pilsētas „Muzeju nakts”, „Staro Preiļi”, ikgadējie pilsētas svētki,
pasākumi, atpūta/izklaide. Tematiskie pasākumi, nakts piedāvājums ar
uzsvaru uz skaņām, leģendām, „Dabas koncerti”, audio vizuālās parka
ekspozīcijas u.tml.

Pašvaldība,
iedzīvotāji,
tūristi

5%&6% /
0,04&0,08 /
97 000

7% /
0,02 /
29 000

8% /
0,07 /
85 000

6% /
0,015 /
22 000
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Nr.
p.k.

Galvenā
mērķa
grupa

Produkts / apraksts

Potenciālais pieprasījuma lielums
(Interese % / 1 ceļotāja biež. gadā / mērka grupas biež. gadā)
Tūristu skaita pieaugums27 Pavadīto nakšu sk. pieaugums25
Latvijas

Ārvalstu

Latvijas

Ārvalstu

2.fāze

Borhu dzimtas Pils
10. Borhu dzimtas Pils apskate un apmeklējums, kultūrvēsturiskā
pieminekļa apmeklējums, t.sk. Pils 1.stāva apmeklējums, ikdienas
atpūta. Borhu Pils kā neogotiskā stila paraugs, t.sk. ar 1.stāva iekštelpas kā
kultūrvēsturiska vērtība.

Pašvaldība,
uzņēmēji,
iedzīvotāji,
tūristi

13%&5% /
0,11&0,04 /
182 000

17%&9% /
0,04&0,02 /
86 000

8% /
0,07 /
85 000

6% /
0,015 /
22 000

11. Borhu dzimtas Pils apkārtnes kultūrvēsturiskā pieminekļu apskate,
ikdienas atpūta. Pastaigas pa pils apkārtnes teritoriju. Borhu Pils apkārtne kā
neogotiskā stila paraugs ar piekļuvi pie Borhu Pils, Pils apkārtni, takām, Pils
pagalmu, Borhu muižas vārtiem un Borhu muižas „Pils tiltu” kā kultūrvēsturiska
vērtība.

Iedzīvotāji,
tūristi

13% /
0,11 /
133 000

17% /
0,04 /
60 000

8% /
0,07 /
85 000

6% /
0,015 /
22 000

12. Borhu dzimtas Pils restorāns/kafejnīca „Borhs “Gardēdis””, ikdienas
atpūta. Borhs “Gardēdis” – vīna un Borhu laika ēdienu un dzērienu
degustācijas, ēdienu gatavošanas meistarklases, kulinārais mantojums,
medījumu gatavošana, utt. kā kultūrvēsturiska vērtība un Preiļu pilsētas
vietējais restorāns/kafejnīca.

Pašvaldība,
uzņēmēji,
iedzīvotāji,
tūristi

7% /
0.06 /
73 000

7% /
0,02 /
30 000

8% /
0,07 /
85 000

6% /
0,015 /
22 000

13. Borhu dzimtas Pils mākslas galerija „Borhs “Mākslinieks””, izstādes,
ikdienas atpūta/izklaide, ikgadējie pasākumi. Borhs “Mākslinieks” - dzejas
dienas, mākslas plenēri, Borhu portretu u.c. reprodukcijas, klasiskās mūzikas
koncerti, kamerkoncerti, leļļu festivāls, Borha mundiera svētki, Laulību
reģistrēšanas ceremonijas, Borha mantojuma festivāls, utt. kā
kultūrvēsturiska, kultūras un mākslas vērtība, izstāžu un mazā koncertzāle.

Pašvaldība, 5%&6%&1%/
uzņēmēji,
0,04&0,05
iedzīvotāji,
&0,01/
tūristi
120 000

9%&7&1%/
0,02&0,02
&0,002 /
60 000

8% /
0,07 /
85 000

6% /
0,015 /
22 000

14. Borhu dzimtas Pils retro galerija „Borhs “Retro””, kultūrvēsturiskā
galerija, izstādes, ikdienas atpūta/izklaide, foto pakalpojumi,. Borhs
„Retro” – Borhu laika vēsturiski autentiska telpa, Borhu laika tērpi, aksesuāri,
foto sesijas kā kultūrvēsturiska, mākslas vērtība, izstāžu telpa, foto galerija.

Pašvaldība,
uzņēmēji,
iedzīvotāji,
tūristi

9%&5% /
0,02&0,01 /
43 000

8% /
0,07 /
85 000

6% /
0,015 /
22 000
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5%&5% /
0,04&0,04 /
97 000

Nr.
p.k.

Galvenā
mērķa
grupa

Produkts / apraksts

Potenciālais pieprasījuma lielums
(Interese % / 1 ceļotāja biež. gadā / mērka grupas biež. gadā)
Tūristu skaita pieaugums27 Pavadīto nakšu sk. pieaugums25
Latvijas

Ārvalstu

Latvijas

Ārvalstu

15. Borhu dzimtas Pils muzejs, vēsturiskas ekspozīcijas, ikdienas atpūta.
Kultūrvēsturiskais muzejs par Preiļu pilsētas un Borhu dzimtas vēsturi un
notikumiem kā kultūrvēsturiska vērtība.

Pašvaldība,
iedzīvotāji,
tūristi

5% /
0,04 /
48 000

9% /
0,02 /
30 000

8% /
0,07 /
85 000

6% /
0,015 /
22 000

16. Borhu dzimtas Pils radošā darbnīca „Borhu pils „Meistarklases””,
ikdienas atpūta/izklaide, aktivitātes, pasākumi. Borhu pils „Meistarklases”
– amatnieku darbnīca, leļļu darināšana, keramikas un monētu darināšana u.c.
meistarklases kā radošās izaugsmes vērtība.

Pašvaldība,
uzņēmēji,
iedzīvotāji,
tūristi

5% /
0,04 /
48 000

5% /
0,01 /
15 000

8% /
0,07 /
85 000

6% /
0,015 /
22 000

17. Borhu dzimtas Pils suvenīru bode, ikdienas atpūta. Borhu pils suvenīru
bode, kas atradīsies caurstaigājamā telpā kā kultūrvēsturiska vērtība
līdzpaņemtai piemiņai.

Uzņēmēji,
iedzīvotāji,
tūristi

5% /
0,04 /
48 000

5% /
0,01 /
15 000

8% /
0,07 /
85 000

6% /
0,015 /
22 000

18. Borhu dzimtas Pils kultūrvēsturiskais tornis, ikdienas atpūta/izklaide.
Borhu dzimtas Pils kultūrvēsturiskais tornis ar iedvesmojošu skatu uz Borhu
muižas parku un Preiļu pilsētas daļu kā kultūrvēsturiska vērtība un ikdienas
atpūta.

Pašvaldība,
iedzīvotāji,
tūristi

12% /
0,09 /
109 000

12% /
0,03 /
45 000

8% /
0,07 /
85 000

6% /
0,015 /
22 000

19. Borhs “Mednieks” Borhu dzimtas Pils pagalmā un parka teritorijā,
ikdienas atpūta/izklaide, aktīva atpūta/aktivitātes. Borhs „Mednieks” –
zirgu paraugdemonstrējumi, suņu izstādes, „medību metožu” izstādes, loka
šaušanas apmācības/aktivitātes/sacensības, slēpņošana, izzinošās dabas
taku maršruti /dižkoki, leģendas u.tml./, kā kultūrvēsturiska un kultūras vērtība.

Pašvaldība,
uzņēmēji,
iedzīvotāji,
tūristi

5%&5% /
0,04&0,04 /
97 000

5% &3%/
0,01&0,01 /
30 000

8% /
0,07 /
85 000

6% /
0,015 /
22 000

20. Borhs “Sportiskais” Borhu dzimtas Pils pagalmā un parka teritorijā,
ikdienas atpūta/izklaide, aktīva atpūta/aktivitātes. Borhs „Sportiskais” pokera sacensības (Pils telpās), orientēšanās, velo braucieni, slēpošanas,
nūjošanas utt., kā veselīga dzīvesveida vērtība.

Pašvaldība,
uzņēmēji,
iedzīvotāji,
tūristi

5% /
0,04 /
48 000

3% /
0,01 /
15 000

8% /
0,07 /
85 000

6% /
0,015 /
22 000

21. Borhu dzimtas muižas kultūrvēsturisko tiltiņu un dabas skatu objekts,
pastaigas pa parka takām, ikdienas atpūta. Borhu muižas parks ar takām,
Borhu laika autentiskiem tiltiņiem, labiekārtotiem kanāliem, dīķiem un saliņam

Pašvaldība,
iedzīvotāji,
tūristi

13%&17%/
0,11&0,14 /
302 000

16%&17%/0,04
&0,04 /
120 000

8% /
0,07 /
85 000

6% /
0,015 /
22 000

Borhu dzimtas parks
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Nr.
p.k.

Galvenā
mērķa
grupa

Produkts / apraksts

Potenciālais pieprasījuma lielums
(Interese % / 1 ceļotāja biež. gadā / mērka grupas biež. gadā)
Tūristu skaita pieaugums27 Pavadīto nakšu sk. pieaugums25
Latvijas

Ārvalstu

Latvijas

Ārvalstu

Latgales 19.gadsimta historisma laika muižu arhitektūras stacionāras
kultūrvēsturiska un dabas vides vērtības.
22. Borhu dzimtas muižas parka Laivu un katamarānu noma, ikdienas
atpūta, aktīva atpūta/aktivitātes. Laivu un katamarānu noma Borhu dzimtas
muižas parka teritorijā.

Uzņēmēji,
iedzīvotāji,
tūristi

10%&3% /
0,08&0,02 /
121 000

10%&5% /
0,02&0,01 /
43 000

8% /
0,07 /
85 000

6% /
0,015 /
22 000

23. Borhu dzimtas muižas parka un Preiļu pilsētas velosipēdu un velokartu
noma, ikdienas atpūta/izklaide, aktīva atpūta. Velosipēdu un velokartu
noma Borhu dzimtas muižas parka teritorijā.

Uzņēmēji,
iedzīvotāji,
tūristi

17%&2% /
0,14&0,02 /
194 000

16%&2% /
0,04&0,01 /
72 000

8% /
0,07 /
85 000

6% /
0,015 /
22 000

24. Borhu dzimtas muižas parka Amatnieku darbnīcas „Ādama un Ievas
salā”, ikdienas atpūta, pasākumi.

Pašvaldība,
uzņēmēji,
iedzīvotāji,
tūristi

10%&5% /
0,08&0,04 /
145 000

10%&10%/
0,02 &0,02/
60 000

8% /
0,07 /
85 000

6% /
0,015 /
22 000

25. Borhu dzimtas Pils apskate un apmeklējums, kultūrvēsturiskā
pieminekļa apmeklējums, t.sk. Pils 2.stāva apmeklējums, ikdienas
atpūta. Borhu Pils kā neogotiskā stila paraugs, t.sk. ar 1., 2.stāva iekštelpas
un tornis kā kultūrvēsturiska vērtība.

Pašvaldība,
iedzīvotāji,
tūristi

13%&12%/
0,11&0,09/
242 000

17%&12%/
0,04&0,03 /
100 000

8% /
0,07 /
85 000

6% /
0,015 /
22 000

26. Borhu dzimtas Pils apmeklējums, kultūrvēsturiskā pieminekļa
apmeklējums un ar to saistītie pakalpojumi izvietoti Pils 2.stāvā.

Pašvaldība,
13%&5%
uzņēmēji, 6%&7%&12%/
iedzīvotāji,
0,11&0,04
tūristi
&0,05&
0,06&0,09 /
420 000

17%&9%
&7%&7%
&12%/
0,04&0,02&0,0
2& 0.02&0,03 /
186 000

8% /
0,07 /
85 000

6% /
0,015 /
22 000

10% /
0,02 /

8% /
0,07 /

6% /
0,015 /

3.fāze (perspektīvā)
Borhu dzimtas Pils

Borhu dzimtas Parkā
27. Borhu dzimtas muižas parka strūklaka, ikdienas atpūta. Iedvesmojoša Iedzīvotāji,
strūklaka Parka peldvietas dīķī.
tūristi
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10% /
0,08 /

Nr.
p.k.

Galvenā
mērķa
grupa

Produkts / apraksts
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Potenciālais pieprasījuma lielums
(Interese % / 1 ceļotāja biež. gadā / mērka grupas biež. gadā)
Tūristu skaita pieaugums27 Pavadīto nakšu sk. pieaugums25
Latvijas

Ārvalstu

Latvijas

Ārvalstu

97 000

30 000

85 000

22 000

3.4. Iespējamie tematiskie maršruti, produkti un pakalpojumi kaimiņu valstu ceļotajiem
Sasniedzamība
Par prioritāti sadarbībai ar kaimiņvalstīm un kopējo iespējamo tematisko maršrutu noteikšanai kalpo Preiļu pilsētas un Latgales reģiona atpazīstamība
un pamanāmība ceļotāju vidū (aptauju rezultāti sadaļā 4.1.), kur pirms ceļojuma galamērķa izvēles ceļotāji kā nozīmīgu informācijas avotu izskata:
draugu/pazinu ieteikumus 71%, specializētās interneta vietnes 68%, Google meklētājs 53%, interneta forumi 49%, tūrisma aģentūru piedāvātās
iespējas 44%, tūrisma informācijas centru interneta vietnes 36% un tūrisma informācijas centri reģionu pilsētās 22%.
Tabula 3.3: Ceļojuma galamērķa izvēles nozīmīgie informācijas avoti

Informācijas avots

Apraksts

Draugu/pazinu ieteikumi:

pieredzēto ceļotāju viedokli starp draugiem un paziņam vai citu ceļotāju pamanāmām atsauksmēm par ceļojuma
galamērķi.

Specializētās interneta
vietnes:

interneta vietnes, kur tiek atspoguļoti ceļojuma galamērķi un aktivitātes (pēc reģistrēto lietotāju skaita, t.sk. facebook):
- tripadvisor.com (2 670 000), lonelyplanet.com (1 375 000), latvia.travel (87 000), roughguides.com (56 000),
worldtravelguide.net (34 300), visitlatvia.lv (9 800), latgale.travel (1 400), latvia.eu un visitlatgale.com.

Google meklētājs:

ar Google (.lt, .ee, .ru .by, .com) interneta vidē ar atslēgas vārdiem "to see latvia", „travel”, „latvia” populārākie ir:
- latvia.eu, latvia.travel, lonelyplanet.com, wikitravel.org/en/Latvia, roughguides.com, worldtravelguide.net,
tripadvisor.com, snarkynomad.com/places-to-visit-in-latvia, huffingtonpost.com, virtualtourist.com, delfi.lt,
reisijuht.delfi.ee.
ar atslēgas vārdiem „to see latgale”, „latgale”, populārākie ir:
- tripadvisor.com,
virtualtourist.com,
visitlatgale.com,
wikitravel.org/en/Latgale,
visitlatvia.lv,
www.latvia.travel/lv/raksts/latgale, insightguides.com, latgale.lv, latgale.travel, www.rezekne.lv, muzeji.lv,
hotellatgale.lv. Ar atslēgas vārdu „Preili”: preili.lv, en.wikipedia.org/wiki/Preiļi.

Interneta forumi:

galvenokārt tās ir jau pieminētās populārās vietnes un valstu nacionālās vietnes, kur izsaka viedokli par ceļojuma
galamērķiem.

Tūrisma aģentūru
piedāvātās iespējas:

ar Google (.lt, .ee, .ru .by, .com) ar atslēgas vārdiem „kelionė Latvija”, „kelionė Latgale” ir atrodamas sekojošas tūrisma
aģentūru interneta vietnes:
- kelioniuakademija.lt, guliveriokeliones.lt, savaitgalis.lt, makalius.lt, toptravel.lt/keliones/visi_tipai/latvija/,
kelioniulaikas.lt, mytrips.lt, gruda.lt, toptravel.lt, 700.lt, guliveriokeliones.lt, bc.lt, kelioniu-agentura.lt, novaturas.lt,
westexpress.lt,
ar atslēgas vārdiem „reisid läti”, „reisi Latgale”:
- bookingbaltics.com, trip.ee, goadventure.ee, germalo.ee, perereisid.ee, estreisid.ee.;
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Informācijas avots

Apraksts
ar atslēgas vārdiem „Поездка Латвия”, „поездка Латгалия”:
- tonkosti.ru/Латвия, delfin-tour.ru, devisu.ru, ayda.ru, nissa-tour.ru, latviatur.narod.ru, baltik.ru/latvia, dsbw.ru,
hispatour.com, sofiture.lv, cherry.lv, galion-tours.ru, pribalt.info, http://www.mari.lv/ru/group/latgaleeks,
- traveling.by, vp.by, traveling.by, holiday.by, vtour.by, toptour.by, alphatour.by, academytour.by

Informācijas centru
interneta vietnes:
Tūrisma informācijas centri
reģionu pilsētās:

Latvijas tūrisma informācijas centrs (turpmāk arī TIC) latvia.travel sniedz informāciju par 4 Latvijas reģionu (t.sk.
Latgales TIC vietām), kā arī par tūrisma pieejamiem apskates objektiem un piedāvā arī Latgales tūrisma karti (t.sk.
lietuviešu, igauņu, krievu, kā arī angļu, zviedru, vācu, somu un japāņu valodās).
Preiļu un Riebiņu novada TIC atrodas:
- Preiļu pilsētā, Kārsavas ielā 4 - piedāvā tūrisma informāciju, gida pakalpojumus;
Tuvāko reģionu TIC ir:
- Aglonas pilsētā Daugavpils ielā 1, Daugavpils; Daugavpils novada TIC - Rīgas ielā 22a, Daugavpils; Jēkabpils TIC
Brīvības ielā 140/142, Jēkabpilī; Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novadu TIC Krasta ielā 31, Rēzeknē;
Līvānu novada aktīvā TIC, Domes ielā 1b, Līvānos; Varakļānu Novada muzeja TIC, Pils ielā 29, Varakļāni.

Iespējamie produkti un pakalpojumi kaimiņu valstīm
Specializētās interneta vietnes un Google
Tripadvisor „Things to Do in Preili” - vienīgie apskatāmie tūrisma objekti Tripadvisor Preiļu pilsēta ir „Preili Museum of Dolls” (ar 12 atsauksmēm un 5
zvaigznēm), un „Preili Castle” (ar 1 atsauksmi un 3 zvaigznēm ar komentāru „Как жаль” (liecinot par Pils nolaistu stāvokli)).
Tripadvisor „Things to Do Latgale Region” – apskatāmie objekti Latgales reģionā ir „Preili Museum of Dolls” (12 atsauksmes un 5*), „Aglona Basilica”
(19 atsauksmes un 4,5*, ar komentāriem “Brilliant”, “A holly place not far”), „Daugavpils Mark Rothko Art Centre” (37 atsauksmes un 4,5* ar komentāriem
„Good place for combining Culture and Congress”, „# 1 place to visit in Daugavpils”), „Saints Boris and Gleb Cathedral” (14 atsauksmes, 4,5*),
„Daugavpils Fortress” (44 atsauksmes, 4*), ”Daugavpils Regional and Art Museum” (7 atsauksmes, 4,5*), „Aglona Bread Museum” (8 atsauksmes,
4,5*), „Daugavpils Shots Factory” (19 atsauksmes, 5*).
Tripadvisor „Popular Destinations in Latvia” kā populārāko apmeklējuma vietu #6 norāda Daugavpils, arī interneta vietnē „Lonleyplanet” Daugavpils ir
atspoguļota kā #2 populārākais apmeklējamais reģions Latvijā, tādā veidā sadarbība ar Daugavpils tūrisma objektiem ir vispamatotāka. Savukārt
interneta vietnē Latvia.travel „top travel destinations” kā #3 atspoguļo „Aglonas baziliku”. Tādā veidā ceļotājam, kas individuāli plāno savus ceļojumu,
var radīt dažādus tematiskos maršrutus, produktus un pakalpojumus, kas būtu pamanāmas vietnē tripadvisor un google (Tabula 3.4.).
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Tabula 3.4: Tematiskie maršruti, produkti un pakalpojumi

Nr. Tematiskais maršruts, produkts
p.k.
vai pakalpojums

Apraksts

1.

Borhu dzimtas Pils

kā kultūrvēsturiskais piemineklis un neogotiskā stila paraugs. Tematisko maršrutu papildinās Borhu
muižas attīstības 2.fāzes piedāvātie produkti un pakalpojumi (no 10.-18.produktiem un pakalpojumiem),
kas var paaugstināt reitingu un pamanāmību vietnē tripadvisor.

2.

Leļļu karaļvalsts Preiļu pilsētā

iespējamais tematiskais maršruts, iesaistot „Preiļu Leļļu muzeja” kompozīcijas Borhu muižas pilī.
Restaurējot Borhu pili un tās 1.stāvu (2.fāzē) iespējams veidot kopīgu sadarbības maršrutu ar „Preiļu Leļļu
muzeju”, kas šobrīd ir populārākā apmeklējuma vieta Preiļu pilsētā, kā arī ar visaugstāko tripadvisor
reitingu un pamanāmību.

