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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. 
 
 
Projekta „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, aktivitātes. 
 

___________________________________________________________________________ 

 

Sanktpēterburgas masu mediji un tūroperatori iepazina Latgali 

 

Lai attīstītu sadarbību un izveidotu patstāvīgu tīklu tūrisma nozarē starp Latgales un Pleskavas reģioniem, 
Latgales plānošanas reģions (LPR) Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam realizē pārrobežu sadarbības 
projektu „Tour de Latgale and Pskov” ( proj. Nr. ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08 ). 
Projekta ietvaros, ar mērķi popularizēt Latgales reģiona tūrisma piedāvājumu, no 19. jūnija līdz 23. jūnijam 
tika organizēts darba brauciens - ekskursija masu medijiem un tūroperatoriem no Sanktpēterburgas. Piecu 
dienu laikā viesi apmeklēja reģiona populārākos tūrisma objektus. Brauciena dalībnieki apskatīja Rēzeknes 
pilsētu, kur uzzināja par pilsētas vēsturi un iepazinās ar pašvaldības attīstības projektiem. Preiļos viesi 
apskatīja miniatūro karaļvalsti un leļļu muzeju, apmeklēja Aglonu, Krāslavu, apskatīja Daugavas lokus. 
Daugavpilī viesi apskatīja pilsētas vēsturisko centru, apmeklēja Mākslas un novadpētniecības muzeju un 
paviesojās Dinaburgas cietoksnī. Ar Latgales amatniecību un seno amatu tradīcijām Sanktpēterburgas viesi 
iepazinās Ludzas Lielajā latgaļu tirgū, kur bija iespēja ne tikai pavērot notiekošo, bet arī aktīvi piedalīties 
pašiem, iemēģinot roku dažādos amatos. 
Jāsaka, ka iepriekš Latgali bija apmeklējuši tikai daži no brauciena dalībniekiem, taču pēc šīs vizītes daudzi 
atzina, ka noteikti grib te atkal atgriezties. Uz tālāko sadarbību un Latgales reģiona popularizēšanu 
Sanktpēterburgas tirgū viesi skatās ļoti optimistiski, tūroperatori izteica vēlmi sadarboties ar Latgales tūrisma 
firmām, kas gatavas uzņemt tūristus no Krievijas kultūras galvaspilsētas, savukārt žurnālisti brauciena laikā 
aktīvi strādāja, un jau drīzumā viņu iespaidi par Latgali tiks atspoguļoti Sanktpēterburgas izdevumos.  
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Projekta „Tour de Latgale & Pskov” ietvaros tika izstrādāti 
pārrobežu tūrisma maršruti 

 

Lai attīstītu sadarbību un izveidotu patstāvīgu tīklu tūrisma nozarē starp Latgales un Pleskavas reģioniem, 
Latgales plānošanas reģions (LPR) Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam realizē pārrobežu sadarbības 
projektu „Tour de Latgale and Pskov” ( proj. Nr. ESTLATRUS/1.3./ELRI-129/2011/08 ). 

Latgales reģiona tūrisma darbības sekmēšanai, reģiona tūrisma nozares attīstībai, kā arī Latgales – Pleskavas 
pārrobežu reģionu kopīga tūrisma tīkla ilgtspējībai un pievilcībai projekta ietvaros, paralēli citām projekta 
aktivitātēm, tika izstrādāti 5 pārrobežu tūrisma maršruti Latgalē un Pleskavas apgabalā. Pie maršrutu 
izstrādes strādāja Latgales reģiona tūrisma nozares eksperti, sadarbojoties ar Pleskavas apgabala tūrisma 
speciālistiem. 

Auglīga darba rezultātā tapa sakrālais, dabas, lauku tūrisma, amatniecības un kultūrvēsturiskais tūrisma 
maršruti, kuri aptver visus nozīmīgākos un skatāmākos tūrisma objektus Latgales reģionā un Pleskavas 
apgabalā. 

Pašlaik šie pārrobežu tūrisma maršruti ir pieejami Latgales reģiona portālā 
(http://latgale.lv/lv/tour/parrobezu_marsruti/turisma_marsruti)  un Latgales reģiona tūrisma mājas lapā 
(http://visitlatgale.com/lv/latgale/ru_lv_marsruti). Tuvākajā laikā dotie maršruti tiks publicēti arī pašvaldību 
interneta vietnēs, kā arī tiks piedāvāti tūrisma informācijas centros. 
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Projekta „Tour de Latgale & Pskov” tūrisma mārketinga 
plāna izstrāde 

 
Latgales reģiona tūrisma darbības sekmēšanai, reģiona tūrisma nozares attīstībai, kā arī Latgales – Pleskavas 
pārrobežu reģionu kopīga tūrisma tīkla ilgtspējībai un pievilcībai 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, tiks izstrādāts tūrisma mārketinga plāns. 
2012. 27. jūlijā notika mārketinga plāna izstrādes darba grupas sapulce, kurā piedalījās SIA „Agile & Co” 
pārstāvji, Latgales reģiona tūrisma nozares speciālisti un projekta ELRI-129 darbinieki. 
Sapulces laikā diezgan detalizēti tika apspriestas Latgales reģiona tūrisma nozares stiprās un vājās puses, 
tūrisma produktu daudzveidība un kvalitāte. Kā lielākā mūsu reģiona priekšrocība un bagātība tika uzsvērta 
Latgales daba, taču tūrisma nozares speciālisti norādīja uz to, ka veiksmīgai tūrisma attīstībai reģionā ir 
nepieciešama aktīvāka uzņēmēju dalība, jo jaunu un kvalitatīvu nozares piedāvājumu ir spējīgi radīt tikai 
uzņēmēji. Jāsaka, ka, strādājot pie dotā mārketinga plāna, galvenais akcents tiek likts uz Sanktpēterburgas 
un citu Krievijas reģionu tūristu piesaistīšanu, piedāvājot tieši šai mērķauditorijai interesējošus produktus. 
 

    
 

    
 
 
 
Atgādinām, ka projekta „Tour de Latgale &Pskov” budžets sastāda 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. 
 
 
 
Informāciju apkopoja: 
LPR, projekta TOUR sabiedrisko attiecību speciālists Edgars Kluss, Saules iela 15, Daugavpils, +371 
26541180, edgars.kluss@latgale.lv 


