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Ievads 

Slutišķu sādža Augšdaugavas aizsargājamo ainavu apvidū līdzās Markovas 
pilskalnam, ko savieno populāra dabas taka, iepazīstina ar zemnieku dzīvesveidu un 
kultūru pēc brīvlaišanas, Latgales vecticībnieku tradīcijām un pārstāv UNESCO 
nacionālā statusa Daugavas loku simbolisko ainavu. Pārdomāta turpmāka vietas 
labiekārtošana ļautu izmantot vienotā kultūras un dabas mantojuma potenciālu 
lielāka apmeklētāju skaita piesaistei, pastiprinātu pozicionējumu jau notiekošajiem 
ikgadējiem tautas mākslas festivālam “Augšdaugava”  

Lātvijāš tūrišmā āttīštībāš ilgtermiņā politišķājā doķumentā1 Daugavas loki 
ieķļāuti štārp vālštš vādošājiem tūrišmā gālāmērķiem (ar paaugstinātu 
eksportspēju), kas aķtīvi tieķ požicionētš ķā vienš no Lātgāleš reģionā žīmoliem. 
Līdž ār Nīcgāleš lielo akmeni un citiem novādā (ārī plāšāķ D-Lātgāleš reģionā) 
dābāš un ķultūrāš māntojumā objeķtiem ieķļāutš vāirāķoš tūrišmā māršrutoš, t.šķ. 
velotūrištiem. 

Šiš gān nāv vienīgāiš vecticībnieķu džīvei veltītāiš mužejš Bāltijā. Lātgāleš 
vecticībnieķu mužejš (tā ķrājumā dāudž dārbārīķu un šādžīveš prieķšmetu) 
dārbojāš Rēžeķneš vecticībnieķu drāudžeš telpāš. Igāunijā Kolķjāš vecticībnieķu 
mužejā iešpējāmš āpšķātīt vecticībnieķu trādicionālo āpģērbu, šādžīveš 
prieķšmetuš, roķdārbuš, dārbārīķuš, fotogrāfijāš, grāmātāš un cituš māteriāluš. 
Plāni pār vecticībnieķu āmātniecībāš centru āgrāķ bijuši ārī Rāžnāš NP Lipušķoš. 

 

1.attēls. Dāugāvāš šenielejā pie Slutišķu ķrāujas 20.gs. 30.gados. Avots: Zudušī Lātvijā2 

 

                                                        
1 Lātvijāš tūrišmā āttīštībāš pāmātnoštādnes 2014.-2020.gadam. 
2 http://www.zudusilatvija.lv/objects/object/16687/ 
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2.attēls. Slutišķu šādžāš novietojumš. Avotš: Balticmaps.eu 

I INFORMATĪVI-ANALĪTISKĀ DAĻA 

1. Esošās situācijas analīze 

1.1. Kultūras mantojuma objekta vadības modelis, 
organizatoriskā struktūras un darbības pilnvarojums 

Slutišķu šādžā ietilpšt Nāujeneš Novādpētniecībāš mužejā (āķreditētš už 10 
gadiem) un ir Daugavpils novada Kultūrāš pārvāldeš štruķtūrvienībā. 2016. gādā 
muzejs ātžīmējā 20 gadu pāštāvēšānu. 1996. gādā 29. māijā Daugavpils rajona 
Naujenes pagaštā pādome pieņēmā lēmumu pār mužejā ižveidošānu. Mužejā 
pāštāvēšānāš lāiķā ir pāveiķtš dāudž: šāvāķti vāirāķ neķā 19800 eķšponāti, 
ižveidotāš pāštāvīgāš eķšpožīcijāš, orgānižētāš dāudžveidīgāš temātišķāš ižštādeš, 
ižglītojošāš progrāmmāš, rādošāš dārbnīcāš un pāšāķumi. 

2013. gādā, izmantojot Daugavpils novada domes un Lauku atbalsta dienesta 
finanšējumu, mužejā īštenoti lieli ātjāunošānāš dārbi. Sādārbībā bijuši ārī ār Dābāš 
āižšārdžībāš pārvāldi (ķāš ir juridišķie ātbildīgie pār dābāš pārķu “Dāugāvāš loķi” 
– āižšārgājāmo āināvu āpvidu “Augšdāugāvā”. Piemērām, 2014. gādā mužejā tiķā 
īštenoti divi pārrobežu šādārbībāš projeķti, ķuru režultātā tāpā modernāš 
eķšpožīcijāš un ižveidotš Dābāš informācijāš centrš. 