3.

Svētceļojuma maršruta punkts

iespējamais tematiskais maršruts, iekļaujot „Borhu muižas kapelu” un „Preiļu Jaunavas Marijas debesīs
uzņemšanas Romas katoļu baznīcu” (veidojot sadarbību ar Aglonas baziliku un Aglonas TIC).

4.

Latgales mākslas tūre

iespējamais tematiskais maršruts iekļaujot Borhu muižas pils mākslas galeriju „Borhs Mākslinieks”, kurā
tiek organizētas izstādes ar „Jāzepa Pīgožņa” gleznu ekspozīciju; medaļu mākslinieka „Jāņa Strupuļa”
ekspozīciju; latviešu kinorežisora, rakstnieka, gleznotāja „Jāņa Streiča” ekspozīcijām, mākslinieka „Jāņa
Anmaņa” ekspozīcijām u.c. (veidojot sadarbību ar Daugavpils Marka Rotko mākslas centru un Daugavpils
Novadpētniecības un mākslas muzeju un Daugavpils novada TIC).

5.

Latvijas
Latgales
vēstures tūre

6.

Latgales Māras ceļš

reģiona

iespējamais tematiskais maršruts iekļaujot Borhu muižas parku un pili (gan kā atsevišķi individuālie
kultūrvēsturiskie tūrisma objekti un ar tiem saistīti produkti un pakalpojumi, gan veidojot kopīgu tūrisma
maršrutu sadarbībā ar „Daugavpils cietoksni”, „Daugavpils skrošu rūpnīcu” un Daugavpils novada TIC).
iespējamais tematiskais maršruts, iekļaujot Borhu muižas Parku un Pili (veidojot kopīgu tūrisma maršrutu
sadarbībā ar Latgalē esošajiem TIC).
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Tūrisma aģentūras Lietuvā
Tūrisma aģentūra, kas piedāvā braucienus uz Baltijas valstīm, atrodama meklētājā Google.lt #1 ir Kelioniuakademija
(Kelioniuakademija.lt/latvija_keliones), #2 Guliverio keliones (guliveriokeliones.lt/keliones/i/latvija) un #3 (savaitgalis.lt), kuru piedāvājumā ir ceļojumu
maršruti uz/caur Latvijas tūrisma objektiem, galvenokārt caur uz/caur Bausku, Siguldu un Rīgu, t.sk. ar 1 nakti palikšanu viesnīcā, taču populāri ir arī
braucieni pa Baltijas valstīm. Sekojoši var piedāvāt kopīgus tematiskus maršrutus sadarbībā ar Lietuvas tūrisma aģentūrām, kas, galvenokārt, virzītos
maršrutos „Viļņa – Daugavpils – Aglona – Preiļi – Jēkabpils – Koknese – Rīga” , „Viļņa – Daugavpils – Preiļi –Aglona – Rēzekne” vai „Viļņa – Daugavpils
– Preiļi – Aglona – Tartu” (Tabula 3.5.).
Tūrisma aģentūras Igaunijā
Tūrisma aģentūra, kas piedāvā braucienus uz Baltijas valstīm atrodama Google meklētājā #1 turismiweb.ee, #2 germalo.ee un #3 tensireisid.ee, kuru
piedāvājumā ir ceļojumu maršruti uz/caur Latvijas tūrisma objektiem, galvenokārt, caur uz/caur Rīgu un Jūrmalu, arī Stokholmu, reti atrodamas tūres
uz Latgali. Sekojoši var piedāvāt kopīgus tematiskus maršrutus sadarbībā ar Igaunijas tūrisma aģentūrām, kas, galvenokārt, virzītos maršrutos „Tallina
– Tartu – Alūksne – Gulbene – Rēzekne (vai Madona) – Preiļi – Aglona – Daugavpils”, „Tallina – Tartu – Valka – Smiltene (vai Cēsis) - Rēzekne (vai
Madona) – Preiļi – Aglona – Daugavpils” vai „Tallina – Tartu – Alūksne – Rēzekne (vai Madona) – Preiļi – Aglona – Daugavpils – Rīga (vai Viļņa)”
(Tabula 3.5.).
Tūrisma aģentūras Krievijā
Tūrisma aģentūra, kas piedāvā braucienus uz Baltijas valstīm atrodama meklētājā #1 tonkosti.ru, #2 delfin-tour.ru un #3 tensireisid.ee, kuru
piedāvājumā ir ļoti plašs ceļojumu maršrutu sortiments uz/caur Latvijas tūrisma objektiem, galvenokārt caur uz/caur Rīgu, Siguldu, Daugavpili, Jūrmalu,
ar nakts pavadīšanu no 2 līdz 5 dienām viesnīcās, t.sk. arī ar SPA un ar pārdomātam ekskursiju programmām. Sekojoši var piedāvāt kopīgus tematiskus
maršrutus sadarbībā ar Krievijas tūrisma aģentūrām, kas galvenokārt virzītos maršrutos „Sanktpēterburga – Pleskava – Rēzekne – Aglona – Preiļi –
Daugavpils – Utena - Viļņa”, „ Sanktpēterburga – Pleskava – Alūksne – Madona – Preiļi – Aglona – Daugavpils – Rīga – Sigulda” vai „Maskava –Veļikije
Luki – Rēzekne – Preiļi – Aglona – Daugavpils – Rīga (vai Viļņa)” (Tabula 3.5.).
Tūrisma aģentūras Baltkrievijā
Tūrisma aģentūra, kas piedāvā braucienus uz Baltijas valstīm atrodama meklētājā #1 vp.by, #2 traveling.by un #3 holiday.by, kuru piedāvājumā ir ļoti
plašs ceļojumu maršrutu sortiments uz/caur Latvijas, Lietuviešu un arī Igaunijas tūrisma objektiem, galvenokārt caur uz/caur Rīgu, Viļņu un Tallinu, ar
nakts pavadīšanu no 1 līdz 4 dienām viesnīcās, t.sk. ar pārdomātam ekskursiju programmām. Sekojoši var piedāvāt kopīgus tematisku maršrutu
sadarbībā ar Baltkrievijas tūrisma aģentūrām, kas galvenokārt virzītos maršrutos „Minska – Viļņa – Utena – Daugavpils – Aglona – Preiļi – Rēzekne –
Alūksne – Tartu (Tallina)”, „Minska – Viļņa – Utena – Daugavpils – Aglona – Preiļi – Jēkabpils – Rīga”, „Vitebska – Pustoška – Rēzekne – Preiļi –
Aglona – Daugavpils – Utena - Viļņa” vai „Vitebska – Novopolocka – Daugavpils – Preiļi – Aglona – Rīga (vai Rēzekne – Tartu - Tallina) (tabula 3.5.).
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Tabula 3.5: Tematiskie maršruti, produkti un pakalpojumi

Nr. Tematiskais maršruts, produkts
p.k.
vai pakalpojums

Apraksts

7.

Baltijas vai Latvijas dabas tūre

iespējamie tematiskie maršruti, piemēram, „Baltijas gadalaiki”, „Latvijas gadalaiki”, „Ezeru tūre”, „Baltu
zeme”, iekļaujot kultūrvēsturisko Borhu muižas parku un pili (veidojot kopīgu tūrisma maršrutu sadarbībā
ar Daugavpils TIC, citam Latgales dabas apskates vietām, Gaujas nacionālo parku un citām Latvijas,
Lietuvas un Igaunijas TIC).

8.

Latvijas Pilis un drupas

iespējamais tematiskais maršruts, iekļaujot Borhu muižas Pili (kopīgu tūrisma maršrutu sadarbībā ar
Daugavpils TIC un citiem Latvijas TIC).

9.

Nedēļas nogales tūre

iespējamie tematiskie maršruti, piemēram, „Brīvdienu atpūtas, gardēžu un 1 nakts pavadīšanas tūre”,
iekļaujot kultūrvēsturisko Borhu muižas parku un pili (veidojot sadarbību ar viesnīcas pakalpojumu
sniedzējiem, veidojot kopīgu tūrisma maršrutu sadarbībā ar Aglonas un Daugavpils novada TIC).

7.

Festivālu tūre

iespējami tematiskie maršruti, piemēram,. „Pilsētu festivālu tūre”, „Pilsētas svētku tūre”, iekļaujot
kultūrvēsturisko Borhu muižas parku un pili Preiļu pilsētas svētku un festivālu rīkošanai (veidojot kopīgu
tūrisma maršrutu sadarbībā ar Latvijas TIC).

8.

Tautu festivālu tūre

iespējami tematiskie maršruti, piemēram, „Līgo festivāli”, „Dziesmu svētki”, iekļaujot kultūrvēsturisko Borhu
muižas parku un pili Preiļu ikgadēju festivālu rīkošanai (veidojot kopīgu tūrisma maršrutu sadarbībā ar
Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas un Baltkrievijas un iespējams citu valstu TIC).

9.

Laikmetu Varavīksne

iespējamais tematiskais maršruts, piemēram, „Pils, drupu, muzeju un laikmetīgo gardēžu tūre”, iekļaujot
Borhu muižas parku un pili (veidojot kopīgu tūrisma maršrutu sadarbībā ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
TIC).

10. Atpūta Latvijā

iespējamais tematiskais maršruts, piemēram, „Aktīva atpūtas un relaksācijas tūre”, iekļaujot Borhu muižas
parku un pili (veidojot kopīgu tūrisma maršrutu sadarbībā ar Latvijas TIC).

11. Baltijas valstu tūre

iespējamais tematiskais maršruts, piemēram, „Baltijas valstu varavīksne”, „Iepazīsti kultūru”, iekļaujot
Borhu muižas parku un pili (veidojot kopīgu tūrisma maršrutu sadarbībā ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
TIC).

12. Brīvdienu tūre

iespējamais tematiskais maršruts, piemēram, „Ekskursiju un atpūtas tūre”, iekļaujot Borhu muižas parku
un pili (veidojot kopīgu tūrisma maršrutu sadarbībā ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas TIC);
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3.5. Pašvaldībā plānotie kultūrvēstures mantojuma projekti
Iespējamu jauni un inovatīvi uzņēmējdarbības produktu, pakalpojumi un maršrutu ieviešanai Preiļu novada pašvaldība plāno veikt virkni Borhu muižas
parka un pils projektu tā atjaunošanai (Tabula 3.6).
Tabula 3.6: Kultūrvēsturiskā mantojuma projekti
Nr.
Projekti
p.k.
1.fāze
1.

2.

3.

Finansējums

Rezultāts

Preiļu pils atjaunošanas 1.kārtas 1. un
2.etapu būvdarbi: pamatu nostiprināšana,
fasādes defektu novēršana, fasādes
atjaunošana, pils ēkas pārsegumu
atjaunošana, kāpņu atjaunošana, jumta
konstrukciju atjaunošana un jumta izbūve,
āra apgaismojuma ierīkošana.
Rekonstruētas Preiļu muižas kompleksa
kapelas kapenes

- Pašvaldības budžeta;
- Pils fasāde 1 kompl.
- aizņēmums Valsts kasē - Pils jumts 1 kompl.
500 000 eur.

Pils laukuma labiekārtošana

- Pašvaldības budžeta.

Iznākums

Produkti28

Ieviešanas
laiks

- Borhu
Pils
kā
unikāls neogotikas
stila paraugs

1., 5., 8., 9.

2016.g.

6., 9.

2016.g.

2., 3., 4., 5.,
8., 9.

2016.g.

- Kultūras
ministrijas - Kapelas kapenes 1 - Kapelas kapenes,
programmas;
kompl.;
kā kultūrvēsturisks
- pašvaldības budžeta.
- moderna ekspozīcija
objekts
1 kompl.
- Pils laukums 1 kompl.
- pils celiņi 1 komp.

- Sakārtots laukums

2.fāze
4.

Borhu pils 2.kārtas būvdarbi -1.stāva
rekonstrukcija un pils ēkas logu
atjaunošana

- Pašvaldības budžeta;
- Telpas 530.28 m2;
- Borhu
Pils
kā
- SAM 5.5.1. 420 000 - logi,
siltumapgāde,
Neogotikas
stila
eur;
ūdensvads
un
paraugs – ārpusē,
- aizņēmums
Valsts
kanalizācija 1 kompl.
un telpās 1.stāvā.
kasē.

1.,5. 6.,8.,9.,
10.,11.,12.,
13.,
14.,15.,16.,1
7.,18. 20.

2016.g.

5.

Borhu muižas galveno /no Daugavpils ielas
puses/ vārtu un Borhu muižas parka tiltu
renovācija un rekonstrukcija.

- Pašvaldības budžeta;
- Preiļu muižas galvenie - Borhu muižas parka 4., 5., 8., 9.,
- ERAF;
vārti – 1 komp.
kultūrvēsturiskie
11., 20.
- aizņēmums
Valsts - 5 muižas tilti -1 kompl.
objekti.
kasē.

2017.g.

28

Saskaņā ar nodaļu 3.3. Jauni un inovatīvi uzņēmējdarbības produkti un pakalpojumi
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Nr.
Projekti
p.k.
6. Preiļu muižas parka kanālu un dīķu
sistēmas rekonstrukcija 1.kārta

Ieviešanas
laiks
- Latvijas – Lietuvas - Daļēji sakārtota Preiļu - Borhu muižas parka 4., 7., 8., 9.,
2017.g.
pārrobežu programma
parka dīķu sistēma – kanāli un dīķi.
11., 19., 22
600 000 eur;
1.kompl.
- pašvaldības budžeta.
Finansējums

Rezultāts

Iznākums

un - Borhu muižas zirgu
zirgu
stallis kā neogotikas
stila paraugs.

Produkti28

7.

Borhu muižas zirgu staļļu rekonstrukcijas
2.un 3.kārtas

- Pašvaldības budžets;
- Rekonstruēti
- Valsts
kultūras
iekonservēti
pieminekļu
staļļi– 1 kompl.
aizsardzības
inspekcijas.

8.

Borhu muižas parka teritorijas un taku
labiekārtošana

- Pašvaldības budžeta.

- Labiekārtota
parka - Labiekārtota parka 2., 3., 4., 5.,
teritorija un takas – 1 teritorija un takas.
7., 8., 9.,
kompl.
10., 11., 18.,
19., 20., 21.,
23., 24.

9.

„Ādama un Ievas” salas labiekārtošana

- Leader projekts
50 000 eur;
- Pašvaldības budžeta.

- Ādama un Ievas saliņa - Pieejams
jauns 2., 3., 4., 5.,
– 1 kompl.
tūrisma
objekts
7., 8., 9.,
„Ādama un Ievas 19., 20., 21.,
saliņa”.
22., 24.,

2018.g.

Sakārtota Preiļu parka
dīķu sistēma - 13 ha

- Jauns
tūrisma 4., 7., 8., 9.,
pakalpojums
– 11., 18., 19.,
izbrauciens
ar 20., 21., 22.,
laivām,
24., 27.
katamarāniem

2018.g.

- Telpas 2.stāva 552.55 - Pieejamas
pils 1., 5., 6., 8.,
m2,
bēniņu
stāvs
2.stāva un bēniņu 9., 10., 11.,
403.80 m2;
telpas ar vairāku 18., 25., 26.
- pils tornis.
tūrisma pakalpojumu
iespējām.

2018.g.

5., 8., 9.,
11., 19.

2017.g.
2018.g.

-

3.fāze (perspektīvā)
10. Preiļu muižas parka kanālu un dīķu
sistēmas rekonstrukcija 2.kārta

11. Borhu pils 2.stāva un bēniņu stāva telpu
rekonstrukcija

Latvijas – Lietuvas
pārrobežu programma
– 400 000 EUR
Pašvaldības
līdzfinansējums
- Pašvaldības budžeta;
- Cits.
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3.6. Investīciju objekta modelis tūrisma uzņēmējdarbības attīstībai
Investīciju objekta piemērotākā modeļa izvēle
Investīciju objekta plānotās aktivitātes tiks veiktas zemes teritorijā, kas atrodas Preiļu muižas
parkā (Attēls 1.3). Zemes platības ir Preiļu novada domes valdījumā, un to īpašumtiesības
nostiprinātas zemesgrāmatā.
Pašvaldībai ir vēlme attīstīt tūrisma nozari Pilsētā, kas nodrošinātu pašvaldības resursu
efektīvu izmantošanu sabiedrības (t.sk. tūristu) vajadzību apmierināšanai un kvalitatīvu
pakalpojumu sniegšanai un būtu dzīvotspējīga. Lai attīstītu tūrisma uzņēmējdarbību,
pašvaldībai ir jāizveido:
-

pašvaldības aģentūra.

Normatīvie akti
Publisko aģentūru darbības tiesiskos pamatus regulē
(01.01.2010.).

„Publisko aģentūru likums”

Pašvaldības aģentūra: ir pašvaldības izveidota budžeta finansēta pašvaldības iestāde, kurai
ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir noteikta kompetence
pakalpojumu sniegšanas jomā.
Publisko
aģentūru - Pašvaldības aģentūras darbības jomas;
likuma
III.
nodaļa - Pašvaldības aģentūras sniegtos pakalpojumus;
nosaka:
- Pašvaldības aģentūras administratīvo aktu izdošanas un
apstrīdēšanas kārtību;
- Pašvaldības aģentūras izveidošanas, reorganizēšanas un
likvidēšanas kārtību;
- Pašvaldības aģentūras darbības pārraudzības kārtību;
- Pašvaldības aģentūras direktora uzdevumus, atbildību, amata
ieņemšanas kārtību;
- Darba samaksas nosacījumus pašvaldības aģentūrā;
- Pašvaldības aģentūras darbības plānošanas nosacījumus;
- Pašvaldības aģentūras mantas valdījuma nosacījumus;
- Pašvaldības aģentūras finansēšanas kārtību;
- Noteikumus par Pašvaldības aģentūras kontu;
- Pašvaldības aģentūras grāmatvedības uzskaites un pārskatu
nosacījumus.

Pašvaldības aģentūras iespējamie uzdevumi
Pašvaldības aģentūra
veic no pašvaldības
funkcijām
izrietošus
pārvaldes uzdevumus,
sniedzot
pakalpojumus
un
īstenojot pašvaldību
un
starptautiskus
projektus
un
programmas.
Pašvaldības
aģentūras
darbību
regulē ar pašvaldības
domes
apstiprinātu
nolikumu, kura var
paredzēt
sekojošus
uzdevumus:

- īstenot pašvaldību un starptautiskus projektus un programmas
Borhu muižas parka un pils investīciju piesaistei tā infrastruktūras,
produktu un pakalpojumu attīstībai un marketinga nolūkos;
- organizēt un veikt Borhu muižas parka un pils infrastruktūras
apsaimniekošanu un uzturēšanu;
- piesaistīt uzņēmējus jeb saistošo pakalpojumu sniedzējus Borhu
muižas parka un pils attīstībai, nododot īstermiņa vai ilgtermiņa
nomā Borhu muižas parka un pils nomājamās telpu un zemes
platības;
- slēgt nomas līgumus un iekasēt nomas maksu;
- nodrošināt
un
sniegt
maksas
pakalpojumus
(t.sk.
apsaimniekošanas un uzturēšanas);
- piedāvāt bezmaksas pakalpojumus citām valsts un pašvaldības
iestādēm (saskaņā ar „Valsts pārvaldes iekārtas likumu”);
- organizēt un izstrādāt modernu mārketinga stratēģiju un plānu
vietējo un starptautisko tūristu piesaistei;
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- veidot sadarbību ar uzņēmējiem, kas piedāvā naktsmītņu
pakalpojumus;
- sniegt cita veida pakalpojumus (saskaņā ar „publisko aģentūru
likumu”);
- pārvaldīt ne tikai Borhu muižas parka un pils attīstību, bet tūrisma
attīstību Preiļu novadā kopumā.

Rīcības plāns
Rīcības plāns ietver noteiktus pasākumus, kurus īstenojot tiks veicināta investīciju objekta
sakārtošana un attīstība (Tabula 3.7.).
Tabula 3.7: Rīcības plāns
Nr.
Pasākumi
p.k.
kompleksu
1. Nodrošināt
plānošanas, projektēšanas un
būvniecības procesu.
2. Atjaunot
teritoriju.

investīciju

objekta

Iznākums
Izstrādāts teritorijas
koncepcijas projekts.

telpiskās

un

funkcionālās

Veikti teritorijas primārie sakopšanas darbi:
- savāktas citi atkritumi, kas laika gaitā uzkrājušies
teritorijā;
- veikta nepiemērotu krūmu izciršana;
- notiek regulāra teritorijas pļaušana un apsekošana.

ielas,
takas
un
3. Sakārtot
laukumus investīciju objekta
teritorijas pieejamībai.

Nodrošināta piekļuve investīciju objektam.

inženierkomunikāciju
4. Attīstīt
nodrošinājumu
investīciju
objekta teritorijai.

