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Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 
2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un 
izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu 
 
Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības 
instrumenta ietvaros 2007 – 2013. finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tas 
neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli. 
 
 
Projekts „Tour de Latgale & Pskov” (ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08), akronīms TOUR, kas tiek 
realizēts Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013, uzņem savus apgriezienus. 
 
 
Informācija par projektu: 

 
Programma: Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 
Projektu līdzfinansē Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību 
un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 (http://www.estlatrus.eu), atbalsta Europeaid 
(http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm) 
 
Projekta nosaukums: Tūre pa Latgali & Pleskavu (ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08), akronīms TOUR 
 
Projekta iesniedzējs: Latgales Plānošanas reģions (Latvija) 
 
Projekta partneri: Latgales Reģiona attīstības aģentūra, Pleskavas apgabala valsts komitejas tūrisma, 
investīciju un telpiskās plānošanas nodaļa, Pleskavas tūrisma attīstības centrs. 
 
Vispārējais projekta mērķis: attīstīt sadarbību un izveidot patstāvīgu tīklu tūrisma nozarē starp Latgales 
reģionu un Pleskavas apgabalu. 
 
Specifiskie projekta mērķi: 
1. Palielināt abu reģionu pievilcību un atpazīstamību Eiropas Savienībā un Krievijā; 
2. Paaugstināt reģionālo administrāciju un tūrisma speciālistu kapacitāti ar mērķi uzlabot pakalpojumu 
kvalitāti un palielināt konkurētspēju tūrisma nozarē; 
3. Attīstīt tūrisma infrastruktūru kā daļu no starptautiskajiem tūrisma maršrutiem. 
 
Projekta plānotie rezultāti: 
1. Aktivitāšu grupa I: Vadība un koordinācija: 
5 vadības komitejas sanāksmes un 5 projekta ieviešanas grupas sanāksmes; 
biroja tehnikas iegāde Pleskavas tūrisma attīstības centram 
2. Aktivitāšu grupa II: Informācija un vizualitāte: 
projekta mājas lapas izveide uz esošas e-platformas: www.latgale.lv; 
portāla www.visitpskov.com, kas kalpos kā informācijas avots par projekta aktivitātēm Krievijā, izstrāde; 
e-avīzes par projekta aktivitātēm sagatavošana un izplatīšana ik ceturksni; 
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kopējo mārketinga materiālu izstrāde un izdošana, tajā skaitā, tūrisma brošūra (27 200), karte (5 000) un 
maršrutu ceļvedis (1 000); 
mārketinga plāna izstrāde kopēja tūrisma galamērķa veicināšanai ar mērķi apzināt aktivitātes, kas ir jāīsteno, 
lai nodrošinātu kopējā galamērķa ilgtermiņa pievilcību un ilgtspējību; 
profila sociālajos tīklos (Facebook, Twitter, Linkedin) izveide; 
2 piecu dienu promotūru organizēšana tūrisma operatoriem un žurnālistiem; 
mārketinga kampaņas organizēšana Sanktpēterburgā; 
kopēja dalība 10 tūrisma izstādēs (Sanktpēterburgā, Viļņā, Rīgā, Tallinā) 
4 mārketinga aktivitāšu īstenošana pasākumu organizēšanas ietvaros Latgalē; 
mārketinga kampaņas organizēšana nacionālajā un reģionālajā TV un radio stacijās Sanktpēterburgā; 
3. Aktivitāšu grupa III: Tūrisma attīstības veicināšana: 
5 starptautisko tūrisma maršrutu izstrāde; 
Rīcības plāna izstrāde ar mērķi – ilgtermiņa kopējo tūrisma maršrutu attīstības sekmēšana; 
8 radošo darbnīcu organizēšana, pamatojoties uz subjektu savstarpējo interesi, tajā skaitā 1) radošuma un 
inovācijas iesaistīšana tūrisma pakalpojumos; 2) mārketinga loma tūrisma sekmēšanā; 3) kvalitātes vadība 
un tūrisma produktu dažādošana; 4) tūrisma informācijas centru loma reģionālā tūrisma veicināšanā; 5) 
robežšķēršošanas problēmas un to iespējamie risinājumi. 
4. Aktivitāšu grupa IV: Infrastruktūras attīstība: 
19 uz ūdens resursiem balstītu atpūtas vietu labiekārtošana Latgalē un 7 vietas Pleskavas apgabalā; 
13 tūrisma objektu informatīvo stendu uzstādīšana; 
195 boju izvietošana Latgales ezeros; 
13 informatīvo zīmju uzstādīšana pie tūrisma objektiem Latgalē. 
 