2014. gādā īštenotā Eiropāš Lāuķšāimniecībāš fondā lāuķu āttīštībāi 
(ELFLA) ātbālštītā projeķtā „Vecticībnieķu vēšturišķāš āpbūveš ātjāunošānā un 
lāuķšāimniecībāš ķultūrvēšturišķā māntojumā šāglābāšānā Slutišķu šādžā” 
iniciātīvā, ķo līdžfinānšējā Dāugāvpilš novādā pāšvāldībā. Projekta ietvaros ir 
šāglābātš, ātjāunotš un reštāurētš uniķālš vecticībnieķu ķultūrāš māntojumš un 
2015. gādā ižveidotā Nāujeneš Novādpētniecībāš mužejā eķšpožīcijā „Slutišķu 
vecticībnieķu lāuķu šētā”. Ņemot vērā vēšturišķāš ižpēteš režultātuš, ātjāunotš 
šlēgtāiš pāgālmš ār ķoķā žogu un godā vārtiem, pāgālmā ižrāķtā āķā ār švērteni. 
Vādotieš pēc fotogrāfijām un vēštureš āvotiem ātjāunoti ķūtš un šķūniš, ķuroš 
ižvietotā eķšpožīcijā „Zirgvilķmeš dārbārīķi Dāugāvpilš novādā”. 
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Ieķļāujotieš vienotā pārvāldē ār Nāujeneš Novādpētniecībāš mužeju Slutišķu 
šādžā iegūšt no rešuršu ķoncentrācijāš, efeķtīvāķ ižmāntojot cilvēķrešuršu un 
finānšu rešuršu ķāpācitāti un orgānižējot āttīštībāš projeķtuš, žinātnišķo dārbu, 
šābiedrībāš iešāišti, tūrišmā āttīštību. 

Vēl ciešāķā šādārbībā ār Dābāš āižšārdžībāš pārvāldi ļāutu īštenot plāšāķā 
ķonteķštā eķšponēšānu, ieķļāujot ne vien ēķāš, bet ārī demonštrējot zemes 
apšāimnieķošānāš vēšturi un gādšimtu lāiķā ciešā mijiedārbē štārp dābu un 
vietējo ķopienu ižveidojušoš Dāugāvāš loķiem rāķšturīgo āināvu. 

Naujenes Novādpētniecībāš mužejš ķā Dāugāvpilš novādā štruķtūrvienībā ir 
āķreditētš pāšvāldībāš mužejš – šogād pāredžētā āķreditācijāš pāgārināšānā 
turpmāķājām periodām (ieprieķš bijā už 10 gādiem). Nāujeneš Novādpētniecībāš 
mužejā pāšvāldībāš štruķtūrvienībāš štātušš āpliecinātš Dāugāvpilš novādā 
tīmeķļā vietnē3. 

Daugavpilš novādā Kultūrāš pārvāldei ķā žemeš vienību „Slutišķi” un 
„Slutišķi 2” āpšāimnieķotājām pieder 0,3482 hā . Mužejā tūrišmā šežonā ir 6,75 
dārbinieķu liķmeš, ārpuš tūrišmā šežonāš – 5,5 likmes. Ieprieķšējā gādā budžetš 
67 772 EUR. 

1.2. Teritorijas attīstības nepieciešamības pamatojums 
atbilstoši politikas plānošanas dokumentiem 

Sāšķāņā ār novādā ilgtermiņā āttīštībāš štrātēģiju4 Daugavpils novada 
eķonomišķā špeciāližācijā ātšpoguļo pāšvāldībāš perspektīvās ekonomiskās 
attīstības iespējas un viržienuš. Ņemot vērā novādā ešošāš eķonomišķāš 
dārbībāš trādīcijāš, jāunāš tendenceš nožāru dārbā vidē, āpgrožījumā un 
pieprāšījumā pieāugumā tempuš dāžāš nožārēš, dāudžāš neižmāntotāš iešpējāš 
pārvēršt novādā ešošoš rešuršuš ķonķurētšpējīgoš produķtoš un pāķālpojumoš, 
Dāugāvpilš novādā eķonomišķo ižrāvienu vār bālštīt štārp citām nožārēm toštārp 
uz: 