Investīciju
objekta
teritorija
nodrošināta
elektroapgādes,
ūdens,
kanalizācijas
siltumapgādes tīkliem.

ar
un

5. Atjaunot
teritoriju.

Veikti teritorijas
atjaunošana.

un

investīciju

objekta

pakāpeniska

sakopšana

6. Organizēti pasākumi publisko
personu piesaistei.

Jauni un inovatīvi publisko personu produkti teritorijā.

pasākumi
7. Veikti
investīciju piesaistei.

privāto

Jauni un inovatīvi privāto investoru (uzņēmēju)
produkti teritorijā.

8. Organizēt un izstrādāt modernu
mārketinga stratēģiju un plānu
vietējo un starptautisko tūristu
piesaistei.

Sagatavota mārketinga stratēģija un mārketinga plāns
tūristu piesaistei.

9. Veidot sadarbību ar Latvijas un
kaimiņvalstu
tūrisma
operatoriem.

Noslēgti sadarbības līgumi ar tūrisma operatoriem.

sadarbību
ar
10. Veidot
uzņēmējiem,
kas
piedāvā
naktsmītņu pakalpojumus.

Noslēgti sadarbības līgumi ar naktsmītņu pakalpojumu
sniedzējiem.

11. Veikt marketinga aktivitātes
investīciju
objekta
atpazīstamības veidošanai un
tūristu piesaistei.

Sadarbība ar TIC, piedalīšanās izstādēs, konkursos
u.c.
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3.7. Investoru piesaistes scenārijs
Informatīvais materiāls
Objekta popularizēšanai un investoru piesaistei tiks sagatavots informatīvais materiāls, kurš
iekļauj visu potenciālajiem investoriem aktuālo informāciju par Investīciju objektu, tā apkārtni
un biznesu ietekmējošiem faktoriem.
Informatīvajam materiālam iespējams plašs pielietojums gan drukātā, gan digitālā formātā. Tā
izvietošana internetā 4 valodās: latviešu, krievu, angļu un vācu, nodrošinās brīvu informācijas
pieejamību investoriem jebkurā tiem ērtā laikā un vietā. Informatīvā materiāla drukāto versiju
iespējams izplatīt potenciālajās investoru pulcēšanās vietās – izstādēs, konferencēs, lidostās
u.tml.

Marketinga aktivitātes
Lai
nodrošinātu
investīciju
objekta
izmantošanas iespēju
atpazīstamību
starp
potenciālajiem
investoriem,
nepieciešams
veikt
virkni
mārketinga
aktivitāšu:

- informatīvā materiāla par Objektu tulkošana krievu, angļu un vācu
valodā;
- informatīvā materiāla noformēšanu un maketēšanu drukas
vajadzībām;
- detalizēta informatīvā materiāla izplatīšanas plāna izstrāde –
vietas un eksemplāru skaits katrā valodā;
- informatīvā materiāla publicēšanu internetā esošajā Preiļu
novada pašvaldības mājas lapā preiļi.lv;
- investīciju objekta reklāmas mediju plāna izstrāde;
- reklāmas materiālu sagatavošana izvietošanai medijos.

Potenciālie mediji investīciju objekta popularizēšanai
Ņemot vērā mērķa
auditorijas specifiku
– investorus un
pakalpojuma
sniedzējus,
investīciju objekta
popularizēšanai un
investoru piesaistei
atbilstošie mediji par
biznesa tēmu ir:

- Digitālie jeb interneta portāli – operatīvas informācijas avots
uzņēmējiem ikdienā, kur investīciju objekta reklāma ļauj sasniegt
mērķa auditoriju ātri un ar augstu komunikācijas frekvenci, turklāt,
ir iespēja šo auditoriju tālāk novirzīt un plašāku informāciju par
investīciju objektu internetā – Preiļu novada mājas lapā
- Drukātie izdevumi – no biznesa laikrakstiem līdz mēneša un
kvartāla žurnāliem, kuros apkopota un plašāk aprakstīta labākā
biznesa prakse, attīstības tendences un aktuālie biznesa
notikumi. Objekta reklāma drukātajos biznesa izdevumos
nodrošina kvalitatīvu mērķa auditorijas sasniedzamību,
nodrošinot nedalītu tās uzmanību reklāmas apskates laikā.

Digitālie mediji
Internets
ir
galvenais un biežāk
lietotais informācijas
avots.
Tādēļ
investīciju objekta
popularizēšanai
ir
nepieciešams:

- 1. Nodrošināt mērķa auditorijai nepieciešamās informācijas
pieejamību par investīciju objektu jebkurā tai ērtā laikā, izvietojot
investīciju objekta informatīvo materiālu Preiļu novada
pašvaldības mājas lapā gan latviešu, gan krievu, angļu un vācu
valodā.
- 2. Mērķtiecīgi veicināt šīs informācijas atrašanu un apskatīšanu:
- vienojoties ar sadarbības partneriem par informācijas
izvietošanu tiem piederošajos interneta resursos reklāmas
vai linku veidā (piemēram, liaa.gov.lv);
- izmantojot GoogleAdwords reklāmas pakalpojumus uz
investīciju objektam aktuāliem atslēgas vārdiem, kuri varētu
tikt izmantoti meklēšanā;
- izvietojot reklāmu mērķa auditorijas biežāk apmeklētajos
interneta resursos, piemēram: DB.lv un DB.ru, kapitals.lv;
irnauda.lv u.tml.
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Drukātie izdevumi
-

Dienas Bizness
БизнесВести» + «Референт»
IR Nauda
Forbes (Latvija)
Kapitāls
Baltic Outlook

Ilgtermiņa investīciju objekta virzīšana
Investīciju objekts ir daļa no Preiļu novada attīstības plāna. Tādēļ ilgtermiņā tas būtu jāiekļauj
un jāpopularizē kā daļa no Investīciju iespējām Preiļu novadā, atjaunojot iepriekš sagatavoto
informatīvo materiālu, kas pieejams Preiļu novada pašvaldības mājas lapā www.preiļi.lv un
tulkojot to arī krievu, angļu un vācu valodā, lai nodrošinātu iespējami plašu pieejamību ne tikai
vietējiem, bet arī potenciālajiem ārzemju investoriem.
Ilgtermiņā ir svarīgi uzturēt investīciju objekta atpazīstamību un informācijas aktualitāti,
piedaloties dažādos potenciālo investoru apmeklētos pasākumos – izstādēs, konferencēs un
citos līdzīgos pasākumos.
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4. Ekonomiskās analīzes
4.1. Potenciālā klienta vēlmes, vajadzības un maksātspēja
Aptaujas rezultātu apkopojums Latgales reģiona un nacionālā līmenī
Lai gūtu priekšstatu par potenciālo klientu un viņa ceļojumu paradumiem Latgales reģionālajā līmenī, tika izveidota aptaujas anketa, tā ir pieejama
interneta vietnē: visidati.lv/aptauja/1122188355/. Aptaujā piedalījās orientējoši 500 respondentu no Latgales un tuvo reģionu (125 km robežā) pilsētām
un novadiem (114 vīrietis un 384 sieviete). Savukārt aptaujas nacionālā līmenī vietnē: visidati.lv/aptauja/1120485376/. Aptaujā piedalījās 550+
respondentu no Latvijas (izņemot Latgales reģiona un 125 km robežās pilsētām un novadiem) (109 vīrietis un 446 sieviete). Aptauju apkopojums tika
veikts e-vidē, tā kā interneta lietotāju skaits Latvijā29 sasniedz 79.7%. Aptauju apkopojumu grafiski skatīties attēlos zemāk.
Latgales un tuvo reģionu ceļotāji visvairāk ceļo vasarā, kuru attālums vienā virzienā vidēji sasniedz 234 km, rudenī 161 km, ziemā 111 km un pavasarī 170 km. Latvijas
ceļotāji visvairāk ceļo vasarā, kuru attālums vienā virzienā vidēji sniedzas – 253 km, rudenī – 164 km, ziemā – 120 km un pavasarī – 178 km.

Uz kurieni Jūs ceļojat?
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Vasarā - līdz 50 km
Vasarā - līdz 100 km
Vasarā - līdz 250 km
Vasarā - km nav svarīgi
Vasarā - Kaimiņvalstis
Vasarā - Ārvalstis
Vasarā - Neceļoju
Rudenī - līdz 50 km
Rudenī - līdz 100 km
Rudenī - līdz 250 km
Rudenī - km nav svarīgi
Rudenī - Kaimiņvalstis
Rudenī - Ārvalstis
Rudenī - Neceļoju
Ziemā - līdz 50 km
Ziemā - līdz 100 km
Ziemā - līdz 250 km
Ziemā - km nav svarīgi
Ziemā - Kaimiņvalstis
Ziemā - Ārvalstis
Ziemā - Neceļoju
Pavasarī - līdz 50 km
Pavasarī - līdz 100 km
Pavasarī - līdz 250 km
Pavasarī - km nav svarīgi
Pavasarī - Kaimiņvalstis
Pavasarī - Ārvalstis
Pavasarī - Neceļoju

60%
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Vasarā - līdz 50 km
Vasarā - līdz 100 km
Vasarā - līdz 250 km
Vasarā - km nav svarīgi
Vasarā - Kaimiņvalstis
Vasarā - Ārvalstis
Vasarā - Neceļoju
Rudenī - līdz 50 km
Rudenī - līdz 100 km
Rudenī - līdz 250 km
Rudenī - km nav svarīgi
Rudenī - Kaimiņvalstis
Rudenī - Ārvalstis
Rudenī - Neceļoju
Ziemā - līdz 50 km
Ziemā - līdz 100 km
Ziemā - līdz 250 km
Ziemā - km nav svarīgi
Ziemā - Kaimiņvalstis
Ziemā - Ārvalstis
Ziemā - Neceļoju
Pavasarī - līdz 50 km
Pavasarī - līdz 100 km
Pavasarī - līdz 250 km
Pavasarī - km nav svarīgi
Pavasarī - Kaimiņvalstis
Pavasarī - Ārvalstis
Pavasarī - Neceļoju

70%
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Jūsu ceļojuma mērķis?
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Vasarā - Kultūrvēsturiskie pieminekļi/objekti
Vasarā - Ikdienas izklaide/atpūta
Vasarā - Ikgadējie pasākumi/festivāli
Vasarā - Izbrauciens ar otru pusīti / ar…
Vasarā - Aktīva atpūta /sporta aktivitātes
Vasarā - Darījuma braucieni
Vasarā - Cits
Vasarā - Neceļoju
Rudenī - Kultūrvēsturiskie pieminekļi/…
Rudenī - Ikdienas izklaide/atpūta
Rudenī - Ikgadējie pasākumi/festivāli
Rudenī - Izbrauciens ar otru pusīti / ar…
Rudenī - Aktīva atpūta /sporta aktivitātes
Rudenī - Darījuma braucieni
Rudenī - Cits
Rudenī - Neceļoju
Ziemā - Kultūrvēsturiskie pieminekļi/ objekti
Ziemā - Ikdienas izklaide/atpūta
Ziemā - Ikgadējie pasākumi/festivāli
Ziemā - Izbrauciens ar otru pusīti / ar ģimeni
Ziemā - Aktīva atpūta /sporta aktivitātes
Ziemā - Darījuma braucieni
Ziemā - Cits
Ziemā - Neceļoju
Pavasarī - Kultūrvēsturiskie pieminekļi/…
Pavasarī - Ikdienas izklaide/atpūta
Pavasarī - Ikgadējie pasākumi/festivāli
Pavasarī - Izbrauciens ar otru pusīti / ar…
Pavasarī - Aktīva atpūta /sporta aktivitātes
Pavasarī - Darījuma braucieni
Pavasarī - Cits
Pavasarī - Neceļoju

70%

Vasarā - Kultūrvēsturiskie pieminekļi/objekti
Vasarā - Ikdienas izklaide/atpūta
Vasarā - Ikgadējie pasākumi/festivāli
Vasarā - Izbrauciens ar otru pusīti / ar…
Vasarā - Aktīva atpūta /sporta aktivitātes
Vasarā - Darījuma braucieni
Vasarā - Cits
Vasarā - Neceļoju
Rudenī - Kultūrvēsturiskie pieminekļi/…
Rudenī - Ikdienas izklaide/atpūta
Rudenī - Ikgadējie pasākumi/festivāli
Rudenī - Izbrauciens ar otru pusīti / ar…
Rudenī - Aktīva atpūta /sporta aktivitātes
Rudenī - Darījuma braucieni
Rudenī - Cits
Rudenī - Neceļoju
Ziemā - Kultūrvēsturiskie pieminekļi/ objekti
Ziemā - Ikdienas izklaide/atpūta
Ziemā - Ikgadējie pasākumi/festivāli
Ziemā - Izbrauciens ar otru pusīti / ar ģimeni
Ziemā - Aktīva atpūta /sporta aktivitātes
Ziemā - Darījuma braucieni
Ziemā - Cits
Ziemā - Neceļoju
Pavasarī - Kultūrvēsturiskie pieminekļi/…
Pavasarī - Ikdienas izklaide/atpūta
Pavasarī - Ikgadējie pasākumi/festivāli
Pavasarī - Izbrauciens ar otru pusīti / ar…
Pavasarī - Aktīva atpūta /sporta aktivitātes
Pavasarī - Darījuma braucieni
Pavasarī - Cits
Pavasarī - Neceļoju

Gan Latgales reģiona, gan Latvijas ceļotāji kā galveno ceļojuma mērķi izvēlas izbraucienus ar otru pusīti/ģimeni, kā arī dodas ikdienas izklaides/atpūtas braucienos

un, lai apskatītu kultūrvēsturiskos pieminekļus/objektus.

Jūsu ceļojuma mērķis?

Attēls 4.4: Respondenti – Latvija
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Cits

10%

„Nakts dzīve”

20%

Viesnīcas / naktsmītnes

20%

Darījumu telpas

30%

Katamarāni, laivas

30%

Trases skriešanai, slēpošanai

40%

Velo trases

40%

Sporta laukumi

50%

Reģionu vietējie amatnieku un mājražotāju tirdziņi

50%

Reģionu vietējie restorāni un kafejnias

60%

Aktīvās atpūtas zona ģimenēm

60%

Koncerti, festivāli

70%

Pilsētas svētki

70%

Upe un kanāli, pludmale

90%

Tornis

100%

Dabas skati, dabas takas

80%

Muzeji, izstādes

80%

Pilis, drupas

Kādi ceļojuma objekti Jums šķiet
pievilcīgi?

Baznīcas

Cits

„Nakts dzīve”

Viesnīcas / naktsmītnes

Darījumu telpas

Katamarāni, laivas

Trases skriešanai, slēpošanai

Velo trases

Sporta laukumi

Reģionu vietējie amatnieku un mājražotāju tirdziņi

Reģionu vietējie restorāni un kafejnias

Aktīvās atpūtas zona ģimenēm

Koncerti, festivāli

Pilsētas svētki

Upe un kanāli, pludmale

90%

Tornis

100%

Dabas skati, dabas takas

Muzeji, izstādes

Pilis, drupas

Baznīcas

Latgales & Latvijas ceļotajiem kā pievilcīgākie objekti ir dabas skati, dabas takas, sekojoši pils un drupas, kā arī upes, kanāli un pludmales. Tāpat Latgales ceļotājiem
pievilcīgākie objekti ir pilsētas svētki, koncerti, festivāli un reģionu vietējie amatnieku un mājražotāju tirdziņi. Latvijas – reģionu vietējie restorāni un kafejnīcas.

Kādi ceļojuma objekti Jums šķiet
pievilcīgi?

Latgales ceļotajiem vissvarīgākais faktors ir cena, kur par svarīgu atzīmēja 95% respondentu (t.sk. ļoti svarīgi 49%, svarīgi 46%), droša vide – 89% (ļ.svarīgi 52%, svarīgi
37%), ainaviski skaista vide – 88% ( ļ.svarīgi 32%, svarīgi 56%), reģionā vairākas apskates objektu iespējas - 80% (ļ.svarīgi 24%, svarīgi 56%), tad viegli atrodams
interneta vidē – 77% (ļ.svarīgi 33%, svarīgi 44%), sekojoši iedzīvotāju viesmīlība - 72% (ļ.svarīgi 23%, svarīgi 48%), autoceļu kvalitāte – 68% (ļ.svarīgi 19%, svarīgi
49%), tad rekomendācijas/atsauksmes – 62% (ļ.svarīgi 13%, svarīgi 49%), viesnīcu esamība reģionā – 55% (ļ.svarīgi 14%, svarīgi 42%), attālums – 53% (ļ.svarīgi 9%,
svarīgi 44%) un aktīvas atpūtas iespējas – 52% (ļ.svarīgi 12%, svarīgi 40%), sekojoši kultūrvēsturiska vietas nozīme – 47% (ļ.svarīgi 8%, svarīgi 39%).
Latvijas ceļotājiem vissvarīgākais faktors ir cena, kur par svarīgu atzīmēja 94% respondentu (ļ.svarīgi 38%, svarīgi 56%), ainaviski skaista vide – 94% (ļ.svarīgi 37%,
svarīgi 57%), droša vide – 90% (ļ.svarīgi 40%, svarīgi 50%), sekojoši svarīgi ir reģionā vairākas apskates objektu iespējas - 80% (ļ.svarīgi 21%, svarīgi 59%), viegli
atrodams interneta vidē – 75% (ļ.svarīgi 28%, svarīgi 47%), kā arī iedzīvotāju viesmīlība – 70% (ļ.svarīgi 17%, svarīgi 53%), kam seko viesnīcu esamība reģionā 59%
(ļ.svarīgi 14%, svarīgi 45%), autoceļu kvalitate - 56% (ļ.svarīgi 12%, svarīgi 44%) sekojoši kultūrvēsturiska vietas nozīme – 50% (ļ.svarīgi 9%, svarīgi 41%).
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Rekomendācijas/atsauksmes
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iespējas
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esamība reģionā
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Aktīvās atpūtas iespējas
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Vietas atpazīstamība

Autoceļu kvalitāte
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Cik Jūsuprāt veido ceļojuma
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90

Līdz 100 km - Līdz 30 eur
Līdz 100 km - Līdz 60 eur
Līdz 100 km - Līdz 100 eur
Līdz 100 km - Līdz 150 eur
Līdz 100 km - Līdz 220 eur
Līdz 100 km - Līdz 350 eur
Līdz 100 km - Līdz 500 eur
Līdz 100 km - Līdz 700 eur
Līdz 100 km - Vairāk nekā 700 eur
Līdz 100 km - Neceļoju
Km nav svarīgi - Līdz 30 eur
Km nav svarīgi - Līdz 60 eur
Km nav svarīgi - Līdz 100 eur
Km nav svarīgi - Līdz 150 eur
Km nav svarīgi - Līdz 220 eur
Km nav svarīgi - Līdz 350 eur
Km nav svarīgi - Līdz 500 eur
Km nav svarīgi - Līdz 700 eur
Km nav svarīgi - Vairāk nekā 700 eur
Km nav svarīgi - Neceļoju
Kaimiņvalstis - Līdz 30 eur
Kaimiņvalstis - Līdz 60 eur
Kaimiņvalstis - Līdz 100 eur
Kaimiņvalstis - Līdz 150 eur
Kaimiņvalstis - Līdz 220 eur
Kaimiņvalstis - Līdz 350 eur
Kaimiņvalstis - Līdz 500 eur
Kaimiņvalstis - Līdz 700 eur
Kaimiņvalstis - Vairāk nekā 700 eur
Kaimiņvalstis - Neceļoju
Ārvalstis - Līdz 30 eur
Ārvalstis - Līdz 60 eur
Ārvalstis - Līdz 100 eur
Ārvalstis - Līdz 150 eur
Ārvalstis - Līdz 220 eur
Ārvalstis - Līdz 350 eur
Ārvalstis - Līdz 500 eur
Ārvalstis - Līdz 700 eur
Ārvalstis - Vairāk nekā 700 eur
Ārvalstis - Neceļoju

50%

Līdz 100 km - Līdz 30 eur
Līdz 100 km - Līdz 60 eur
Līdz 100 km - Līdz 100 eur
Līdz 100 km - Līdz 150 eur
Līdz 100 km - Līdz 220 eur
Līdz 100 km - Līdz 350 eur
Līdz 100 km - Līdz 500 eur
Līdz 100 km - Līdz 700 eur
Līdz 100 km - Vairāk nekā 700 eur
Līdz 100 km - Neceļoju
Km nav svarīgi - Līdz 30 eur
Km nav svarīgi - Līdz 60 eur
Km nav svarīgi - Līdz 100 eur
Km nav svarīgi - Līdz 150 eur
Km nav svarīgi - Līdz 220 eur
Km nav svarīgi - Līdz 350 eur
Km nav svarīgi - Līdz 500 eur
Km nav svarīgi - Līdz 700 eur
Km nav svarīgi - Vairāk nekā 700 eur
Km nav svarīgi - Neceļoju
Kaimiņvalstis - Līdz 30 eur
Kaimiņvalstis - Līdz 60 eur
Kaimiņvalstis - Līdz 100 eur
Kaimiņvalstis - Līdz 150 eur
Kaimiņvalstis - Līdz 220 eur
Kaimiņvalstis - Līdz 350 eur
Kaimiņvalstis - Līdz 500 eur
Kaimiņvalstis - Līdz 700 eur
Kaimiņvalstis - Vairāk nekā 700 eur
Kaimiņvalstis - Neceļoju
Ārvalstis - Līdz 30 eur
Ārvalstis - Līdz 60 eur
Ārvalstis - Līdz 100 eur
Ārvalstis - Līdz 150 eur
Ārvalstis - Līdz 220 eur
Ārvalstis - Līdz 350 eur
Ārvalstis - Līdz 500 eur
Ārvalstis - Līdz 700 eur
Ārvalstis - Vairāk nekā 700 eur
Ārvalstis - Neceļoju

Latgales un tuvo reģionu ceļotāji līdz 100km par 1 brauciena reizi (uz 1 cilvēku) vidēji tērē 42 eur (līdzīgs patēriņš tika atspoguļots CSP ziņojumā30, kur vairākdienu

ceļojumos tika tērēts 40,4 eur), ceļojumos pa Latviju, kad km nav nozīmes vidēji tērē 93 eur, ceļojumos uz kaimiņvalstīm vidēji tiek tērēti 146 eur un ceļojumiem uz

ārvalstīm tiek tērēti vidēji 386 eur.