Projekta budžets: 1 681 815,20 EUR, no kuriem 90% jeb 1 513 633,68 EUR (1 063 787,80 LVL) sastāda 
Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības 
instrumenta 2007 – 2013. gadam finansējums un 10% partneru līdzfinansējums. 
 
Projekta periods: 24 mēneši 
 

„Tour de Latgale & Pskov” tūrisma gadatirgū Balttour 2012 

 

 



 3 

 
No 10. līdz 12. februārim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā jau deviņpadsmito reizi tika aizvadīta lielākā 
un apmeklētākā starptautiskā tūrisma izstāde Baltijas valstīs Balttour 2012. Šajā gadā izstādē piedalījās 
vairāk nekā 250 eksponentu un 600 dalīborganizāciju no 40 Eiropas, Centrālās Āzijas un Tuvo Austrumu 
valstīm. 
Kā dalībnieki izstādē Latgales stendā startēja arī pārrobežu sadarbības projekta „Tour de Latgale and Pskov” 
( proj. Nr. ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08 ), kas tiek īstenots Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu 
sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam ietvaros, 
pārstāvji. 
Izstādē dalību ņēma visi četri projekta partneri – Latgales plānošanas reģiona, Latgales reģiona attīstības 
aģentūras, Pleskavas apgabala valsts komitejas tūrisma, investīciju un telpiskās plānošanas nodaļas un 
Pleskavas tūrisma attīstības centra pārstāvji. 
Trīs dienu laikā, no 10. līdz 12. februārim izstādes apmeklētājiem tika sniegta iespēja iepazīt Latgales un 
Pleskavas reģionu tūrisma piedāvājumu, kultūrvēsturisko mantojumu un citas atpūtas iespējas abos 
reģionos. 
 
 
„Tour de Latgale & Pskov” prezentēja sevi „Tourest 2012” 

 
 
No 17. līdz 19. februārim Igaunijas galvaspilsētā Tallinā jau 21. reizi notika starptautiskā tūrisma izstāde 
„Tourest 2012”. Tūrisma gadatirgus rīkotāji ziņo, ka šogad izstāde noritēja īpaši veiksmīgi – tajā šogad dalību 
ņēma rekordliels eksponentu skaits – 468 organizācijas no 26 Eiropas, Āzijas un Āfrikas valstīm. Arī 
apmeklētāju skaits pārspēja visas gaidāmās prognozes, šī gada „Tourest” gadatirgu apmeklēja 26 080 
tūrisma nozares profesionāļu un potenciālo tūristu. 
Latgales reģions tika pārstāvēts kopējā Latvijas stendā. Kā dalībnieki izstādē startēja arī pārrobežu 
sadarbības projekta „Tour de Latgale and Pskov” ( proj. Nr. ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08 ), kas tiek 
īstenots Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam ietvaros, pārstāvji. 
Trīs dienu laikā, no 17. līdz 19. februārim izstādes apmeklētājiem tika sniegta iespēja iepazīt Latgales un 
Pleskavas reģionu tūrisma piedāvājumu, kultūrvēsturisko mantojumu un citas atpūtas iespējas abos 
reģionos. 
 