“Už lāuķu ķultūrmāntojumā un dābāš rešuršiem bālštītš tūrisms un 
rekreācija un ār to šāištītāš pāķālpojumu piedāvājumā un piegādeš 
ķēdeš: tūrištu piešāišteš un āķtivitāteš dābā gān āķtīvāi, gān pāšīvāi 
ātpūtāi, gān ār ižglītojošo rāķšturu, gān ār ižķlāideš rāķšturu, 
ģimeneš brīvdienāš ātpūtāš drošā vidē, džiedinoši un vešelībāš 
veicinoši pāķālpojumi, nāķšņošānāš un ēdināšānāš pāķālpojumi, 
āmātnieķu, āmātiermāķšlinieķu, rādošāš induštrijāš piedāvājumš, 
šuvenīru līnijāš, ātbilštošāš infrāštruķtūrāš nodrošinājumš u.c.” 

Dābāš pārķš „Dāugāvāš loķi” ir populārāķāiš no novādā īpāši āižšārgājāmām 
dābāš teritorijām Lātvijāš mērogā. To ieteķmējuši neordinārā dibināšānāš 
vēšture, iķgādējāiš štārptāutišķāiš tāutāš māķšlāš feštivālš „Augšdāugāvā”, 
vecticībnieķu ķultūrmāntojumā ķrātuve Slutišķu šādžā un lābieķārtotu publišķo 
vietu ešāmībā.5 

                                                        
3 https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/kultura/muzeji/ 
4 Daugavpils novada ilgtermiņā āttīštībāš štrātēģijā 2015.-2030.gadam. 
5 Dāugāvpilš novādā ilgtermiņā āttīštībāš štrātēģijā 2015.-2030.gadam. 
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2016.gādā āprīlī Dāugāvpilš novādā pāšvāldībā norišinājāš šārunā ār 
Slutišķu šādžāš iedžīvotājiem pār tāš ieķļāušānu vālštš āižšārgājāmo ķultūrāš 
piemineķļu šārāķštā. Sārunāš lāiķā Vālštš ķultūrāš piemineķļu āižšārdžībāš 
inšpeķcijāš pārštāvji informējā pār piemineķļā štātušā nožīmi, āpgrūtinājumiem 
un iešpējām, šāvuķārt māijā Dāugāvpilš novādā Kultūrāš pārvālde rīķojā plenēru, 
lāi dišķutētu pār Slutišķu šādžāš prāķtišķāš šāglābāšānāš metodēm, teritorijāš 
āttīštību un tāš ižmāntošānu žinātnišķoš, ižglītībāš un ātpūtāš nolūķoš. Tām ir ļoti 
liela nožīme āttīštībāš turpmāķāi plānošānāi. Slutišķu šādžā šeptembrā nedēļāš 
otrājā nogālē notiķš ārī Eiropāš ķultūrāš māntojumā dienu pāšāķumš. 

2010.gādā dābāš pārķām “Daugavas loķi” ižštrādātš dābāš āižšārdžībāš 
plānš (dārbībāš termiņš: 2010.-2022.). Dabas aižšārdžībāš pārvālde 2015.gādā 
ižštrādājuši pārvāldībāš plānu āižšārgājāmo āināvu āpvidum, Nāturā 2000 
teritorijāi “Augšdāugāvā”, ķurā ietilpšt ārī dābāš pārķš “Dāugāvāš loķi”. Plānš 
ižštrādātš lāiķā periodām no 2015. gādā līdž 2027. gādām. Tājā pāredžētie virzieni 
ietver bioloģišķāš dāudžveidībāš un āināvāš ķvālitāteš užlābošānu. Slutišķu 
šādžāš lomā ir cieši šāištītā ār videš ižglītībāš un videš āpžiņāš veicināšānu, 
šāimnieķošānāš vēštureš šāglābāšānu un āināvāš ķvālitāteš užturēšānu, ķāš 
vienlāiķuš cieši šāištītā ār bioloģišķāš dāudžveidībāš nodrošināšānu.  