Latvijas ceļotāji ceļojumos līdz 100 km par 1 brauciena reizi (uz 1 cilvēku) vidēji tērē 39 eur (CSP ziņojumā- vairākdienu ceļojumos tērē 40,4 eur), ceļojumos pa Latviju,

kad km nav nozīmes, vidēji tiek tērēti 86 eur, ceļojumos uz kaimiņvalstīm vidēji tiek tērēti 151 eur un ceļojumiem uz ārvalstīm tiek tērēti vidēji 466 eur.

Cik Jūsuprāt veido ceļojuma
izmaksas/budžets eiro par 1 brauciena
reizi (uz 1 cilvēku)?

Attēls 4.10: Respondenti – Latvija
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0%
Līdz 50 km - Biežāk kā reizi mēnesī
Līdz 50 km - Apmēram reizi mēnesī
Līdz 50 km - Apmēram reizi trīs…
Līdz 50 km - Apmēram reizi sešos…
Līdz 50 km - Apmēram reizi gadā
Līdz 50 km - Retāk kā reizi gadā
Līdz 50 km - Neceļoju
Līdz 100 km - Biežāk kā reizi mēnesī
Līdz 100 km - Apmēram reizi mēnesī
Līdz 100 km - Apmēram reizi trīs…
Līdz 100 km - Apmēram reizi sešos…
Līdz 100 km - Apmēram reizi gadā
Līdz 100 km - Retāk kā reizi gadā
Līdz 100 km - Neceļoju
Km nav svarīgi - Biežāk kā reizi mēnesī
Km nav svarīgi - Apmēram reizi mēnesī
Km nav svarīgi - Apmēram reizi trīs…
Km nav svarīgi - Apmēram reizi…
Km nav svarīgi - Apmēram reizi gadā
Km nav svarīgi - Retāk kā reizi gadā
Km nav svarīgi - Neceļoju
Kaimiņvalstis - Biežāk kā reizi mēnesī
Kaimiņvalstis - Apmēram reizi mēnesī
Kaimiņvalstis - Apmēram reizi trīs…
Kaimiņvalstis - Apmēram reizi sešos…
Kaimiņvalstis - Apmēram reizi gadā
Kaimiņvalstis - Retāk kā reizi gadā
Kaimiņvalstis - Neceļoju
Ārvalstis - Biežāk kā reizi mēnesī
Ārvalstis - Apmēram reizi mēnesī
Ārvalstis - Apmēram reizi trīs mēnešos
Ārvalstis - Apmēram reizi sešos…
Ārvalstis - Apmēram reizi gadā
Ārvalstis - Retāk kā reizi gadā
Ārvalstis - Neceļoju

40%

Līdz 50 km - Biežāk kā reizi mēnesī
Līdz 50 km - Apmēram reizi mēnesī
Līdz 50 km - Apmēram reizi trīs…
Līdz 50 km - Apmēram reizi sešos…
Līdz 50 km - Apmēram reizi gadā
Līdz 50 km - Retāk kā reizi gadā
Līdz 50 km - Neceļoju
Līdz 100 km - Biežāk kā reizi mēnesī
Līdz 100 km - Apmēram reizi mēnesī
Līdz 100 km - Apmēram reizi trīs…
Līdz 100 km - Apmēram reizi sešos…
Līdz 100 km - Apmēram reizi gadā
Līdz 100 km - Retāk kā reizi gadā
Līdz 100 km - Neceļoju
Km nav svarīgi - Biežāk kā reizi mēnesī
Km nav svarīgi - Apmēram reizi mēnesī
Km nav svarīgi - Apmēram reizi trīs…
Km nav svarīgi - Apmēram reizi…
Km nav svarīgi - Apmēram reizi gadā
Km nav svarīgi - Retāk kā reizi gadā
Km nav svarīgi - Neceļoju
Kaimiņvalstis - Biežāk kā reizi mēnesī
Kaimiņvalstis - Apmēram reizi mēnesī
Kaimiņvalstis - Apmēram reizi trīs…
Kaimiņvalstis - Apmēram reizi sešos…
Kaimiņvalstis - Apmēram reizi gadā
Kaimiņvalstis - Retāk kā reizi gadā
Kaimiņvalstis - Neceļoju
Ārvalstis - Biežāk kā reizi mēnesī
Ārvalstis - Apmēram reizi mēnesī
Ārvalstis - Apmēram reizi trīs mēnešos
Ārvalstis - Apmēram reizi sešos…
Ārvalstis - Apmēram reizi gadā
Ārvalstis - Retāk kā reizi gadā
Ārvalstis - Neceļoju

Latgales un tuvo reģionu ceļotāju līdz 50 km veic vidēji 10 reizes gadā, ceļojumos līdz 100 km ceļo vidēji 6 reizes gadā, ceļojumos pa Latviju, kad km nav nozīmes,

ceļo vidēji 4 reizes gadā, savukārt ceļojumos uz kaimiņvalstīm ceļo vidēji 1,5 reizes gadā un ceļojumos uz ārvalstīm ceļo vidēji 1,2 reizes gadā.

Latvijas ceļotāji ceļojumus līdz 50 km veic vidēji 10 reizes gadā, ceļojumos līdz 100 km ceļo vidēji 6,5 reizes gadā, ceļojumos pa Latviju, kad km nav nozīmes, ceļo

vidēji 4 reizes gadā, savukārt ceļojumos uz kaimiņvalstīm ceļo vidēji 2 reizes gadā un ceļojumos uz ārvalstīm ceļo vidēji 1,6 reizes gadā.

Cik bieži Jūs dodaties ceļojumā?

Attēls 4.12: Respondenti – Latvija

Pirms ceļojuma galamērķa izvēles, Latgales un apkārtnē esošu reģionu ceļotāji kā nozīmīgu informācijas avotu uzskata draugu/paziņu ieteikumus – 73%, tāpat nozīmīgas
ir specializētas interneta vietnes – 64%, Google meklētājs – 58%, interneta forumi – 44%, tūrisma informācijas centru interneta vietnes – 38%, sekojoši tūrisma
aģentūru piedāvātās iespējas – 36% un pašvaldību interneta vietnes – 24% un tūrisma informācijas centri reģionu pilsētās – 23%.
Pirms ceļojuma galamērķa izvēles, Latvijas ceļotāji kā nozīmīgu informācijas avotu izskata Draugu/pazinu ieteikumus – 73%, tāpat nozīmīgas ir specializētās interneta
vietnes – 68%, Google meklētājs – 63%, interneta forumi – 45%, tam seko tūrisma informācijas centru interneta vietnes – 38%, sociālie mediji – 33% un tūrisma
aģentūru piedāvātās iespējas – 30%, tūrisma informācijas centri reģionu pilsētās – 26% un pašvaldību interneta vietnes – 24%.

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

Kur Jūs meklētu informāciju izvēloties
ceļojuma galamērķi?

30%

30%

20%

20%

10%

10%
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Cits

Pašvaldību interneta vietnes

Tūrisma informācijas centru
interneta vietnes

Tūrisma informācijas centri
reģionu pilsētās

Sociālie mediji

Google

Interneta forumi

Draugu/paziņu ieteikumi

Specializētas interneta vietnes

Cits

Pašvaldību interneta vietnes

Tūrisma informācijas centru
interneta vietnes

Tūrisma informācijas centri
reģionu pilsētās

Sociālie mediji

Google

Interneta forumi

Draugu/paziņu ieteikumi

Avīzes/žurnāli

Tūrisma aģentūru piedāvātās
iespējas

Specializētas interneta vietnes

Attēls 4.13: Respondenti - Latgale+

Avīzes/žurnāli

0%

0%

Tūrisma aģentūru piedāvātās
iespējas

80%

Kur Jūs meklētu informāciju izvēloties
ceļojuma galamērķi?
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50%
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40%
40%

30%
30%
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20%
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10%
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Attēls 4.16: Respondenti – Latvija

Cits

Neesmu bijis

Neesmu bijis, bet ir interese apciemot

Esmu, Te notiek Pilsētas, valsts un
starptautiskā mēroga kūltūras pasākumi

Esmu, Te ir Pilsētas dibinātāju Borhu
dzimtas parks ar takām, dīķiem un…

Esmu, Te ir Pilsētas dibinātāju Borhu
dzimtas Pils un citas drupas

Esmu, Preiļi ir pilsēta, kurā gatavo un
dievina „Vīngliemežus”

Esmu, Preiļi ir pilsēta, kur gatavo un
dievina “Preiļu sieru”

Esmu, Te notika Pirmais starptautiskais
Leļļu festivāls

Esmu, Preiļu pilsētā ir Leļļu muzejs

Vai esat apmeklējis Preiļus? Ko Jūs zināt
par Preiļiem?

Esmu, Preiļi ir bagāti ar Kultūrvēsturiskiem
pieminekļiem

Esmu, Preiļi ir pilsēta Latgalē (Jēkabpils,
Rēzeknes, Daugavpils pilsētu krustcelēs)

Cits

Neesmu bijis

Neesmu bijis, bet ir interese apciemot

Esmu, Te notiek Pilsētas, valsts un
starptautiskā mēroga kūltūras pasākumi

Esmu, Te ir Pilsētas dibinātāju Borhu
dzimtas parks ar takām, dīķiem un…

Esmu, Te ir Pilsētas dibinātāju Borhu
dzimtas Pils un citas drupas

Esmu, Preiļi ir pilsēta, kurā gatavo un
dievina „Vīngliemežus”

Esmu, Preiļi ir pilsēta, kur gatavo un
dievina “Preiļu sieru”

Esmu, Te notika Pirmais starptautiskais
Leļļu festivāls

Esmu, Preiļu pilsētā ir Leļļu muzejs

70%

Esmu, Preiļi ir bagāti ar Kultūrvēsturiskiem
pieminekļiem

80%

Esmu, Preiļi ir pilsēta Latgalē (Jēkabpils,
Rēzeknes, Daugavpils pilsētu krustcelēs)

Latgales un apkārtnes reģionu ceļotāju, kas ir bijuši Preiļos un zina kur tā atrodas - 72% un, ka te ir Leļļu muzejs zina 72%, ka Preiļi ir pilsēta kur gatavo „Preiļu

sieru” zina 54%, ka Preiļi ir bagāti ar Kultūrvēsturiskiem pieminekļiem zina 31%, ka te ir Pilsētas dibinātāju Borhu dzimtas parks ar takām, dīķiem un kanāliem

zina 30%, ka te ir Pilsētas dibinātāju Borhu dzimtas Pils un citas drupas zina 28%, un tikai 13% nav bijuši Preiļos, t.sk. nav bijuši Preiļos, bet ir izteikuši interesi

to apciemot -8%.

Latvijas ceļotāju, kas ir bijuši Preiļos un zina kur tā atrodas 48%, zina, ka te ir Leļļu muzejs 26%, zina ka Preiļi ir pilsēta kur gatavo „Preiļu sieru” 17%, un tikai 11%

zina, ka pilsētā ir Borhu dzimtas Pils un Parks. Nav bijuši Preiļos 44%, t.sk. nav bijuši Preiļos, bet ir izteikuši interesi to apciemot 23%.

Vai esat apmeklējis Preiļus? Ko Jūs zināt
par Preiļiem?

60%
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50%
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40%
40%

30%
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Attēls 4.18: Respondenti – Latvija

Cits

Iespējamās laulības pie Vēsturiska
ozola un Borhu dzimtas parka teritorijā

Vieta korporatīviem pasākumiem

Zirgu izjādes

Aktīvas atpūtas un sporta aktivitātes
iespējas

Viesnīcas pakalpojumu esamība

Izbrauciens ar katamarānu/laivu pa
gleznainiem Borhu dzimtas parka…

Amatnieku un mājražotāju tirdziņi

Mūzikas pasākumi / festivāli

Aktīvās atpūtas zona ģimenēm

Uzkāpt Borhu dzimtas kultūrvēsturiskā
tornī

70%

Pastaigas pa gleznainām dabas takām

Kas Jūs iedvesmotu doties uz Preiļiem?

Pils un drupu apskate

Kultūrvēsturiskais muzejs par Preiļu
vēsturi un notikumiem

Cits

Iespējamās laulības pie Vēsturiska
ozola un Borhu dzimtas parka…

Vieta korporatīviem pasākumiem

Zirgu izjādes

Aktīvas atpūtas un sporta aktivitātes
iespējas

Viesnīcas pakalpojumu esamība

Izbrauciens ar katamarānu/laivu pa
gleznainiem Borhu dzimtas parka…

Amatnieku un mājražotāju tirdziņi

Mūzikas pasākumi / festivāli

Aktīvās atpūtas zona ģimenēm

Uzkāpt Borhu dzimtas
kultūrvēsturiskā tornī

Pastaigas pa gleznainām dabas takām

Pils un drupu apskate

Kultūrvēsturiskais muzejs par Preiļu
vēsturi un notikumiem

Latgales un apkārtnes reģionu ceļotājus iedvesmotu doties uz Preiļiem pastaigas pa gleznainām dabas takām 50%, Pils un drupu apskate 42%, amatnieku un

mājražotāju tirdziņi 39%, uzkāpt Borhu dzimtas kultūrvēsturiskā tornī 37%, mūzikas pasākumi / festivāli 36%, sekojoši Kultūrvēsturiskais muzejs par Preiļu vēsturi

un notikumiem 22%, aktīvās atpūtas zona ģimenēm 22% un zirgu izjādes 22%.

Latvijas ceļotājus iedvesmotu doties uz Preiļiem pastaigas pa gleznainām dabas takām 64%, Pils un drupu apskate 49%, uzkāpt Borhu dzimtas kultūrvēsturiskā

tornī 43%, amatnieku un mājražotāju tirdziņi 37%, viesnīcas pakalpojumu esamība 30%, izbrauciens ar katamarānu/laivu pa gleznainiem Borhu dzimtas parka

dīķiem un kanāliem 28% un mūzikas pasākumi / festivāli 24%.

Kas Jūs iedvesmotu doties uz Preiļiem?

Tabula 4.1: Aptaujas analīze – Latvijas viena ceļotāja apmeklējuma biežums gadā uz objektu
Ceļotaja vid.svērtais ceļojuma mērkis %

%

vid.biežums
/reizes gadā

mērķis:

17%

0,74

Kultūrvēsturiskie pieminekļi/objekti

22%

0,93

Ikdienas izklaide/atpūta

7%

0,31

Ikgadējie pasākumi/festivāli

12%

0,50

Aktīva atpūta /sporta aktivitātes

25%
9%
8%
100%

1,05
0,40
0,33
4,25

Izbrauciens ar otru pusīti / ar ģimeni
Darījuma braucieni
Cits
kopā

Ceļotaja vid.svērta attieksme pret objektu

%
11%
7%
6%
13%
10%
6%
7%
5%
6%
2%
4%
3%
2%
1%
2%
7%
6%
1%
1%
100%

Ceļotaja vid.sverta interese par objektu Preiļos

vid.biežums
/reizes gadā
objekts:
0,45
Pilis, drupas
0,28
Baznīcas
0,27
Tornis
0,55
Dabas skati, dabas takas
0,44
Upe un kanāli, pludmale
0,27
Muzeji, izstādes
0,28
Reģ. amatnieku un mājražotāju tirdziņi
0,23
Pilsētas svētki
0,24
Koncerti, festivāli
0,08
„Nakts dzīve”
0,16
Aktīvās atpūtas zona ģimenēm
0,13
Katamarāni, laivas
0,10
Velo trases
0,05
Sporta laukumi
0,09
Trases skriešanai, slēpošanai
0,32
Reģionu vietējie restorāni un kafejnias
0,27
Viesnīcas / naktsmītnes
0,02
Darījumu telpas
0,02
Cits
4,25
kopā

%

vid.biežums
/reizes gadā

objekts:

13%
12%

0,43
0,37

Pils un drupu apskate
Uzkāpt Borhu dzimtas kultūrvēsturiskā

17%
5%
10%

0,56
0,17
0,32

Pastaigas pa gleznainām dabas takām
Kultūrvēsturiskais muzejs par Preiļu
Amatnieku un mājražotāju tirdziņi

6%
5%

0,21
0,17

8%
5%
5%
1%
8%
1%
3%
100%

0,25
0,15
0,15
0,04
0,26
0,04
0,11
3,24

Mūzikas pasākumi / festivāli
Aktīvās atpūtas zona ģimenēm
Izbrauciens ar katamarānu/laivu pa
gleznainiem Borhu dzimtas parka
Aktīvas atpūtas un sporta aktivitātes
Zirgu izjādes
Iespējamās laulības pie Vēsturiska
Viesnīcas pakalpojumu esamība
Vieta korporatīviem pasākumiem
Cits
kopā

Tabula 4.2: Aptaujas analīze - Latvijas viena ceļotāja biežums gadā uz objektu ar varbūtību 31, ka ceļojuma mērķis ir Latgale un Preiļi

31

Varbūtība, ka brauc tieši uz Latgali ir 1/4 (reģionu valstī)
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Ceļotaja vid.svērtais ceļojuma mērkis %
%

vid.biežums
/reizes gadā

22%

0,00

Ikdienas izklaide/atpūta

7%

0,08

Ikgadējie pasākumi/festivāli

12%

0,13

Aktīva atpūta /sporta aktivitātes

25%
9%
8%

0,26
0,10
0,08

Izbrauciens ar otru pusīti / ar ģimeni
Darījuma braucieni
Cits

%
11%
7%
6%
13%
10%
6%
7%
5%
6%
2%
4%
3%
2%
1%
2%
7%
6%
1%
1%

100%

1,06

kopā

100%

17%

0,00

mērķis:

Ceļotaja vid.svērta attieksme pret objektu

Kultūrvēsturiskie pieminekļi/objekti

vid.biežums
/reizes gadā

Ceļotaja vid.sverta interese par objektu Preiļos

0,11
0,07
0,07
0,14
0,11
0,07
0,07
0,06
0,06
0,02
0,04
0,03
0,02
0,01
0,02
0,08
0,07
0,01
0,01

objekts:
Pilis, drupas
Baznīcas
Tornis
Dabas skati, dabas takas
Upe un kanāli, pludmale
Muzeji, izstādes
Reģ. amatnieku un mājražotāju tirdziņi
Pilsētas svētki
Koncerti, festivāli
„Nakts dzīve”
Aktīvās atpūtas zona ģimenēm
Katamarāni, laivas
Velo trases
Sporta laukumi
Trases skriešanai, slēpošanai
Reģionu vietējie restorāni un kafejnias
Viesnīcas / naktsmītnes
Darījumu telpas
Cits

1,06

kopā

%

vid.biežums
/reizes gadā

objekts:

13%
12%

0,11
0,09

Pils un drupu apskate
Uzkāpt Borhu dzimtas kultūrvēsturiskā

17%
5%
10%

0,14
0,04
0,08

Pastaigas pa gleznainām dabas takām
Kultūrvēsturiskais muzejs par Preiļu
Amatnieku un mājražotāju tirdziņi

6%
5%
8%

0,05
0,04
0,06

5%
5%
1%
8%
1%
3%

0,04
0,04
0,01
0,07
0,01
0,03
0,81

Mūzikas pasākumi / festivāli
Aktīvās atpūtas zona ģimenēm
Izbrauciens ar katamarānu/laivu pa
Aktīvas atpūtas un sporta aktivitātes
iespējas
Zirgu izjādes
Iespējamās laulības pie Vēsturiska
Viesnīcas pakalpojumu esamība
Vieta korporatīviem pasākumiem
Cits

100%
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kopā

50%
50%

40%
40%

30%
30%

20%
20%

10%
10%

0%
0%
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Vasarā - Ikdienas izklaide/atpūta

Attēls 4.20: Respondenti – Kaimiņvalstu

Pavasarī - Neceļoju

Pavasarī - Cits

Pavasarī - Darījuma braucieni

Pavasarī - Aktīva atpūta /sporta aktivitātes

Pavasarī - Izbrauciens ar otru pusīti / ar ģimeni

Pavasarī - Ikgadējie pasākumi/festivāli

Pavasarī - Ikdienas izklaide/atpūta

Pavasarī - Kultūrvēsturiskie pieminekļi/ objekti

Ziemā - Neceļoju

Ziemā - Cits

Ziemā - Darījuma braucieni

Ziemā - Aktīva atpūta /sporta aktivitātes

Ziemā - Izbrauciens ar otru pusīti / ar ģimeni

Ziemā - Ikgadējie pasākumi/festivāli

Ziemā - Ikdienas izklaide/atpūta

Ziemā - Kultūrvēsturiskie pieminekļi/ objekti

Rudenī - Neceļoju

Rudenī - Cits

Rudenī - Darījuma braucieni

Rudenī - Aktīva atpūta /sporta aktivitātes

Rudenī - Izbrauciens ar otru pusīti / ar ģimeni

Rudenī - Ikgadējie pasākumi/festivāli

Rudenī - Ikdienas izklaide/atpūta

Rudenī - Kultūrvēsturiskie pieminekļi/ objekti

60%

Vasarā - Neceļoju

Vasarā - Cits

Vasarā - Darījuma braucieni

Vasarā - Aktīva atpūta /sporta aktivitātes

Vasarā - Izbrauciens ar otru pusīti / ar ģimeni

Uz kurieni Jūs ceļojat?

