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Seminārs “Uzņēmums un digitālās kartes, pārdošana tiešsaistes platformās”
14.un 15.septembris, 2020, Krāslavas un Balvu rajona partnerību teritorijā

IVETA DRUVA-DRUVASKALNE

AGITA LĪVIŅA

PĀRSKATS PAR TŪRISMA PIEDĀVĀJUMU/
TŪRISMA PRODUKTU GRUPĀM

LATGALES REĢIONĀ
(lauku partnerību teritoriju griezumā) 

DARBS PIE SVID ANALĪZES



Sabiedrības mantojums un mūsdienu kultūra 

• kultūras mantojuma pieminekļi

Pilskalni Latgales novadā
Avots: LVM GEO kartes fragments, 2020.

Dati: NKMP, 2020



Latgales lūgšanu nami (reliģiskais mantojums)

Dažādu konfesiju lūgšanu nami Latgalē
Avots: Dagdas TIC veidots uz Google kartes 
bāzes, 2020.

Dziedājums Preiļu kapelā -dziedošā gide 
Irēna Kjarkuža

Maija dziedājumi Vaboles pagastā



Senlietu, militāro kolekciju u.c.priekšmetu ekspozīcijas

• 21 kolekcija, kuras
atrodas 11 novados,

• visvairāk šādu kolekciju ir
Preiļu rajona partnerības
teritorijā (6 kolekcijas, 
tajā skaitā 2. pasaules
kara ekspozīcija Aglonā, 
Seno spēkratu kolekcija
Silajāņos Riebiņu novadā
u.c.).

Datu avoti: Latgales TIC, 2020



Amatnieku piedāvājums
116 dažāda veida
amatnieku un 
amatniecības centru;
• rokdarbu prasmju

piedāvājumi - 35 
(lielākoties tās ir
aušanas darbnīcas u.c. 
veida rokdarbi) 

• kokamatniecības
piedāvājumi (18 
novados ir vismaz viens
kokamatniecības
meistars), 

• keramikas (visvairāk to 
ir Rēzeknes novadā –
10). 

• Visdaudzveidīgākais
amatniecības
piedāvājums ir
Krāslavas rajona
partnerības teritorijā

Datu avoti: Latgales TIC, 2020



Lauku labumu piedāvājumi
• Lauku labumu piedāvātāji (to ir vairāk kā 58 ražotāji) piedāvā gan dārzeņus,

augļus, sulas, zaļumus, gaļu un tās izstrādājumus, zivis, olas, piena produktus un
to izstrādājumus (sieru, saldējumu u.c.), maizi, tējas, mājas dzērienus (alu, vīnu,
šmakovku), saldumus, graudaugus un eļļas. Produkti tiek piedāvāti gan iegādei,
gan degustācijai, gan arī daudzviet saimniecība piedāvā ekskursijas. Visvairāk
šādu piedāvājumu (28 % no Latgales kopējā) ir Preiļu rajona partnerības
teritorijā, nedaudz mazāk-Balvu (24%), Rēzeknes -19%, Ludzas -12%,
Krāslavas- 10 %, Daugavpils -7 %.

Datu avoti: Latgales TIC, 2020



Garšas/gastronomiskais tūrisms 
(kulinārais mantojums, Šmakovkas
muzeji, Maizes muzeji, meistarklases, 
vēlās brokastis –”branči” ) 

Sidra ceļš

Rudzu ceļš

Gastronomiskā tūrisma piedāvājums



Biškopības produktu un pakalpojumu piedāvājums
22 piedāvājumi. 

Visvairāk -Ludzas rajona partnerības teritorijā, šeit ir 7 biškopības produktu un pakalpojumu 

sniedzēji. 

Bišu apiterapijas namiņi -Mežvidu pag. (Kārsavas nov.,), Ludzā un Lūznavā (Rēzeknes nov.)

Datu avoti: Latgales TIC, 2020



Mini ZOO, dzīvnieku piedāvājums
• 20 piedāvājumi Latgalē

• Truši, eksotiskie putni (strausi, fazāni)

• Aitas

• Alpakas

• Briežu dārzs

Datu avoti: Latgales TIC, 2020



Daiļdārzniecība (dārzi, stādaudzētavas)

• Maz, 8 piedāvājumi

Zemnieku saimniecība "Gliemji"

Datu avoti: Latgales TIC, 2020



Dabas tūrisma piesaistes, resursi (Daugava, 
RĀZNAS NP, ainava, Drīdzis, Sīvers, daudzie
ezeri, labiekārtotā dabas infrastruktūra)

AKTĪVAIS TŪRISMS UN ATPŪTA:
VELO
ŪDENSAKTIVITĀTES (laivošana u.c.)

ZIRGU IZJĀDES, KAMANAS
DABAS TAKAS, AINAVAS VĒROŠANA 

(skatu torņi)
ŠĶĒRŠĻU TRASES
PĀRGĀJIENI

Projekta "Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā" 

Aktīvā atpūtas piedāvājumi

Foto: ViA studentu apsekojumi, 2019



Aktīvās atpūtas piedāvājumi

• Pie ezeriem –paplašinās laivošanas inventāra nomas vietas (13 piedāvātāji, 
dažādu skaitu laivas (sākot no 2-15), visvairāk Krāslavas partnerība (4)

• Buru guru jahta Rāznas ezerā, izbraucieni ar plostu pa ezeru (Balvu, Pelēču
ezeri);

• Peldvietu skaits (oficiālais) –Zilais Karogs (Daugavpils Stropu ezerā)

• Labiekārtotas publiskās peldvietas -8 oficiālās peldvietas, pārējās ir pašvaldību, 
uzņēmēju veidotas.

• Makšķerēšanas piedāvājums –copes gids?

• Zemūdens niršana instruktora pavadībā (Dridža u.c.ezeros)

• Disku golfs, airsoft, tenisa laukumi, Zorb futbols, veikbords, gaisa trases..;

• Velonomas, elektroskūteri, elektrovelo…



Atpūta un izklaide
• Zirgi

Datu avoti: Latgales TIC, 2020



Veselības un labjūtes tūrisma

piedāvājumi

www.va.lv

KĀPĒC NE LATGALĒ?
Pirts, masāžas, spa procedūras…

Pakalpojumu sniedzējiem precīzāk norādīt savu piedāvājumu: sauna nav
tas pats, kas slapjā/krievu pirts vai melnā pirts! 
Ja piedāvājam masāžu –jābūt sertifikātiem!



Darījuma tūrisma piedāvājumi

• Lielākie atpūtas kompleksi (semināra telpu lielums).

• Attālums no pilsētām, lielajiem uzņēmumiem.

• Konferenču, semināru telpu aprīkojums (tāfele, projektors, ekrāns, telpas
aptumšošanas iespējas, aprīkojuma transformēšana, Interneta pieejamība, krēslu
ērtums, svaigs gaiss..u.c.nianses).

• Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana.