 
Tour de Latgale & Pskov popularizēja Latgali Viļņā 
 
 
No 2. līdz 4. martam Lietuvas galvaspilsētā Viļņā jau 18. reizi notika starptautiskā tūrisma izstāde „Vivattur 
2012”, kas norisinājās Lietuvas Izstāžu un kongresu centrā LITEXPO. Tūrisma gadatirgus rīkotāji ziņo, ka šī 
gada izstādē piedalījās 192 eksponenti no Lietuvas, Latvijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas,  Čehijas, Igaunijas, 
Indonēzijas, Spānijas, Izraēlas, Apvienotājiem Arābu Emirātiem, Horvātijas, Polijas, Taizemes, Tunisijas un 
Turcijas. 
Kā dalībnieki izstādē startēja un popularizēja Latgales reģionu arī pārrobežu sadarbības projekta „Tour de 
Latgale and Pskov” ( proj. Nr. ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08 ), kas tiek īstenots Igaunijas, Latvijas un 
Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 
2013. gadam ietvaros, pārstāvji. 
Arī šajā izstādē no 2. līdz 4. martam apmeklētāji varēja iepazīt Latgales un Pleskavas reģionu tūrisma 
piedāvājumu, kultūrvēsturisko mantojumu un citas atpūtas iespējas abos reģionos. Statistikas dati liecina, ka 
Viļņas tūrisma gadatirgu šogad apmeklēja 16 300 interesenti un tūrisma speciālisti, kas ir vairāk nekā gadu 
iepriekš. 
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Projekta Tour de Latgale & Pskov partneru tikšanās Pleskavā 

 

 
 
28. martā Pleskavā notika pirmā projekta „Tour de Latgale and Pskov” (proj. Nr. ESTLATRUS/1.3./ELRI-
129/2011/08), kas tiek īstenots Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas 
kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam ietvaros, ieviešanas komandas sēde. 
Tikšanās laikā tika apspriesti būtiski jautājumi projekta īstenošanas procesa tālākai attīstībai un virzībai. 
Daudz laika tika veltīts jautājumiem par publiskajiem iepirkumiem, publicitātes pasākumiem, tika pārrunāta 
dalība starptautiskajos tūrisma gadatirgos, apspriesti tehniskie jautājumi attiecībā uz topošajiem 
starptautiskajiem tūrisma maršrutiem. 
 
 
 
 
 
 
Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas 
kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013. finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta 
saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un 
Eiropas Savienības oficiālo viedokli. 
 
Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības 
instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu 
reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas 
Federāciju. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu 



 5 

 
 
 
 
 
Tour de Latgale & Pskov в Псковской области 

 

 
 
Реализация проекта Tour de Latgale & Pskov набирает обороты также в Псковской области. В течение 
трех месяцев партнеры проекта - Администрация Псковской области и Некоммерческое партнерство 
"Псковский Центр развития туризма" организовали и приняли участие в следующих мероприятиях: 
 
1. Выставочная деятельность 
- Balttour – 2012, Riga, 10-12 февраля  
- Tourest – 2012, Tallinn, 17-19 февраля 
 - Vivattour – 2012, Вильнюс, 2-3 марта 
 
2. Выставочная деятельность вне рамок проекта, где представлялся проект 
- ITB- 2012, Berlin, 6-10 марта 
- ITM (Интурмаркет) – 2012, Москва ,17-20 марта 
- MITT – 2012, Москва, 21-24 марта 
 
3. Презентации 
22 февраля в Администрации Псковской области состоялась презентация проекта для СМИ области. 
 
4. Рабочие мероприятия 
Состоялась встреча с главой Администрации Псковского района Шураевым В.В., на которой 
обсуждались мероприятия проекта, которые будут проходить на территории Псковского района. 
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Пять площадок для отдыха будут обустроены в Псковской области в рамках 
международной программы сотрудничества 

 

 
 
Презентация проекта обустройства в Псковской области зон рекреации состоялась в среду, 22 
февраля, в Администрации Псковской области. Участниками пресс-конференции по вопросам 
реализации проекта ELRI-129 «Tour de Latgale & Pskov» стали его основные партнеры — 
Государственный комитет Псковской области по туризму, инвестициям и пространственному развитию 
в лице председателя Натальи Труновой, некоммерческое партнерство «Псковский центр развития 
туризма» в лице директора Вадима Лаптева, а также Глава Псковского района Владимир Шураев, 
заместитель Главы Администрации Пыталовского района по социальному развитию Вера Кондратьева 
и другие. 