Vasarā - Ikgadējie pasākumi/festivāli

70%

Vasarā - Kultūrvēsturiskie pieminekļi/objekti

60%

Vasarā - līdz 50 km
Vasarā - līdz 100 km
Vasarā - līdz 250 km
Vasarā - km nav svarīgi
Vasarā - Kaimiņvalstis
Vasarā - Ārvalstis
Vasarā - Neceļoju
Rudenī - līdz 50 km
Rudenī - līdz 100 km
Rudenī - līdz 250 km
Rudenī - km nav svarīgi
Rudenī - Kaimiņvalstis
Rudenī - Ārvalstis
Rudenī - Neceļoju
Ziemā - līdz 50 km
Ziemā - līdz 100 km
Ziemā - līdz 250 km
Ziemā - km nav svarīgi
Ziemā - Kaimiņvalstis
Ziemā - Ārvalstis
Ziemā - Neceļoju
Pavasarī - līdz 50 km
Pavasarī - līdz 100 km
Pavasarī - līdz 250 km
Pavasarī - km nav svarīgi
Pavasarī - Kaimiņvalstis
Pavasarī - Ārvalstis
Pavasarī - Neceļoju

Aptaujas rezultātu apkopojums starptautiska līmenī

Lai gūtu priekšstatu par potenciālo klientu un viņa ceļojumu paradumiem starptautiskā līmenī, tika izveidotas 3 aptaujas anketas (ar tulkojumu lietuviešu,
krievu, igauņu un angļu valodās), aptaujas anketa, kas tika orientēta uz lietuviešu mērķa auditoriju interneta vietnē: visidati.lv/aptauja/1125172643,
Baltkrievijas un Krievijas auditorijai vietnē visidati.lv/aptauja/1125265849 un Igaunijas auditorijai vietnē visidati.lv/aptauja/1125492897. Aptaujā
piedalījās 300 + respondentu 39 vīrieši un 276 sievietes. Aptauju (t.sk. 78 Lietuvā dzīvojošie, 156 Baltkrievijā un Krievijā dzīvojošie ar attāluma
ierobežojumu līdz 400 km, kā arī 81 Igaunijā dzīvojošais). Aptaujas apkopojums tika veikts e-vidē, aptauju apkopojumu grafiski skatīties attēlos zemāk.

Kaimiņvalstu ceļotāji visvairāk ceļo vasarā, kuru attālums vienā virzienā vidēji sniedzas - 193 km, rudenī 139 km, ziemā – 127 km un pavasarī 152 km. Ceļotāji kā

galveno ceļojuma mērķi izvēlas ikdienas izklaides/atpūtas braucienus, izbraucienus ar otru pusīti/ģimeni un kultūrvēsturiskos pieminekļus/objektus.
70%

Jūsu ceļojuma mērķis?

Kaimiņvalstu ceļotajiem kā pievilcīgākie objekti ir Pils un drupas - 76%, tad dabas skati & dabas takas - 70%, kā arī upes, kanāli un pludmales - 64%, sekojoši muzeji
un izstādes - 53%, reģionu vietējie amatnieku & mājražotāju tirdziņi - 50%, reģionu vietējie restorāni & kafejnīcas - 47%, arī baznīcas - 46%, koncerti & festivāli 44%, pilsētas svētki - 42%, tornis - 39% un viesnīcas un naktsmītnes esamība - 37%.
Ceļotājiem vissvarīgākais faktors ir droša vide, kur par svarīgu atzīmēja 93% respondentu (t.sk. ļoti svarīgi 60%, svarīgi 33%), tad cena - 88% (t.sk. ļoti svarīgi 46%, svarīgi
42%), ainaviski skaista vide - 88% (t.sk. ļoti svarīgi 37%, svarīgi 51%), sekojoši svarīgi ir reģionā vairākas apskates objektu iespējas - 72% (t.sk. ļoti svarīgi 23%, svarīgi
49%), tad viegli atrodams interneta vidē - 68% (t.sk. ļoti svarīgi 28%, svarīgi 40%), kultūrvēsturiska vietas nozīme - 68% (t.sk. ļoti svarīgi 24%, svarīgi 44%) un vietas
atpazīstamība - 68% (t.sk. ļoti svarīgi 21%, svarīgi 47%). Rekomendācijas/atsauksmes - 61% (t.sk. ļoti svarīgi 17%, svarīgi 44%), viesnīcu esamība reģionā – 56%
(t.sk. ļoti svarīgi 16%, svarīgi 40%) un autoceļu kvalitāte – 56% (t.sk. ļoti svarīgi 13%, svarīgi 43%).
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Rekomendācijas/atsauksmes

Viegli atrodams interneta vidē

Droša vide

Iedzīvotāju viesmīlība

Viesnīcu esamība reģionā

Restorānu esamība reģionā

Reģionā vairākas apskates objektu
iespējas
Tūrisma informācijas centra esamība
reģionā

Pasākumi/svētki/festivāli

Cits

„Nakts dzīve”

Viesnīcas / naktsmītnes

Darījumu telpas

Katamarāni, laivas

Trases skriešanai, slēpošanai

Velo trases

Sporta laukumi

Reģionu vietējie restorāni un kafejnias

Aktīvās atpūtas zona ģimenēm

Koncerti, festivāli

Pilsētas svētki

Upe un kanāli, pludmale

Tornis

Dabas skati, dabas takas

Muzeji, izstādes

Pilis, drupas

Baznīcas

0%

Reģionu vietējie amatnieku un…

10%

Aktīvās atpūtas iespējas

20%

Ainaviski skaista vide

30%

Kultūrvēsturiska vietas nozīme

40%

Vietas atpazīstamība

50%

Autoceļu kvalitāte

60%

Attālums

70%

Kas Jums ir svarīgs ceļojuma laikā? (ļoti
svarīgi & svarīgi)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Cena

Kādi ceļojuma objekti Jums šķiet
pievilcīgi?

80%

35%

30%

25%

32

Cik Jūsuprāt veido ceļojuma
izmaksas/budžets eiro par 1 brauciena
reizi (uz 1 cilvēku)?
45%

40%

20%
20%

15%
15%

10%
10%

5%
5%

0%
0%

Attēls 4.23: Respondenti – Kaimiņvalstu

Tūrisma Latvijā 2015, Centrālās statistikas pārvalde, csb.gov.lv
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Līdz 50 km - Biežāk kā reizi mēnesī
Līdz 50 km - Apmēram reizi mēnesī
Līdz 50 km - Apmēram reizi trīs mēnešos
Līdz 50 km - Apmēram reizi sešos…
Līdz 50 km - Apmēram reizi gadā
Līdz 50 km - Retāk kā reizi gadā
Līdz 50 km - Neceļoju
Līdz 100 km - Biežāk kā reizi mēnesī
Līdz 100 km - Apmēram reizi mēnesī
Līdz 100 km - Apmēram reizi trīs…
Līdz 100 km - Apmēram reizi sešos…
Līdz 100 km - Apmēram reizi gadā
Līdz 100 km - Retāk kā reizi gadā
Līdz 100 km - Neceļoju
Km nav svarīgi - Biežāk kā reizi mēnesī
Km nav svarīgi - Apmēram reizi mēnesī
Km nav svarīgi - Apmēram reizi trīs…
Km nav svarīgi - Apmēram reizi sešos…
Km nav svarīgi - Apmēram reizi gadā
Km nav svarīgi - Retāk kā reizi gadā
Km nav svarīgi - Neceļoju
Kaimiņvalstis - Biežāk kā reizi mēnesī
Kaimiņvalstis - Apmēram reizi mēnesī
Kaimiņvalstis - Apmēram reizi trīs…
Kaimiņvalstis - Apmēram reizi sešos…
Kaimiņvalstis - Apmēram reizi gadā
Kaimiņvalstis - Retāk kā reizi gadā
Kaimiņvalstis - Neceļoju
Ārvalstis - Biežāk kā reizi mēnesī
Ārvalstis - Apmēram reizi mēnesī
Ārvalstis - Apmēram reizi trīs mēnešos
Ārvalstis - Apmēram reizi sešos…
Ārvalstis - Apmēram reizi gadā
Ārvalstis - Retāk kā reizi gadā
Ārvalstis - Neceļoju

40%

Līdz 100 km - Līdz 30 eur
Līdz 100 km - Līdz 60 eur
Līdz 100 km - Līdz 100 eur
Līdz 100 km - Līdz 150 eur
Līdz 100 km - Līdz 220 eur
Līdz 100 km - Līdz 350 eur
Līdz 100 km - Līdz 500 eur
Līdz 100 km - Līdz 700 eur
Līdz 100 km - Vairāk nekā 700 eur
Līdz 100 km - Neceļoju
Km nav svarīgi - Līdz 30 eur
Km nav svarīgi - Līdz 60 eur
Km nav svarīgi - Līdz 100 eur
Km nav svarīgi - Līdz 150 eur
Km nav svarīgi - Līdz 220 eur
Km nav svarīgi - Līdz 350 eur
Km nav svarīgi - Līdz 500 eur
Km nav svarīgi - Līdz 700 eur
Km nav svarīgi - Vairāk nekā 700 eur
Km nav svarīgi - Neceļoju
Kaimiņvalstis - Līdz 30 eur
Kaimiņvalstis - Līdz 60 eur
Kaimiņvalstis - Līdz 100 eur
Kaimiņvalstis - Līdz 150 eur
Kaimiņvalstis - Līdz 220 eur
Kaimiņvalstis - Līdz 350 eur
Kaimiņvalstis - Līdz 500 eur
Kaimiņvalstis - Līdz 700 eur
Kaimiņvalstis - Vairāk nekā 700 eur
Kaimiņvalstis - Neceļoju
Ārvalstis - Līdz 30 eur
Ārvalstis - Līdz 60 eur
Ārvalstis - Līdz 100 eur
Ārvalstis - Līdz 150 eur
Ārvalstis - Līdz 220 eur
Ārvalstis - Līdz 350 eur
Ārvalstis - Līdz 500 eur
Ārvalstis - Līdz 700 eur
Ārvalstis - Vairāk nekā 700 eur
Ārvalstis - Neceļoju

Ceļojumos līdz 100 km par 1 brauciena reizi (uz 1 cilvēku) vidēji 66 eur (līdzīgs patēriņš tika atspoguļots CSP ziņojumā32, kur vairākdienu ceļojumos dienā tika tērēts 66

eur). Ceļojumos, kad km nav nozīmes vidēji tiek tērēti 184 eur, ceļojumos uz kaimiņvalstīm vidēji tiek tērēti 233 eur un ceļojumiem uz ārvalstīm tiek tērēti vidēji 499

eur.

Ceļotāji ceļojumos līdz 50 km veic vidēji 10 reizes gadā. Ceļojumos līdz 100 km ceļo vidēji 7 reizes gadā. Ceļojumos, kad km nav nozīmes, ceļo vidēji 4 reizes gadā.

Savukārt ceļojumos uz kaimiņvalstīm ceļo vidēji 2 reizes gadā un ceļojumos uz ārvalstīm ceļo vidēji 1,8 reizes gadā.

Cik bieži Jūs dodaties ceļojumā?

35%

30%

25%

Attēls 4.24: Respondenti – Kaimiņvalstu

Pirms ceļojuma galamērķa izvēles ceļotāji kā nozīmīgu informācijas avotu uzskata draugu/pazinu ieteikumus – 71%, tāpat nozīme ir specializētās interneta vietnes –
68%, Google meklētājs – 53%, interneta forumi – 49%, tam seko tūrisma aģentūru piedāvātās iespējas – 44%, tūrisma informācijas centru interneta vietnes – 36%
un tūrisma informācijas centri reģionu pilsētās – 22%.
Tikai 4% kaimiņvalstu ceļotāju ir bijuši Preiļos, 2% zina, ka te ir Leļļu muzejs, te ir Borhu dzimtas Pils un Parks ar dīķiem un kanāliem, un citi kultūrvēsturiski
pieminekļi, savukārt 49% nav bijuši Preiļos, bet ir izteikuši interesi to apciemot.

Kur Jūs meklētu informāciju izvēloties
ceļojuma galamērķi?

80%
70%

60,0%
50,0%

60%

Vai esat apmeklējis Preiļus? Ko Jūs zināt
par Preiļiem?
48,6% 50,2%

40,0%

50%
30,0%
40%
20,0%

Attēls 4.25: Respondenti – Kaimiņvalstu

Attēls 4.26: Respondenti – Kaimiņvalstu
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Cits

Neesmu bijis

1,9%
Neesmu bijis, bet ir interese apciemot

Esmu, Te notiek Pilsētas, valsts un
starptautiskā mēroga kūltūras pasākumi

Esmu, Te ir Pilsētas dibinātāju Borhu
dzimtas parks ar takām, dīķiem un kanāliem

Esmu, Te ir Pilsētas dibinātāju Borhu
dzimtas Pils un citas drupas

Esmu, Preiļi ir pilsēta, kurā gatavo un
dievina „Vīngliemežus”

Esmu, Preiļi ir pilsēta, kur gatavo un dievina
“Preiļu sieru”

Cits

Pašvaldību interneta vietnes

Tūrisma informācijas centru interneta
vietnes

Tūrisma informācijas centri reģionu
pilsētās

Sociālie mediji

Google

Interneta forumi

Draugu/paziņu ieteikumi

Specializētas interneta vietnes

Avīzes/žurnāli

Tūrisma aģentūru piedāvātās iespējas

0%

1,6% 2,2% 1,6% 1,3% 1,3% 1,6% 1,9% 1,9%
Esmu, Te notika Pirmais starptautiskais
Leļļu festivāls

10%

0,0%

4,4%

Esmu, Preiļu pilsētā ir Leļļu muzejs

10,0%

Esmu, Preiļi ir bagāti ar Kultūrvēsturiskiem
pieminekļiem

20%

Esmu, Preiļi ir pilsēta Latgalē (Jēkabpils,
Rēzeknes, Daugavpils pilsētu krustcelēs)

30%

0%

Cits

Iespējamās laulības pie Vēsturiska ozola
un Borhu dzimtas parka teritorijā

Vieta korporatīviem pasākumiem

Zirgu izjādes

Aktīvas atpūtas un sporta aktivitātes
iespējas

Viesnīcas pakalpojumu esamība

Izbrauciens ar katamarānu/laivu pa
gleznainiem Borhu dzimtas parka…

Amatnieku un mājražotāju tirdziņi

Mūzikas pasākumi / festivāli

Aktīvās atpūtas zona ģimenēm

Uzkāpt Borhu dzimtas kultūrvēsturiskā
tornī

Pastaigas pa gleznainām dabas takām

Pils un drupu apskate

70%

Kultūrvēsturiskais muzejs par Preiļu
vēsturi un notikumiem

Kaimiņvalstu ceļotājus iedvesmotu doties uz Preiļiem Pils un drupu apskate 61%, pastaigas pa gleznainām dabas takām 59%, uzkāpt Borhu dzimtas kultūrvēsturiskā

tornī 42%, amatnieku & mājražotāju tirdziņi 36% un apmeklētu kultūrvēsturisko muzeju par Preiļu vēsturi un notikumiem 32%. Mūzikas pasākumi festivāli - 26%,

viesnīcu esamība - 23%.

Kas Jūs iedvesmotu doties uz Preiļiem?

60%

50%

40%

30%

20%

10%

Attēls 4.27: Respondenti – Kaimiņvalstu
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Tabula 4.3: Aptaujas analīze – kaimiņvalstu viena ceļotāja apmeklējuma biežums gadā uz objektu

%

Ceļotaja vid.svērtais ceļojuma mērkis %
vid.biežu
ms
/reizes
mērķis:

Ceļotaja vid.svērta attieksme pret objektu
vid.biežu
ms
%
/reizes
objekts:

10%

0,24

Aktīva atpūta /sporta aktivitātes

11%
7%
6%
10%
10%
8%
8%
6%
7%
3%
4%
2%
2%
1%
1%

19%
10%
13%
100%

0,46
0,24
0,31
2,39

Izbrauciens ar otru pusīti / ar ģimeni
Darījuma braucieni
Cits
kopā

7%
5%
1%
1%
100%

19%

0,46

Kultūrvēsturiskie pieminekļi/objekti

21%

0,51

Ikdienas izklaide/atpūta

7%

0,17

Ikgadējie pasākumi/festivāli

Ceļotaja vid.sverta interese par objektu Preiļos
vid.biežu
ms
%
/reizes
objekts:

0,27
0,17
0,14
0,25
0,23
0,19
0,18
0,15
0,16
0,07
0,09
0,05
0,05
0,02
0,03

Pilis, drupas
Baznīcas
Tornis
Dabas skati, dabas takas
Upe un kanāli, pludmale
Muzeji, izstādes
Reģ. amatnieku un mājražotāju tirdziņi
Pilsētas svētki
Koncerti, festivāli
„Nakts dzīve”
Aktīvās atpūtas zona ģimenēm
Katamarāni, laivas
Velo trases
Sporta laukumi
Trases skriešanai, slēpošanai

0,17
0,13
0,02
0,02
2,39

Reģionu vietējie restorāni un kafejnias
Viesnīcas / naktsmītnes
Darījumu telpas
Cits
kopā
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17%
12%

0,19
0,13

Pils un drupu apskate
Uzkāpt Borhu dzimtas kultūrvēsturiskā

16%
9%
10%

0,19
0,10
0,12

Pastaigas pa gleznainām dabas takām
Kultūrvēsturiskais muzejs par Preiļu
Amatnieku un mājražotāju tirdziņi

7%
5%

0,08
0,06

5%
3%
5%

0,06
0,04
0,06

1%
6%
1%
3%
100%

0,01
0,07
0,01
0,03
1,17

Mūzikas pasākumi / festivāli
Aktīvās atpūtas zona ģimenēm
Izbrauciens ar katamarānu/laivu pa
gleznainiem Borhu dzimtas parka
Aktīvas atpūtas un sporta aktivitātes
Zirgu izjādes
Iespējamās laulības pie Vēsturiska
ozola un Borhu dzimtas parka
Viesnīcas pakalpojumu esamība
Vieta korporatīviem pasākumiem
Cits
kopā

Tabula 4.4: Aptaujas analīze - kaimiņvalstu viena ceļotāja biežums gadā uz objektu ar varbūtību33, ka ceļojuma mērķis ir Latvija un Preiļi
Ceļotaja vid.svērtais ceļojuma mērkis %
vid.biežu
ms
%
/reizes
mērķis:

21%

0,10

Ikdienas izklaide/atpūta

7%

0,03

Ikgadējie pasākumi/festivāli

10%

0,05

Aktīva atpūta /sporta aktivitātes

11%
7%
6%
10%
10%
8%
8%
6%
7%
3%
4%
2%
2%
1%
1%

19%
10%
13%

0,09
0,05
0,06
0,48

Izbrauciens ar otru pusīti / ar ģimeni
Darījuma braucieni
Cits

7%
5%
1%
1%

kopā

100%

19%

100%

33

Ceļotaja vid.svērta attieksme pret objektu
vid.biežu
ms
%
/reizes
objekts:

0,09

Kultūrvēsturiskie pieminekļi/objekti

0,05
0,03
0,03
0,05
0,05
0,04
0,04
0,03
0,03
0,01
0,02
0,01
0,01
0,00
0,01

Pilis, drupas
Baznīcas
Tornis
Dabas skati, dabas takas
Upe un kanāli, pludmale
Muzeji, izstādes
Reģ. amatnieku un mājražotāju tirdziņi
Pilsētas svētki
Koncerti, festivāli
„Nakts dzīve”
Aktīvās atpūtas zona ģimenēm
Katamarāni, laivas
Velo trases
Sporta laukumi
Trases skriešanai, slēpošanai

0,03
0,03
0,00
0,00
0,48

Ceļotaja vid.sverta interese par objektu Preiļos
vid.biežu
ms
%
/reizes
objekts:
17%
12%

0,04
0,03

Pils un drupu apskate
Uzkāpt Borhu dzimtas kultūrvēsturiskā

16%
9%
10%

0,04
0,02
0,02

Pastaigas pa gleznainām dabas takām
Kultūrvēsturiskais muzejs par Preiļu
Amatnieku un mājražotāju tirdziņi

7%
5%
5%

0,02
0,01
0,01

3%
5%

0,01
0,01

Reģionu vietējie restorāni un kafejnias
Viesnīcas / naktsmītnes
Darījumu telpas
Cits

1%
6%
1%
3%

kopā

100%

0,00
0,01
0,00
0,01
0,23

Mūzikas pasākumi / festivāli
Aktīvās atpūtas zona ģimenēm
Izbrauciens ar katamarānu/laivu pa
Aktīvas atpūtas un sporta aktivitātes
iespējas
Zirgu izjādes
Iespējamās laulības pie Vēsturiska
ozola un Borhu dzimtas parka
Viesnīcas pakalpojumu esamība
Vieta korporatīviem pasākumiem
Cits

Varbūtība, ka ceļotājs brauc tieši uz Latviju ir 1/5 (aptuvens kaimiņvalstu skaits valstī)
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kopā

4.2. Mērķa grupu segmentēšana
Tabula 4.5: Mērķa grupas lielums, pieprasījums un patēriņš
Segments
B2B vides apraksts
Sasniedzamība

B2C vides apraksts
Latvijas tūristi 2014.gadā35:
Preiļu novadā uzņēmēji:
 Preiļu novadā uz 2015.gada sākumu bija 944 aktīvi  pa Latviju ceļotāju skaits bija 1 209 500,
uzņēmumi (t.sk. komercsabiedrības 180, pašnodarbinātās  kuru Tūrisma braucienu skaits pa Latviju bija 11 412 600,
personas 564, zemnieku un zvejnieku saimniecības 148,
kuru atpūtas un citi personiskie braucieni bija 10 809 600;
individuālie komersanti 51)34,
 atpūtas bija 94,7% no kopējiem Tūrisma braucieniem;
kur potenciālie nomnieki galvenokārt ir nozarēs:
 Latgalē uzturējās 14,6% no Tūrisma braucienu pa Latviju.
- izmitināšana pakalpojumi 3;
- Pa Latgali ceļotāju skaits bija 167 228;
- Latgalē uzturējās 1 578 200 braucienus;
- ēdināšanas pakalpojumi 7;
 kur 70,6% vienas dienas un 29,4% vairākdienu ceļojumi;
- izdevējdarbība 2;
 kur atpūtas pārvietošanās veidu izmantoja vieglo automobili
- māksla, izklaide un atpūta 21;
81,8 %, Autobusu 15,1%, Vilcienu 1,7% un citu 1,4%.
- mazumtirdzniecība 95;
Ārvalstu tūristi 2014.gadā29:
- sauszemes transports 20.
Pieminētas nozares neierobežo citu nozaru uzņēmumu  pa Latviju ārvalstu viesu skaits 1 431 038;
 kuru tūrisma robežšķērsojumu skaits bija 4 281 400, kuru
iesaistīšanos.
atpūtas braucieni bija 2 482 000 ceļojumi;
 atpūtas braucieni 58% no kopējā robežšķērsojumu skaita;
 Latgalē uzturējās 11,0%36 no atpūtas braucieniem.
- Pa Latgali ārvalstu viesu skaits bija 91 300;
- Latgalē uzturējās 273 020 braucienus;
 kur 67,3% vienas dienas un 32,7% vairākdienu braucieni;
 no tiem bija Krievijas 20,8%, Vācija 11.8 %, Igaunija un
Lietuva pa 8,5%, Somija 5,2 %, Norvēģija 5,0 %, Zviedrija
4,4%, Apvienotā Karaliste 4,1%, Polija 2,8% un Baltkrievija
2,6% tūristu;
 vairākdienu ceļotāji 48,6% izmantoja gaisa transportu, 37,4%
atbrauc ar autotransportu, 6,7% izmantoja dzelzceļa
transportu un 7,3 % izmantoja Jūras transportu;
 kur pārvietošanās veidu izmantoja vieglo automobili 54,6%,
Autobusu 28,7%, Vilcienu 12,3% un citus 4,4%.

Ekonomiski aktīvi uzņēmumi statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados, Centrālās statistikas pārvaldes datubāze, data.csb.gov.lv
Tūrisms Latvijā 2015, statistisko datu krājums, Centrālā statistikas pārvalde
36 Ārvalstu tūristu aptauja 2012, Tūrisma attīstības valsts aģentūra, tava.gov.lv
34
35
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Segments
Iedalījums

B2B vides apraksts

B2C vides apraksts
Tūristi (t.sk. ir Preiļu Pilsētas un novada iedzīvotāji).

Uzņēmēji

Demogrāfija

Saimnieciskās darbības veicēji

Paradumi

Uzņēmēji, kuriem potenciāli var būt interese veikt darbību Latvijas tūristi:
investīciju objekta teritorijā:
- izdevumi atpūtai Latgales reģionā sastādīja 43 021 200 eur;
- tirdzniecības platību37 nomas cena vidēji Latgales reģionā 3  izdevumi atpūtai viena brauciena laikā Latgales reģionā 22,1
(no 1,5-5) eiro/km2, kur vidēji uz 1 mazumtirdzniecības telpa
eur vienas dienas un 40,4 eur vairākdienu ceļojumos.
veido 50 m2.
 Savukārt Projekta teritorijā ir iespējams izvietot potenciāli ne Ārvalstu tūristi:
vairāk, ka uz 1993,2 m2 (1500 pils, 247,4 kalpu māja, 68 kalpu - Izdevumi Latgales reģionā sastādīja 42 650 300 eur;
 kas ir 58%*11%*668 500 000, kur 668 500 000 eur ir
māja, 177,8 m2 kapela, u.c.
izdevumi kopā eur (516 900 000 eur vairākdienu),
- Zemes nomas cena Projekta teritorijā veidotu individuāli
vienojoties ar Preiļu novada domi, tā kā tie būtu pasākumi,  izdevumi atpūtai viena brauciena laikā vidēji 74,0 eur, (66,0
eur/dienā vairākdienu).
kas tiktu organizēti gada sezonā un nomas platības grūti

Vairāk kā 2/3 nozīmīgākie faktori: drošība, vietējo iedzīvotāju
paredzamas.
atsaucība; kultūras mantojuma autentiskums, neskarta daba.
 Savukārt Projekta teritorijā potenciāli ir iespējams izvietot
2
aptuveni ne vairāk kā uz 2100 m .

Visu vecuma tūristi:
 jaunieši (15-35g) – izklaides braucieni; vidējais vecums (3654 g) – biznesa tūristi un kultūras tūristi atvaļinājuma laikā;
seniori (55+) – ēdienu paradumu tūres, kultūras un vēstures
interešu tūres.

Mērķa
grupas Preiļu novada uzņēmēji, kuri darbojas ar investīciju objekta Latvijas un ārvalstu tūristu skaits, kas viesojās Latgalē = 167 228
lielums:
teritoriju saistītajās nozarēs = 147.
+ 91 300 = 258 528 atpūtas tūristu skaits Latgalei.
Pieprasījuma
lielums:

Ar Parka teritoriju maksimālais telpu nomas apjoms = 2100 m2
Ar zemes nomu saistīti = n/a

Braucieni uz Latgali Latvijas tūristi + ārvalstu tūristi
= 1 578 200 + 273 020 = 1 851 220 atpūtas braucienu uz Latgali
gadā.

Mērķa
grupas Uzņēmēju iespējamais patēriņš telpu nomā projekta teritorijā =
Latvijas + Ārvalstu tūristu patēriņš Latgales teritorijā
patēriņš
(eur) = 3 eur * 2100 m2 * 12 = 75 600 eur/gadā;
= 43 021 200 + 42 650 300 = 85 671 500 eur/gadā atpūtas
gadā
Uzņēmēju iespējamais patēriņš zemes nomā projekta teritorijā = braucieniem Latgalē
n/a;

37Sludinājumu

serviss, ss.lv un Ober-haus, nekustamo īpašumu kompānija, ober-haus.lv
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4.3. Detalizēta SVID analīze
Tabula 4.6: Stipro pušu un iespēju detalizēts apraksts
Stipras puses un Iespējas

Apraksts

Tūrisms ir nozare - auditorija ir ikviens:

Ceļojumus veic praktiski ikviens. Ceļošanu motivē vēlme izzināt, kam seko vēlēšanās izrauties no ikdienas38.
Aptaujas rezultāti parāda, ka 97% Latvijas respondentu ceļo. Sīkāk skatīt sadaļā 4.1.

Kultūrvēsturisks,
Vides,
Ikdienas
Atpūtas/Izklaides, Reliģisko konfesiju
un Gastronomijas tūrisma potenciāls:

Latvijas respondentu interesi ar mērķi apskatīt kultūrvēsturisko mantojumu 50%, izbraucieniem ar otru
pusīti/ģimeni 66%, ikdienas atpūtai un izklaidei 58%. Tai pat laikā respondenti atzīmēja ka pievilcīgas tiem
šķiet – Pilis un drupas 75%, Dabas skati un dabas takas 92%, Pilsētas svētki/koncerti/festivāli ap 40%,
amatnieku un mājražotāju tirdziņi 47%, baznīcas 46%, restorāni un kafejnīcas 53%. Sīkāk skatīt sadaļā 4.1.

Ir autentiska kultūrvēsturiskā un vides
infrastruktūra:

Preiļu pils un parkā ir atrodami vairāki kultūrvēsturiski objekti. Sīkāk skatīt sadaļā 1.3. un 1.6.

Citu nozīmīgu Pilsētu krustceles –
starp Jēkabpili, Rēzekni Daugavpili:

Preiļu pilsēta atrodas Latgales nozīmīgu pilsētu krustcelēs 65 km robežās. Tāpat pilsētu sasaista reģionu
nozīmes autoceļi. Sīkāk sadaļā 1.1.

Labs autoceļu tīkls:

Pilsētu sasaista valsts nozīmes un reģionu nozīmes autoceļi, kur stratēģiski tiek uzturēts labs autoceļu
asfalta segums. Sīkāk nodaļās 1.1.

Droša vide, latgaliskā viesmīlība:

Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013-2033 nosaka mērķi „Apmierinātība ar personīgo
drošību”, tāpat Pilsētai raksturīga latgaliskā viesmīlība. Sīkāk sadaļā 1.9.

ES austrumu robežas tuvums un
ciešas etniskās un vēsturiskās saites ar
Lietuvu, Baltkrieviju, Krieviju un Poliju:

Preiļu pilsēta atrodas 90 km attāluma no Lietuvas robežas, 100 km attālumā no Baltkrievijas robežas un 110
km attālumā no Krievija robežas pārvietojoties pa autoceļu. Sīkāk sadaļā 1.1.

Kultūrvēsturiskās, ikdienas atpūtas un
izklaides
iespēju
Pilsētas
atpazīstamības celšana, Latvijas un
Eiropas mērogā:

Piedāvājot kvalitatīvus kultūrvēsturisko, ikdienas atpūtas un izklaides iespēju pakalpojumus, veicot
marketinga pasākumus pilsētas identitātes un atpazīstamības veicināšanai var tikt pamanītam, lai ceļotāji
izvēlas Preiļus kā sava ceļojuma galamērķi. Sīkāk nodaļā 3.

Pozitīvas
medijos:

sociālajos

Piedāvājot kvalitatīvus Kultūrvēsturisko, ikdienas atpūtas un izklaides iespēju pakalpojumus, kā arī veicot
marketinga pasākumus var gūt labas atsauksmes Sociālo mediju vietnēs, kas kļūs par pamatu tikt
pamanītam, lai nākamie ceļotāji izvēlas Preiļus kā sava ceļojuma galamērķi. Sīkāk nodaļā 3.

Sadarbība ar Latvijas un Kaimiņvalstu
tūrisma uzņēmumiem un NVO:

Piedāvājot kvalitatīvus Kultūrvēsturisko, ikdienas atpūtas un izklaides iespēju pakalpojumus, kā dod iespēju
sadarboties ar Latvijas un Kaimiņvalstu tūrisma uzņēmumiem un NVO, kā rezultāta piesaistot ceļotājus no
gan no Latvijas, gan Kaimiņvalstīm. Sīkāk sadaļā 3.4.

38

atsauksmes

http://ekspoticija.lv/2009/03/kapec-cilveki-celo/
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Atbalsts no ES Struktūrfondiem:

Kultūrvēsturisko objektu un parka sakārtošanai un attīstīšanai ir iespējams piesaistīt ES struktūrfondu
finansējumu. Sīkāk sadaļā 1.8. un nodaļā 2.

Privāto investoru piesaistīšana – ar
tūrismu saistīto pakalpojumi un preču
sortimenta pieaugums:

Sagatavojot infrastruktūru kultūrvēsturisko, ikdienas atpūtas un izklaides iespējām, ir iespējas piesaistīt
privātos uzņēmējus investīcijām un darbībai Projekta teritorijā Sīkāk sadaļā 3.6. un 3.7.

Ikgadējo
Vislatvijas
organizēšana:

Sagatavojot infrastruktūru kultūrvēsturisko, ikdienas atpūtas un izklaides iespējām, dod iespēju organizēt
atpazīstamus vai radīt jaunas festivālu tradīcijas Projekta teritorijā. Sīkāk sadaļā 3.3.

festivālu

Pilsētas IKP pieaugums:

Sagatavojot infrastruktūru kultūrvēsturisko, ikdienas atpūtas un izklaides iespējām, tiks radīta vide Investīciju
objekta teritorijā piedāvāt un attīstīt pakalpojumus un produktus, kas radīs tiešos ieņēmumus pašvaldības
budžeta nomas maksu veidā un cels pilsētas IKP no atalgojuma radītajām jaunām darbavietām. Tāpat
pilsētai būs papildus ieņēmumi no papildu tūrisma kopumā. Sīkāk sadaļā 4.2.

Sasaiste ar tuvumā esošo dzelzceļa
stacijām:

Pie izteiktas ceļotāju dzelzceļa transporta izmantošanas potenciāli ir iespējams veidot pakalpojumu
maršrutus, lai sasaistītu Preiļu pilsētu ar dzelzceļa stacijām Latgales reģionā.

Vietējo
autoceļu
uzlabošana:

infrastruktūras

Pieaugot tūristu skaitam, satiksmes un gājēju intensitātei Pilsētā, kā arī pieaugot pašvaldības ieņēmumiem,
iespējams uzlabot vietējo autoceļu un ielu infrastruktūru, lai nodrošinātu satiksmes dalībnieku drošību. Sīkāk
sadaļā 1.2. un nodaļā 2.

Pilsētu krustcelēs (braucošu
uz
Jēkabpili, Rēzekni un Daugavpili)
tūristu iesaistīšana:

Piedāvājot kvalitatīvus kultūrvēsturisko, ikdienas atpūtas un izklaides iespēju pakalpojumus, veicot
marketinga pasākumus pilsētas identitātes un atpazīstamības veicināšanai var tikt pamanītam, lai ceļotāji
no tuvējām Pilsētām izvēlas Preiļus kā sava ceļojuma galamērķi. Sīkāk sadaļās 1.1. un nodaļā 3.

Tabula 4.7: Vājo pušu un draudu detalizēts apraksts
Vājās puses un draudi

Apraksts

Nav izteikta atpazīstamība, kā Preiļu
kultūrvēsturiska, ikdienas atpūtas un
izklaides iespēju pilsēta:

Lai Preiļu pilsētu būtu atpazīstama kā kultūrvēsturiska, ikdienas atpūtas un izklaides iespēju pilsēta un
pieejama plašam mērķa auditorijas lokam - ir nepieciešami gan produktu un pakalpojumu piedāvājums, gan
kvalitatīvi un pārdomāti mārketinga pasākumi, gan izveidota pārdomāta pilsētas identitāte (tēla), gan
investīciju objekta attīstības un mārketinga stratēģija. Izmantojot gan maksas pakalpojumus pilsētas
identitātes veidošanai, gan sociālo mediju iespējas un tīmekļa vietnes, kuras pēc aptaujas rezultātiem, tiks
norādītas kā visapmeklētākās. Arī tīmekļa vietnes reģistrēšana google console (arī google adWord), padarīs
informāciju pieejamu google meklētājam, tāpat ir jāveic darbības tīmekļa vietnes apmeklējuma uzlabošanai.
Sīkāk sadaļā 4.1.

Nosacīta sezonalitāte:

Ir jāveido piedāvājums gan sezonas, gan ne sezonas laikā. Sīkāk nodaļā 3.

107

Laika apstākļu ietekme:

Ir jāveido piedāvājuma alternatīvās telpās, kuras ir mazāk jūtīgas attiecībā pret nelabvēlīgiem laika
apstākļiem. Sīkāk nodaļā 3.

Prasa
lielas
investīcijas
kultūrvēsturiskās
un
vides
infrastruktūras atjaunošanai:

Izmantot ES fondu finansējuma iespējas. Sīkāk nodaļā 2.

Apmierinošs vietējo autoceļu tīkls:

Pieaugot tūristu skaitam, satiksmes un gājēju intensitātei Pilsētā, kā arī pieaugot pašvaldības ieņēmumiem,
uzlabot vietējo autoceļu un ielu infrastruktūru, lai nodrošinātu satiksmes dalībnieku drošību. Tāpat izmantot
ES fondu finansējuma iespējas. Sīkāk sadaļā 1.1. un nodaļā 2.

Iedzīvotāju mazākas angļu vai vācu
valodu zināšanas:

Veido tūristiem saprotamas norādes, kartes un bukletu, t.sk. angļu, krievu un vācu valodās. „Audiogidu”
angļu, krievu un vācu valodās izmantošana. Pakalpojumu sniedzējiem ir jāpārvalda vismaz angļu un krievu
valodas.

Zināšanu
trūkums
par
tūrisma
pakalpojumu sniegšanas principiem:

Apmācības pašvaldības iesaistītam personālam, tāpat potenciālajiem pakalpojumu/produktu sniedzējiem.

Pilsētu nešķērso vilciena sliedes:

Pie izteiktas ceļotāju dzelzceļa transporta izmantošanas, potenciāli veidot pakalpojumu maršrutus, lai
sasaistītu Preiļu pilsētu ar dzelzceļa stacijām Latgales reģionā. Vienoties ar transporta pakalpojumu
sniedzējiem par Preiļu pilsētas iekļaušanu savos maršrutos, lai transporta kustības starp pilsētām ir
intensīvākas. Sīkāk nodaļā 1.1.

Finanšu
līdzekļu
trūkums
–
kultūrvēsturisko objektu saglabāšana:i

No realizētam nomas ieņēmumiem veidot uzkrājuma fondu. Piesaistīt Eiropas fondu līdzekļus. Sīkāk nodaļā
2.

Finanšu līdzekļu trūkums – vietējo
autoceļu laba seguma saglabāšanai:

Piesaistīt Eiropas fondu līdzekļus. Sīkāk nodaļā 2.

Nedrošas vides pieaugums:

„Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013-2033” nosaka mērķi „Apmierinātība ar personīgo
drošību”, vedot programmu, kas saglabā pilsētas Drošo vidi arī turpmāk. Sīkāk sadaļā 1.9.

Vides piesārņojuma pieaugums:

„Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013-2033” nosaka mērķi „Pārdomāts atkritumu
apsaimniekošanas cikls”, vedot programmu, kas saglabā pilsētas tīru vidi arī turpmāk. Sīkāk sadaļā 1.9.