«Цель данного проекта — развитие инфраструктуры туризма и отдыха для жителей и гостей региона 
в наиболее благоприятных рекреационных зонах», - подчеркнула Наталья Трунова, открывая 
презентацию. Председатель Госкомитета по туризму, инвестициям и пространственному развитию 
рассказала, что в результате реализации запланированных мероприятий будут обустроены площадки 
на прибрежных территориях для отдыха в пяти муниципальных районах области: Палкинском (озеро 
Смолинское), Печорском (озеро Рагозино), Псковском (р. Великая, Псковское озеро), Пыталовском 
(река Утроя), Островском (р. Великая, Гороховое озеро). При выборе площадок учитывались 
популярность мест отдыха, наличие транспортного сообщения и удобных подъездных путей к ним, 
места для парковки автотранспорта, но в первую очередь — популярность места отдыха у жителей и 
гостей региона. 

Наталья Трунова отметила, что большую роль в рождении идеи проекта сыграли обращения жителей 
на сайт Губернатора Псковской области Андрея Турчака, в которых высказывались пожелания по 
обустройству мест отдыха населения. Проект разработан совместно с Латгальским регионом 
планирования, рассчитан на 2 года, в настоящее время он входит в стадию реализации. Одна из его 
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частей — создание совместных маршрутов серии экологического туризма. «Таким образом, будет 
сделан шаг по развитию инфраструктуры муниципальных районов», - добавила Наталья Трунова. 

Характеризуя финансовую сторону проекта, руководитель Госкомитета по туризму сообщила, что 
общий бюджет проекта составляет более 1,6 млн евро. 

Председатель некоммерческого партнерства «Псковский центр развития туризма» Вадим Лаптев 
отметил инициативу Глав районов по участию в реализации проекта, идея которого возникла в 
Администрации области осенью 2010 года. Одно из условий участия в нем — предоставление 
муниципальной земли, ведь все построенное будет передано затем муниципалитетам для 
дальнейшего развития и эксплуатации. «Это один из немногих проектов, основная идея которого — 
создание инфраструктуры, комфортной среды для жителей», - отметил Вадим Лаптев. Он сообщил, 
что на каждой из предложенных районами площадок будет установлено 45 видов оборудования: 3 
игровых комплекса, спортивные тренажеры, взрослые и детские качели, песочницы, раздевалки, 
беседки, урны. То есть все для цивилизованного и активного отдыха. 

Напомним, проект ELRI-129 «Tour de Latgale & Pskov» утвержден Совместным мониторинговым 
комитетом Программы приграничного сотрудничества европейского инструмента соседства и 
партнерства «Эстония – Латвия – Россия 2007 – 2013 гг.» 20-21 июня 2011 года в Юрмале (Латвия). 

 

 

 

 
 
Этот документ был разработан при финансовой поддержке Программы приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия в 
рамках Европейского Инструмента Соседства и Партнерства 2007-2013. Содержание данного документа является предметом 
ответственности исключительно Псковский Центр развития туризма и ни в коей мере не является отражением позиции 
Программы, а также участвующих в Программе стран и Европейского Союза. 
 
Программа приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия в рамках Европейского Инструмента Соседства и 
Партнерства 2007-2013 предоставляет финансирование для развития совместной приграничной деятельности в целях 
повышения конкурентноспособности региона за счет использования его потенциала и благоприятного положения на 
перекрёстке путей между Европейским Союзом и Российской Федерацией. Веб-сайт Программы  www.estlatrus.eu 
 
 
 
 
Informāciju apkopoja: 
LPR, projekta TOUR sabiedrisko attiecību speciālists Edgars Kluss, Saules iela 15, Daugavpils, +371 
26541180, edgars.kluss@latgale.lv 