Force majeure:

Lai izvairītos no būtiskam Force majeure sekām, slēgt apdrošināšanas līgumu un veidot uzkrājumus
neparedzētajiem gadījumiem.
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4.4. Preiļu novada domes budžeta analīze
Preiļu novada pašvaldība neatrodas finanšu stabilizācijas procesā.
Saskaņā ar 27.01.2015. LR MK noteikumu Nr. 42 „Noteikumi par kritērijiem un kārtību valsts
budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda 2014.–2020.gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai” 6. punktu tiek
noteikts Pašvaldība pašvaldības budžeta kapacitātes rādītāju (atbilstoši Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē publicētajai informācijai) un publiskā
finansējuma sadalījuma proporcija starp valsts budžeta dotāciju un pašvaldības finansējumu.
Šo noteikumu 4. punkts nosaka, lai noteiktu katras pašvaldības valsts budžeta dotācijas
īpatsvaru procentos, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aprēķina pašvaldību
budžeta kapacitātes rādītāju un katru gadu līdz 10. janvārim publicē savā tīmekļa vietnē
pašvaldību budžeta kapacitātes rādītāju aktuālo sarakstu un aprēķinā izmantotos datus.
Preiļu novada pašvaldības ieņēmumi39 ir atspoguļoti zemāk esošajā tabulā.
Tabula 4-8: Preiļu novada domes budžeta ieņēmumi
201240

201321

Nodokļu ieņēmumi

%

2014

%

201541

%

4 081 905 4 377 025
t.sk.
ieņēmumi
no
iedzīvotāju
ienākuma
nodokļa
3 764 589 4 057 717

7,23% 4 627 655

5,73% 4 540 763 -1,88%

7,79% 4 283 816

5,57% 4 218 016 -1,54%

t.sk. īpašuma nodokļi

284 863

286 320

0,51%

308 496

7,75%

Nenodokļu ieņēmumi

36 330

96 923

166,79%

44 097

-54,50%

39 810

-9,72%

Budžeta iestāžu ieņēmumi

378 066

462 658

22,37%

499 710

8,01%

475 368

-4,87%

Transfertu ieņēmumi

264 447 -14,28%

4 491 781 5 707 898 27,07% 5 673 172 -0,61% 4 193 752 -26,08%

t.sk.
valsts
budžeta
transferti (mērķdotācijas)
4 275 764 5 486 954 28,33% 5 442 155 -0,82% 3 962 552 -27,19%
KOPĀ IEŅĒMUMI
Iemaksas PFIF
Aktīvais budžets

8 988 082 10 644 504 18,43% 10 844 634 1,88% 9 249 693 -14,71%
148 908

42

131 392

-11,76% 126 305

4 347 393 4 805 214 10,53% 5 045 157

-3,87%

130 869

3,61%

4,99% 4 925 072 -2,38%

Nodokļu ieņēmumi no 2012. gada reālās izpildes līdz 2015. gada budžeta plānotajiem
ieņēmumiem ir palielinājušies vidēji par 3.53 % gadā. Iedzīvotāju ienākuma vidējais
pieauguma temps pēdējos četros gados veidojis 3,94 % gadā. Novada aktīvā budžeta līmenis,
no kura tiek kalkulēta pašvaldību kredītspēja pēdējo četru gadu laikā ir palielinājusies vidēji
par 4.12 % gadā, un tiek plānots, ka sasniegs plānoto 4,88 miljoni eiro.
Tomēr 2015. gads uzrāda nelielu plānoto nodokļu samazinājumu, saskaņā ar budžeta
prognozi sastāda orientējoši par 1,88% plānotajiem nodokļu ieņēmumiem mazāk, 2015.gadā
sasniedzot 4,54 miljonus eiro, kas ir plānoti ir nedaudz vairāk kā 2014.gadā. Ievērojot
piesardzīguma principus, tiek pieņemts, ka pašvaldības budžeta ieņēmumi (līdz ar to arī
aktīvais budžets) arī turpmāk saglabāsies 2015. gada līmenī.

39

LR Valsts Kase - http://www.kase.gov.lv/l/pasvaldibu-menesa-parskati/1527
Konvertēts eiro, saskaņā ar Latvijas bankas latu/eur kursu 0,702804
41 Gada plāns
42 Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā
saimnieciskajā gadā
40
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Zemāk esošā tabula satur atšifrējumu par esošajām kredītsaistībām (t.sk. galvojumiem un
citām ilgtermiņa saistībām, kas nav kredīti). Kopējās novada budžeta saistības uz 2015. gada
1. novembri sastāda 560 276 eur.
Tabula 4-9: Preiļu novada saistības un maksājumu grafiks
Gads

2015

Aizņēmumu
Galvojumu
kopējās
kopējās
atmaksas
atmaksas
summas, eur summas, eur
552 153
8123

Kopā, eur

560 276

Procenti no pašvaldības 2015.
gada budžeta ieņēmumiem, no
kuriem atskaitītas iemaksas PFIF
un saņemtās mērķdotācijas
11,38%

2016

542 497

-

542 497

11,02%

2017

526558

-

526 558

10,69%

2018

531523

-

531 523

10,79%

2019

532536

-

532 536

10,81%

2020

500042

-

500 042

10,15%

2021

488009

-

488 009

9,91%

Turpmākie gadi

5198700

-

5 198 700

-

Uz šī dokumenta izstrādes brīdi pašvaldība novērtē savu kapacitāti kā pietiekamu. Izvērtējot
visus iepriekš minētos pieņēmumus un plānotās aktivitātes, ir secināms, ka pašvaldība ir
spējīga Projekta kontekstā nodrošināt nelimitētu finansējumu nepieciešamo līdzfinansējumu
iespējamo projekta komponenšu ieviešanai.
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PIELIKUMS 1: Pašvaldībā apspriesto un apkopoto pils un parka scenāriju
analīze un izvērtēšana
Scenāriju raksturojums
Pašvaldībā apspriesti un apkopoti pils un parka modeļu scenāriji, scenārija ieviešanas aspekti un
iespējamās komponentes apskatāmi sadaļā zemāk.

1. Preiļu pils un parks kā Kultūrvēsturiskais 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” u.tml.;
- 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;
- Viduslaiku sporta aktivitātes (Bauskas pils piemērs), 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;
- 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 demostrācijas 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);
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Muižas kalpu māja vai staļļu ēka nākotnē pārvēršama par tūristu viesnīcu, maksimāli eksponējot
tās senās būvnieciskās kvalitātes;
„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 demostrācijas gadījumā, ja tiek veikta ēku pilna apjoma
rekonstrukcija vai jaunu ēku būvniecība;
Amatnieku tirdziņu zona;
SPA, pirts, frizieris.

5. Scenārijs - 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;
- Pirmskāzu 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.

Pils un parka scenāriju analīzes kopsavilkums
Pils un parka scenāriju analīzes kopsavilkums atspoguļo apakšsadaļās veikto analīžu apkopojumu
atspoguļojot gala patērētāja mērķa auditorijas lielumu, pieprasījumu un patēriņu galvenās priekšrocības
un trūkumus ieviešot kādu no noteiktiem scenārijiem pils un parka attīstībai. Kur secināts, lielāku gala
patērētāju (ceļotāju) auditorija tiek sasniegta Kultūrvēsturiskajiem apskates objektiem, kā arī
interaktīvās atpūtas objektiem (skatīt tabulā zemāk).
Tabula 4.10: Pils un parka scenāriju analīzes kopsavilkums
Mērķa auditorijas lielums,
Galvenās priekšrocības
Galvenie trūkumi
pieprasījums un patēriņš
Scenārijs - Preiļu pils un parks kā Kultūrvēsturiskais apskates objekts
258 528 atpūtas tūristu skaits Tūrisms ir nozare, kur attālums Nav atpazīstamība, kā Preiļu
Latgalei;
nav šķērslis;
kultūrvēsturiska pilsēta;
1 851 220 atpūtas braucienu uz Kultūrvēsturisks,
Vides, Sezonalitāte un laika apstākļu
Latgali gadā;
Reliģisko
konfesiju
un ietekme;
85 671 500 eur/gadā atpūtas Gastronomijas
tūrisma Lielas
investīcijas
braucienu patēriņš Latgalē.
potenciāls;
Kultūrvēsturiskās, Vides un
Autentiska kultūrvēsturiskā un transporta
infrastruktūras
vides infrastruktūra;
atjaunošanai.
Droša
vide,
latgaliskā
viesmīlība;
Potenciāls atbalsts ES fondiem;
Ikgadējo vislatvijas festivālu
organizēšana.
Scenārijs - Preiļu pils un parks kā Interaktīvs aktīvās atpūtas objekts
258 528 atpūtas tūristu skaits Atpūtas tūrisms ir nozare, kur Nav atpazīstamība, kā Preiļu
Latgalei
attālums ir daļējs šķērslis;
aktīvās atpūtas un izklaides
1 851 220 atpūtas braucienu uz Droša
vide,
latgaliskā pilsēta;
Latgali gadā;
viesmīlība;
Pilsētas Kultūrvēsturiskā tēla
samazināšanas;
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85 671 500 eur/gadā atpūtas
braucienu patēriņš Latgalē.
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Nozīmīgu pilsētu krustceles –
starp
Jēkabpili,
Rēzekni
Daugavpili;
Ikgadējo Vislatvijas festivālu
organizēšana;
Atpūtas un izklaides nozares
privāto investoru potenciāls;
Kaimiņvalstu robežu tuvums.

Sezonalitāte un laika apstākļu
ietekme;
Salīdzinoši liels attālums, no
Latvijas
galvaspilsētas
un
Rietumlatvijas;
Nosacīta bāzes infrastruktūra;
Lielas
investīcijas,
„pamanāmas”
atpūtas
un
izklaides
infrastruktūras
izveidošanai un transporta
infrastruktūras atjaunošanai;
Konkurence;
Scenārijs - Preiļu pils un parks kā Mūžizglītības un interešu izglītības centrs
154 678 mērķa iedzīvotāji Izglītība ir nozare;
Nav atpazīstamība, kā Preiļu
Latgales reģionā;
Autentiska kultūrvēsturiskā un pilsēta kā izglītības centrs;
n/a mācību skaits;
vides infrastruktūra;
Salīdzinoši liels attālums, no
n/a eur/gadā patēriņš mācībām Droša vide;
Latvijas
galvaspilsētas
un
Latgalē.
Potenciāls atbalsts ES fondiem; Rietumlatvijas;
Konkurence
Latgalē,
gan
Izglītības
nozares
Privāto Latvijā;
investoru potenciāls;
Pilsētas Kultūrvēsturiskā tēla
Nozīmīgu pilsētu krustceles – samazināšanas;
starp
Jēkabpili,
Rēzekni Lielas investīcijas, Izglītības,
Daugavpili.
Vides
un
transporta
infrastruktūras izveidošanai;
Scenārijs - Preiļu pils un parks kā Darījumu centrs
36 119
darījuma
braucēju Darījumu tūrisms ir nozare;
Nav
atpazīstamība,
Preiļu
skaits pa Latgali;
Autentiska kultūrvēsturiskā un pilsēta kā Darījumu centrs;
168 096 darījuma braucieni vides infrastruktūra;
Salīdzinoši liels attālums, no
Latgalei gadā;
Nozīmīgu Pilsētu krustceles – Latvijas
galvaspilsētas
un
18 970 450 eur/gadā darījumu starp
Jēkabpili,
Rēzekni Rietumlatvijas;
braucienu patēriņš Latgalē.
Daugavpili;
Pilsētas Kultūrvēsturiskā tēla
Droša vide;
samazināšanas;
Potenciāls atbalsts ES fondiem; Lielas investīcijas Darījumu,
Darījumu
nozares
Privāto Vides
un
Transporta
investoru potenciāls;
infrastruktūras izveidošanai;
Darījumu
nozares Konkurence;
pārstāvniecības
potenciāls
Latgales un Latvijas mērogā.
Scenārijs - Preiļu pils un parks kā Starptautisks tūrisma produkts „Kāzas Latgalē”
12 515 laulāto pāru skaits gadā Kāzu organizēšana ir nozare;
Nav atpazīstamība, kā Preiļu
Latvijā;
Aktīvās,
Izklaides
un pilsēta Latgaliešu kāzu simbols;
1 761 laulāto pāru gadā Gastronomijas
tūrisma Sezonalitāte un laika apstākļu
Latgales reģionā;
potenciāls;
ietekme;
10 389 900 eur/gadā laulību Citu nozīmīgu Pilsētu krustceles Salīdzinoši liels attālums, no
slēgšanu patēriņš Latgalē
– starp Jēkabpili, Rēzekni Latvijas
galvaspilsētas
un
Daugavpili;
Rietumlatvijas;
Droša
vide,
latgaliskā Lielas
investīcijas
Kazu
viesmīlība;
organizēšanai piemēroto telpu,
Kāzu rīkošanas un izklaides Vides
un
Transporta
nozares
privāto
investoru infrastruktūras izveidošanai;
potenciāls;
Konkurence.
Lai izvērtētu scenāriju, tika izmatotas 2 metodes:
tika veikta izmatojot SVID analīze, lai noteiktu scenārija Stiprās puses, Vājās puses, Iespējas un
Draudus.
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tika noteikts Mērķa auditorijas lielums un pieprasījuma lielums gadā, izmantojas potenciālo klientu
segmentēšanas metodi.
Pašvaldībā apspriesto un apkopoto pils un parka scenāriju SVID analīzi, Mērķa auditorijas
lieluma un patēriņa noteikšanu var apskatīt sadaļās zemāk.
1. Scenārija „Preiļu pils un parks kā Kultūrvēsturiskais apskates objekts” SVID un mērķa
auditorijas raksturojums
Tabula 4.11: SVID scenārijam - Preiļu pils un parks kā Kultūrvēsturiskais apskates objekts
Stiprās puses
Iespējas
 Tūrisms ir nozare - auditorija ir ikviens;
 Kultūrvēsturiskās Pilsētas atpazīstamības
 Kultūrvēsturisks,
Vides,
Reliģisko
celšana, Latvijas un Eiropas mērogā;
konfesiju un Gastronomijas tūrisma
 Pozitīvas atsauksmes sociālajos medijos;
potenciāls;
 Sadarbība ar Latvijas un Kaimiņvalstu
 Ir autentiska kultūrvēsturiskā un vides
tūrisma uzņēmumiem un NVO;
infrastruktūra;
 Atbalsts no ES Struktūrfondiem;
 Citu nozīmīgu Pilsētu krustceles – starp
 Privāto investoru piesaistīšana – ar
Jēkabpili, Rēzekni Daugavpili;
tūrismu saistīto pakalpojumi un preču
 Labs autoceļu tīkls;
sortimenta pieaugums;
 Droša vide, latgaliskā viesmīlība;
 Ikgadējo
Vislatvijas
festivālu
 ES austrumu robežas tuvums un ciešas
organizēšana;
etniskās un vēsturiskās saites ar Lietuvu,
 Pilsētas IKP pieaugums;
Baltkrieviju, Krieviju un Poliju;
 Sasaiste ar tuvumā esošo dzelzceļa
stacijām;
 Vietējo
autoceļu
infrastruktūras
uzlabošana;
 Pilsētu krustcelēs (braucošu uz Jēkabpili,
Rēzekni
un
Daugavpili)
tūristu
iesaistīšana.
Vājās puses
Draudi
 Nav izteikta atpazīstamība, kā Preiļu
 Finanšu
līdzekļu
trūkums
–
kultūrvēsturiska pilsēta;
kultūrvēsturisko objektu saglabāšanai;
 Sezonalitāte;
 finanšu līdzekļu trūkums – vietējo autoceļu
 Laika apstākļu ietekme;
laba seguma saglabāšanai;
 Prasa lielas investīcijas Kultūrvēsturiskās
 Nedrošas vides pieaugums;
un Vides infrastruktūras atjaunošanai;
 Vides piesārņojuma pieaugums;
 Apmierinošs vietējo autoceļu tīkls;
 Force majeure
 Iedzīvotāju mazākas angļu vai vācu
valodu zināšanas;
 Zināšanu
trūkums
par
tūrisma
pakalpojumu sniegšanas principiem;
 Pilsētu nešķērso vilciena sliedes.
Tabula 4.12: Mērķa auditorija scenārijam - Preiļu pils un parks kā Kultūrvēsturiskais apskates
objekts
Segments
Apraksts
Sasniedzamība
Latvijas tūristi 2014.gadā43:
Pa Latviju ceļotāju skaits 1 209 500;
kuru Tūrisma braucienu skaits pa Latviju bija 11 412 600;
kur atpūtas un citi personiskie braucieni bija 10 809 600;
 Atpūtas 94,7% no kopējiem Tūrisma braucieniem;
 Latgalē uzturējās 14,6% no Tūrisma braucienu pa Latviju;
P a Latgali ceļotāju skaits 167 228;
Latgalē uzturējās 1 578 200 braucienus;
 kur 70,6% vienas dienas un 29,4% vairākdienu ceļojumi;
 kur atpūtas pārvietošanās veidu izmantoja vieglo automobili 81,8 %, Autobusu
15,1%, Vilcienu 1,7% un citu 1,4%.
Ārvalstu tūristi 2014.gadā44:

43
44

http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_30_turisms_latvija_2015_15_00__lv_en.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_30_turisms_latvija_2015_15_00__lv_en.pdf
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Iedalījums
Demogrāfija





Paradumi





Mērķa auditorijas lielums:
Pieprasījuma
lielums
atpūtas braucienam:
Mērķa auditorijas patēriņš
eur/ gadā

Pa Latviju ārvalstu viesu skaits 1 431 038;
kuru tūrisma robež-šķērsojumu skaits bija 4 281 400;
kuru atpūtas braucieni bija 2 482 000 ceļojumi;
atpūtas braucieni 58% no kopējā robež-šķērsojumu skaita;
Latgalē uzturējās 11,0%45 no atpūtas braucieniem;
Pa Latgali ārvalstu viesu skaits 91 300;
Latgalē uzturējās 273 020 braucienus;
kur 67,3% vienas dienas un 32,7% vairākdienu braucieni;
no tiem bija Krievijas 20,8%, Vācija 11.8 %, Igaunija un Lietuva pa 8,5%, Somija 5,2
%, Norvēģija 5,0 %, Zviedrija 4,4%, Apvienotā Karaliste 4,1%, Polija 2,8% un
Baltkrievija 2,6% tūristu;
vairākdienu ceļotāji 48,6% izmantoja gaisa transportu, 37,4% atbrauc ar
autotransportu, 6,7% izmantoja dzelzceļa transportu un 7,3 % izmantoja Jūras
transportu;
kur pārvietošanās veidu46 izmantoja vieglo automobili 54,6%, Autobusu 28,7%,
Vilcienu 12,3% un citus 4,4%.
Fiziskas personas
Visu vecuma tūristi:
jaunieši (15-35g) – izklaides braucieni,
vidējais vecums (36-54 g) – biznesa tūristi un kultūras tūristi atvaļinājuma laikā,
seniori (55+) – ēdienu paradumu tūres, kultūras un vēstures interešu tūres.
Latvijas tūristi:
izdevumi atpūtai Latgales reģionā sastādīja 43 021 200 eur;
izdevumi atpūtai viena brauciena laikā Latgales reģionā 22,1 eur vienas dienas un
40,4 eur vairākdienu ceļojumos.
Ārvalstu tūristi:
Izdevumi Latgales reģionā sastādīja 42 650 300 eur;
kas ir 58%*11%*668 500 000, kur 668 500 000 eur ir izdevumi kopā eur (516 900
000 eur vairākdienu),
izdevumi atpūtai viena brauciena laikā vidēji 74,0 eur, (66,0 eur/dienā vairākdienu).
Vairāk kā 2/3 nozīmīgākie faktori47: drošība, vietējo iedzīvotāju atsaucība; kultūras
mantojuma autentiskums, neskarta daba.
Latvijas un Ārvalstu tūristu skaits, kas viesojās Latgalē =
= 167 228 + 91 300 = 258 528 atpūtas tūristu skaits Latgalei.
Braucieni uz latgali Latvijas tūristi + Ārvalstu tūristi =
= 1 578 200 + 273 020 = 1 851 220 atpūtas braucienu uz Latgali gadā.
Latvijas + Ārvalstu tūristu patēriņš Latgales teritorijā =
= 43 021 200 + 42 650 300 = 85 671 500 eur/gadā atpūtas braucieniem Latgalē

2. Scenārijs - Preiļu pils un parks kā Interaktīvs aktīvās atpūtas objekts
Tabula 4.13: SVID scenārijam - Preiļu pils un parks kā Interaktīvs aktīvās atpūtas objekts
Stiprās puses
Iespējas
 Tūrisms ir nozare - auditorija ir ikviens;
 Aktīvās atpūtas un izklaides Pilsētas tēla
 Aktīvās, Izklaides un Gastronomijas
atpazīstamības celšana gan Latvijas
tūrisma potenciāls ar Kultūrvēsturiskās un
mēroga gan kaimiņvalstu mērogā;
Zaļās vides atmosfēru;
 Pozitīvas atsauksmes sociālajos medijos;
 Citu nozīmīgu pilsētu krustceles – starp
 Sadarbība ar Latvijas un Kaimiņvalstu
Jēkabpili, Rēzekni Daugavpili;
tūrisma uzņēmumiem un NVO;
 Labs autoceļu tīkls;
 Atpūtas un izklaides nozares privāto
 Droša vide, latgaliskā viesmīlība;
investoru piesaistīšana – ar aktīvo un
 ES austrumu robežas tuvums un ciešas
izklaides tūrismu saistīto pakalpojumi un
etniskās un vēsturiskās saites ar Lietuvu,
preču sortimenta pieaugums;
Baltkrieviju, Krieviju un Poliju;
 Ikgadējo
Vislatvijas
festivālu
organizēšana;
 Pilsētas IKP pieaugums;
http://www.tava.gov.lv/sites/default/files/Turisms-2012_FINAL_portals.pdf
http://www.tava.gov.lv/sites/default/files/Turisms-2012_FINAL_portals.pdf
47 http://www.tava.gov.lv/sites/default/files/Turisms-2012_FINAL_portals.pdf
45
46
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Vājās puses
Nav izteikta atpazīstamība, kā Preiļu
aktīvās atpūtas un izklaides pilsēta;
Sezonalitāte;
Laika apstākļu ietekme;
Tikai apmierinošs vietējo autoceļu tīkls;
Iedzīvotāju mazākas angļu vai vācu
valodu zināšanas;
Zināšanu
trūkums
par
tūrisma
pakalpojumu sniegšanas principiem;
Salīdzinoši liels attālums, no Latvijas
galvaspilsētas un Rietumlatvijas;
Pilsētu nešķērso vilciena sliedes;
Nosacīta bāzes infrastruktūra;
Konkurence

 Sasaiste ar tuvumā esošo dzelzceļa
stacijām;
 Vietējo
autoceļu
infrastruktūras
uzlabošana;
 Pilsētu krustcelēs (braucošu uz Jēkabpili,
Rēzekni
un
Daugavpili)
tūristu
iesaistīšana.
Draudi
 Pilsētas
Kultūrvēsturiskā
tēla
samazināšanas;
 Autentisko kultūrvēsturisko un zaļās vides
cienītāju tūristu samazinājums;
 Finanšu
līdzekļu
trūkums
–
kultūrvēsturisko
un
vides
objektu
saglabāšanai;
 Finanšu līdzekļu trūkums – vietējo
autoceļu laba seguma saglabāšanai;
 Nedrošas vides pieaugums;
 Vides piesārņojuma pieaugums;
 Force majeure

Tabula 4.14: Mērķa auditorijas noteikšana scenārijam - Preiļu pils un parks kā Interaktīvs aktīvās
atpūtas objekts
Segments
Apraksts
Sasniedzamība
Latvijas tūristi 2014.gadā48:
Pa Latviju ceļotāju skaits 1 209 500;
kuru Tūrisma braucienu skaits pa Latviju bija 11 412 600;
kur atpūtas un citi personiskie braucieni bija 10 809 600;
 Atpūtas 94,7% no kopējiem Tūrisma braucieniem;
 Latgalē uzturējās 14,6% no Tūrisma braucienu pa Latviju;
P a Latgali ceļotāju skaits 167 228;
Latgalē uzturējās 1 578 200 braucienus;
 kur 70,6% vienas dienas un 29,4% vairākdienu ceļojumi;
 kur atpūtas pārvietošanās veidu izmantoja vieglo automobili 81,8 %, Autobusu
15,1%, Vilcienu 1,7% un citu 1,4%.
Ārvalstu tūristi 2014.gadā49:
Pa Latviju ārvalstu viesu skaits 1 431 038;
kuru tūrisma robež-šķērsojumu skaits bija 4 281 400;
kuru atpūtas braucieni bija 2 482 000 ceļojumi;
 atpūtas braucieni 58% no kopējā robež-šķērsojumu skaita;
 Latgalē uzturējās 11,0%50 no atpūtas braucieniem;
Pa Latgali ārvalstu viesu skaits 91 300;
Latgalē uzturējās 273 020 braucienus;
 kur 67,3% vienas dienas un 32,7% vairākdienu braucieni;
 no tiem bija Krievijas 20,8%, Vācija 11.8 %, Igaunija un Lietuva pa 8,5%, Somija 5,2
%, Norvēģija 5,0 %, Zviedrija 4,4%, Apvienotā Karaliste 4,1%, Polija 2,8% un
Baltkrievija 2,6% tūristu;
 vairākdienu ceļotāji 48,6% izmantoja gaisa transportu, 37,4% atbrauc ar
autotransportu, 6,7% izmantoja dzelzceļa transportu un 7,3 % izmantoja Jūras
transportu;
 kur pārvietošanās veidu51 izmantoja vieglo automobili 54,6%, Autobusu 28,7%,
Vilcienu 12,3% un citus 4,4%.
Iedalījums
Fiziskas personas
Demogrāfija
Visu vecuma tūristi:
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_30_turisms_latvija_2015_15_00__lv_en.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_30_turisms_latvija_2015_15_00__lv_en.pdf
50 http://www.tava.gov.lv/sites/default/files/Turisms-2012_FINAL_portals.pdf
51 http://www.tava.gov.lv/sites/default/files/Turisms-2012_FINAL_portals.pdf
48
49
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 jaunieši (15-24g) – 9,9% izklaides braucieni;
 vidējais vecums (24-44 g) – 52,4% izklaides tūristi un kultūras tūristi atvaļinājuma
laikā;
 seniori (45+) – 37,7% izklaides, ēdienu paradumu tūres, kultūras un vēstures
interešu tūres.
Paradumi
Latvijas tūristi:
izdevumi atpūtai Latgales reģionā sastādīja 43 021 200 eur;
 izdevumi atpūtai viena brauciena laikā Latgales reģionā 22,1 eur vienas dienas un
40,4 eur vairākdienu ceļojumos.
Ārvalstu tūristi:
Izdevumi Latgales reģionā sastādīja 42 650 300 eur;
 kas ir 58%*11%*668 500 000, kur 668 500 000 eur ir izdevumi kopā eur (516 900
000 eur vairākdienu),
 izdevumi atpūtai viena brauciena laikā vidēji 74,0 eur, (66,0 eur/dienā vairākdienu).
 Izklaidi un pasākumus novērtēja gados jaunāki cilvēki. Ar pasākumiem un
festivāliem visapmierinātākie bija tūristi no Igaunijas, Somijas, Lietuvas un
Zviedrijas52.
Mērķa auditorijas lielums: Latvijas un Ārvalstu tūristu skaits, kas viesojās Latgalē =
= 167 228 + 91 300 = 258 528 atpūtas tūristu skaits Latgalei.
Pieprasījuma
lielums Braucieni uz latgali Latvijas tūristi + Ārvalstu tūristi =
atpūtas braucienam:
= 1 578 200 + 273 020 = 1 851 220 atpūtas braucienu uz Latgali gadā.
Mērķa auditorijas patēriņš Latvijas + Ārvalstu tūristu patēriņš Latgales teritorijā =
eur/ gadā
= 43 021 200 + 42 650 300 = 85 671 500 eur/gadā atpūtas braucieniem Latgalē
3. Scenārijs - Preiļu pils un parks kā Mūžizglītības un interešu izglītības centrs
Tabula 4.15: SVID analīze scenārijam - Preiļu pils un parks kā Mūžizglītības un interešu izglītības
centrs
Stiprās puses
Iespējas
 Izglītība ir nozare;
 Pilsētas,
kā
tradicionālās
un
 Ir autentiska kultūrvēsturiskā un vides
netradicionālās
izglītības
centra
infrastruktūra;
atpazīstamības celšana;
 Citu nozīmīgu Pilsētu krustceles – starp
 Pieredzes apmaiņa ar izglītības iestādēm;
Jēkabpili, Rēzekni Daugavpili;
 Sadarbība ar Latvijas un Kaimiņvalstu
 Labs autoceļu tīkls;
uzņēmumiem un NVO;
 Droša vide;
 Atbalsts no ES Struktūrfondiem;
 ES austrumu robežas tuvums un ciešas
 Privāto investoru piesaistīšana – ar
etniskās un vēsturiskās saites ar Lietuvu,
izglītību saistīto pakalpojumiem;
Baltkrieviju, Krieviju un Poliju;
 Pilsētas IKP pieaugums;
 Vietējo
autoceļu
infrastruktūras
uzlabošana;
 Pilsētu krustcelēs - Jēkabpils, Rēzeknes
un Daugavpils iedzīvotāju iesaistīšana,
tāpat visas Latgales mērogā.
Vājās puses
Draudi
 Nav izteikta atpazīstamība, Preiļu pilsēta
 Pilsētas
Kultūrvēsturiskā
tēla
kā izglītības centrs;
samazināšanas;
 Tikai apmierinošs vietējo autoceļu tīkls;
 Autentisko kultūrvēsturisko un zaļās vides
 Zināšanu trūkums par izglītības centra
cienītāju tūristu samazinājums;
darbības organizēšanu;
 Finanšu
līdzekļu
trūkums
–
 Salīdzinoši liels attālums, no Latvijas
kultūrvēsturisko objektu saglabāšanai;
galvaspilsētas un Rietumlatvijas.
 Finanšu līdzekļu trūkums – vietējo
 Konkurence Latgalē, gan Latvijā.
autoceļu laba seguma saglabāšanai;
 Nedrošas vides pieaugums;
 Vides piesārņojuma pieaugums;
 Force majeure
Tabula 4.16: Mērķa auditorijas noteikšana scenārijam - Preiļu pils un parks kā Mūžizglītības un
interešu izglītības centrs
52

http://www.tava.gov.lv/sites/default/files/Turisms-2012_FINAL_portals.pdf
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Segments
Sasniedzamība

Iedalījums
Demogrāfija
Paradumi

Mērķa auditorijas lielums:
Pieprasījuma
lielums
atpūtas braucienam:
Mērķa
auditorijas
patēriņš eur/ gadā

Apraksts
Galvenokārt Latgales reģiona iedzīvotāji 2014.gada beigās:
281 58153 iedzīvotāju;

Preiļu pilsētā 6 729, Preiļu novadā 9 941 iedzīvotāju;
Fiziskas personas
Galvenokārt iedzīvotāji no 25 līdz 64 gadiem54:
sastāda 54,9%55;
Latgales iedzīvotāji:

Interese un biežums n/a;

Patēriņš n/a
Preiļu:

Interese un biežums n/a;

Patēriņš n/a.

Galvenokārt tie ir iedzīvotāji riska grupā.
Latvijas un Ārvalstu tūristu skaits, kas viesojās Latgalē =
= 281 581* 54,9% = 154 678 iedzīvotāji Latgales reģionā.
= n/a
= n/a

4. Scenārijs - Preiļu pils un parks kā Darījumu centrs
Tabula 4.17: SVID analīze scenārijam - Preiļu pils un parks kā Darījumu centrs
Stiprās puses
Iespējas
 Darījumu tūrisms ir nozare;
 Pilsētas,
kā
Darījuma
centra
 Ir autentiska kultūrvēsturiskā un vides
atpazīstamības celšana;
infrastruktūra;
 Pieredzes apmaiņa nozares auditoriju;
 Citu nozīmīgu Pilsētu krustceles – starp
 Sadarbība ar Latvijas un Kaimiņvalstu
Jēkabpili, Rēzekni Daugavpili;
uzņēmumiem un NVO;
 Labs autoceļu tīkls;
 Atbalsts no ES Struktūrfondiem;
 Droša vide;
 Privāto investoru piesaistīšana – Biznesa
 ES austrumu robežas tuvums un ciešas
pakalpojumu pieaugums;
etniskās un vēsturiskās saites ar Lietuvu,
 Pilsētas IKP pieaugums;
Baltkrieviju, Krieviju un Poliju.
 Vietējo
autoceļu
infrastruktūras
uzlabošana;
 Pilsētu krustcelēs (braucošu uz Jēkabpili,
Rēzekni un Daugavpili) iedzīvotāju
iesaistīšana.
 Pārstāvniecība Latvijas mērogā.
Vājās puses
Draudi
 Nav izteikta atpazīstamība, Preiļu pilsēta
 Pilsētas
Kultūrvēsturiskā
tēla
kā Darījumu centrs;
samazināšanas;
 Tikai apmierinošs vietējo autoceļu tīkls;
 Autentisko kultūrvēsturisko un zaļās vides
 Zināšanu trūkums par Darījuma centra
cienītāju tūristu samazinājums;
darbības organizēšanu;
 Finanšu
līdzekļu
trūkums
–
 Salīdzinoši liels attālums, no Latvijas
kultūrvēsturisko objektu saglabāšanai;
galvaspilsētas un Rietumlatvijas.
 Finanšu līdzekļu trūkums – vietējo
 Konkurence.
autoceļu laba seguma saglabāšanai;
 Nedrošas vides pieaugums;
 Vides piesārņojuma pieaugums;
 Force majeure
Tabula 4.18: Mērķa auditorijas noteikšana scenārijam - Preiļu pils un parks kā Darījumu centrs
Segments
Apraksts
53http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__iedz__iedzskaits/IS0032.px/table/tableViewLayout1/?rxid

=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0
54 http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/termini/muzizglitiba-36903.html
55http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__iedz__iedzskaits/IS0022.px/table/tableViewLayout1/?rxid
=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0
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Sasniedzamība













Iedalījums
Demogrāfija



Paradumi





Mērķa auditorijas lielums:
Pieprasījuma
lielums
darījuma braucienam:
Mērķa auditorijas patēriņš
eur/ gadā

Latvijas Darījumu braucieni 2014.gadā:
Darījumu ceļotāju skaits 64 104;
Darījumu braucienu skaits pa Latviju 603 00056,
kas ir 5.3% no ceļotāju skaita 1 209 500 un no kopējā braucienu skaita 11 412 600;
Latgalē uzturējās 14,6% no braucienu pa Latviju;
P a Latgali darījuma ceļotāju skaits 9 359;
Latgalē uzturējās 88 038 braucienus;
kur 85,9% vienas dienas un 14,1% vairākdienu braucieni;
kur pārvietošanās veidu izmantoja vieglo automobili 49,6 %, Autobusu 36,5%,
Vilcienu 13,9%.
Ārvalstu darījuma viesi 2014.gadā 57:
Ārvalstu Darījumu viesu skaits 243 276;
Darījumi tūrisma robež-šķērsojumu skaits 727 800;
kas ir 17% no kopējā viesu skaita 1 431 038 un 17% no tūrisma robež-sķērsojunu
skaita 4 281 400;
Latgalē uzturējās 11,0%58 no atpūtas braucieniem;
Pa Latgali ārvalstu darījumu viesu skaits 26 760;
Latgalē uzturējās 80 058 braucienus;
kur 46,3% vienas dienas un 53,7% vairākdienu ceļojumi;
Vairākdienu darījumu tūristi bija no Beļģijas 53,5%, Dānijas 42,3 %, Nīderlandes 24,7
%, Vācijas 23,2%, Zviedrijas 20,7%, Igaunijas 19,4%, Norvēģijas 19,3%, Lietuvas
19,1%, Apvienotās Karalistes 14,5%, Krievijas 12,1%;
Vairākdienu ceļotāji 48,6% izmantoja gaisa transportu, 37,4% atbrauc ar
autotransportu, 6,7% izmantoja dzelzceļa transportu un 7,3 % izmantoja Jūras
transportu.
Kur pārvietošanās veidu59 izmantoja vieglo automobili 54,6%, Autobusu 28,7%,
Vilcienu 12,3% un citus 4,4%.
Fiziskas personas un juridisko personu pārstāvis
Vecumā no 15-64 gadiem, pēc izdevumiem:
jaunieši (15-24g) 15,7%, jaunības vecumā (25-34g) 29,0%,
vidējā vecumā (35-44 g) 11,8%, vidējā vecumā (45-54g) 30%,
seniori (55-64) 13,4%.
Latvijas tūristi 2014.gadā:
Izdevumi Darījuma braucienos Latgales reģionā sastādīja 6 469 500 eur/gadā;
Izdevumi Darījuma braucienos viena brauciena laikā Latgales reģionā vienas dienas
42,1 eur un vairākdienu 161,7 eur.
Ārvalstu tūristi:
Izdevumi Latgales reģionā veido 12 500 950 eur/gadā
kas ir 17%*11%*668 500 000, kur 668 500 000 eur Izdevumi kopā (516 900 000 eur
vairākdienu);
vidēji izdevumi viena brauciena laikā 74,0 eur (66,0 eur vairākdienu)
Vairāk kā 2/3 nozīmīgākie faktori60: drošība, vietējo iedzīvotāju atsaucība; kultūras
mantojuma autentiskums, neskarta daba.
Latvijas un Ārvalstu darījumu braucēju skaits, kas viesojās Latgalē
= 9 359 + 26 760 = 36 119 darījuma braucēju skaits pa Latgali.
Braucieni uz latgali Latvijas tūristi + Ārvalstu tūristi =
= 88 038 + 80 058 = 168 096 darījuma braucieni Latgalei gadā.
Latvijas + Ārvalstu darījumu braucienu patēriņš Latgales teritorijā = 6 469 500 +
12 500 950 = 18 970 450 eur/gadā darījumu braucieniem Latgalē

5. Scenārijs - Preiļu pils un parks kā Starptautisks tūrisma produkts „Kāzas Latgalē”
Tabula 4.19: SVID - Preiļu pils un parks kā Starptautisks tūrisma produkts „Kāzas Latgalē”
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_30_turisms_latvija_2015_15_00__lv_en.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_30_turisms_latvija_2015_15_00__lv_en.pdf
58 http://www.tava.gov.lv/sites/default/files/Turisms-2012_FINAL_portals.pdf
59 http://www.tava.gov.lv/sites/default/files/Turisms-2012_FINAL_portals.pdf
60 http://www.tava.gov.lv/sites/default/files/Turisms-2012_FINAL_portals.pdf
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Stiprās puses
Kāzu organizēšana ir nozare - auditorija ir
jaunlaulātie;
Aktīvās, Izklaides un Gastronomijas
tūrisma potenciāls ar Kultūrvēsturiskās un
Zaļās vides atmosfēru;
Citu nozīmīgu pilsētu krustceles – starp
Jēkabpili, Rēzekni Daugavpili;
Labs autoceļu tīkls;
Droša vide, latgaliskā viesmīlība;
ES austrumu robežas tuvums un ciešas
etniskās un vēsturiskās saites ar Lietuvu,
Baltkrieviju, Krieviju un Poliju;










Vājās puses
 Nav izteikta atpazīstamība, kā Preiļu
pilsēta Latgaliešu kāzu simbols;
 Sezonalitāte;
 Laika apstākļu ietekme;
 Tikai apmierinošs vietējo autoceļu tīkls;
 Zināšanu trūkums par kāzu rīkošanas
pakalpojumu sniegšanas principiem;
 Salīdzinoši liels attālums, no Latvijas
galvaspilsētas un Rietumlatvijas.
 Nosacīta bāzes infrastruktūra;
 Konkurence







Iespējas
Latgaliešu
kāzas
Pilsētas
tēla
atpazīstamības celšana gan Latvijas
mērogā, gan starptautiskā mērogā;
Pozitīvas atsauksmes sociālajos medijos;
Sadarbība ar Latvijas un kaimiņvalstu
tūrisma uzņēmumiem un NVO;
Kāzu rīkošanas un izklaides nozares
privāto investoru piesaistīšana – Kāzu
rīkošanas
un
izklaides
saistīto
pakalpojumi
un
preču
sortimenta
pieaugums;
Pilsētas IKP pieaugums;
Vietējo
autoceļu
infrastruktūras
uzlabošana;
Pastāvīgo Pilsētu krustcelēs (braucošu uz
Jēkabpili,
Rēzekni
un
Daugavpili)
auditorijas iesaistīšana.
Draudi
Finanšu
līdzekļu
trūkums
–
kultūrvēsturisko
un
vides
objektu
saglabāšanai;
Finanšu līdzekļu trūkums – vietējo
autoceļu laba seguma saglabāšanai;
Nedrošas vides pieaugums;
Vides piesārņojuma pieaugums;
Force majeure

Tabula 4.20: Mērķa auditorija - Preiļu pils un parks kā starpt. tūrisma produkts „Kāzas Latgalē”
Segments
Apraksts
Sasniedzamība
Latvijas iedzīvotāji, kuri slēdz laulības skaits 2014.gadā:
Latvijā 12 515;
Latgales reģionā 1 761;
Ārvalstu viesu laulības 2014.gadā: n/a.
Iedalījums
Fiziskas personas
Demogrāfija
Galvenokārt no 20 gadu vecuma
Paradumi
Latvijas iedzīvotāji:
Izdevumi kāzu pasākumam veido aptuveni 73 838 500 eur/gadā;
Izdevumi kāzu pasākumam Latgales reģionā 10 389 900 eur/gadā;
 Kur izdevumi Kāzām veido vidēji 5 900 eur61.
Mērķa auditorijas lielums: Latvijas, kas kāzas slēdz Latgalē =
= 12 515 laulāto pāru gadā;
Pieprasījuma lielums kāzu Latvijas iedzīvotāju + Ārvalstu viesu slēgtās laulības Latgalē=
notikumam Latgalē:
= 1 761 laulāto pāru gadā Latgales reģionā.
Mērķa auditorijas patēriņš Latvijas + Ārvalstu laulību slēgšanas patēriņš Latgales teritorijā =
eur/ gadā
= 10 389 900 eur/gadā laulību slēgšanai Latgalē

61

http://www.precos.lv/lat/pieredze/1-kadas-bija-kopejas-kazu-izmaksas-cik-viesu-piedalijas-kazas
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PIELIKUMS 2: Interviju un diskusiju fokusa grupu dalībnieki
Ilze Tijone

Bauskas novada dome, Bauskas attīstības nodaļas vadītāja

Māris Skanis

Bauskas pils muzeja direktors

Guna Preimane

Mežotnes pils direktore

Zigmārs Erts

Preiļu novada dome, attīstības daļas vadītājs

Sanita Meļko

Preiļu novada dome, attīstības daļas projektu vadītāja

Inese Matisāne

Preiļu novada dome, attīstības daļas projektu koordinatore

Līga Upeniece

Preiļu novada dome, attīstības daļas projektu koordinatore

Tekla Bekeša

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja direktore

Vita Brakovska

Biedrības „ZINIS” vadītāja

u.c.
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