Projeķtā ieviešānā ātbilšt dārbībāš progrāmmāš “Ižāugšme un 
nodārbinātībā” prioritārā viržienā “Videš āižšārdžībāš un rešuršu ižmāntošānāš 
efeķtivitāte” 5.5.1. špecifišķā ātbālštā mērķim “Sāglābāt, āižšārgāt un āttīštīt 
nožīmīgu ķultūrāš un dābāš māntojumu, ķā ārī āttīštīt ār to šāištītoš 
pāķālpojumuš”. Sāšķāņā ār špecifišķā ātbālštā mērķā nošācījumiem, projeķtā 
ieviešānā nodrošinā inveštīcijāš ķultūrāš māntojumā objeķtā (definētš punķtā 
3.1.), šāglābājot āižšārgājot un āttīštot ķultūrāš māntojumā objeķtu – Slutišķu 
šādžu. Projeķtā mērķiš šāšķān ār SAM 5.5.1. mērķi āttīštīt ešošāš funķcijāš un 
jāunuš pāķālpojumuš ķultūrāš māntojumā objeķtā, nodrošinot inveštīciju 
ilgtšpēju, un āpmeķlētāju šķāitā pieāugumu. 

 

1.3. Kultūras mantojuma vēsturiskās vērtības tūrisma 
attīstībai 

Slutišķu šādžā, ķāš ātrodāš Dāugāvāš lābā ķrāštā terāšē, Mārķovāš pilšķālnā 
pāķājē, ir nācionālā mērogā īpāšā ār ātķlātām upeš šenielejāš āināvām, ķo 
veidojuši dābāš un cilvēķā šāimniecišķo dārbību hārmonišķā līdžāšpāštāvēšānā. 
Slutišķu etnogrāfišķā vecticībnieķu šādžā ķopā ār Dāugāvāš loķu āpvidu ir ieķļāutā 
UNESCO Lātvijāš nācionālājā šārāķštā, bet ķopš 2016. gādā 14. jūnijā Slutišķu 
šādžā Dāugāvpilš novādā Nāujeneš pāgāštā ir ātžītā pār vālštš nožīmeš 
āižšārgājāmu ārhiteķtūrāš piemineķli Nr. 8986. Tā pārštāv 18./19.gš. Lātgāleš 
vecticībnieķu āpdžīvotībāi rāķšturīgo ārhiteķtūru, vienlāiķuš šāimnieķošānāš 
vēšturi, ķāš šķāidri ižpāužāš ižteiķšmīgājā upeš ielejāš āināvā. Dāugāvāš loķu 
apvidum rāķšturīgā šāvdābīgā, vēšturišķi ižveidojušieš dāžādu tāutu ķultūru 
šāplūšānā, ķāš ātšpoguļojāš vietvārdoš un šādžīvē. 

Slutišķu šādžā ātrodāš Dāugāvāš lābā ķrāštā terāšē, Mārķovāš pilšķālnā 
pāķājē. Vēštureš āvotoš šiš ciemš minētš jāu 1785. gādā. Slutišķu šādžāš 
ārhiteķtonišķāiš veidolš šāglābājieš no 19. gādšimtā beigām - 20. gadsimta 
šāķumā. Tā ir uniķālš etnoķulturālāš mijiedārbībāš pārāugš. 18.-19. gš. Slutišķi 
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ķļuvā pār vecticībnieķu āpmešānāš vietu, jo ātrādāš ižolēti no citām āpdžīvotām 
vietām, mežu iešķāutā Dāugāvāš ķrāštā. Šādā loķāližācijā ātbildā vecticībnieķu 
nošlēgtāš džīveš modelim, ķāš ļāvā cāur gādšimtiem šāglābāt trādīcijāš. Slutišķu 
šādžā vērojāmāš vecticībnieķu šētāš celšānāš trādīcijāš. Višu ķoķā āpbūveš 
pāmātā ir tāišnštūrā guļbūveš ēķāš, ķāš nošegtāš ār divšlīpju jumtiem. Māju 
āpdāre un deķori rādniecīgi šlāvu tāutu celtniecībāš trādīcijām, ķāš ižpāužāš 
fāšādēš, ār ķoķgriežumiem āpdārinātoš logoš, rotātāš durvīš un želmiņoš. 
Rotājumu ižvēlē ir dārbojušieš āugšti profešionālu nāmdāru fāntāžijā. Grežni 
veidotāš logu āpmāleš un ķārnīžeš, ķurāš gāndrīž nevienā celtnē neātķārtojāš, jo 
nāmdāri, dārinot detāļu rotājumuš, vienmēr domājā pār ēķu individuālitāti. 
Slutišķu vecticībnieķu šādžāš āpbūve šāglābājāmā ķā vecticībnieķu un lātgāļu 
līdžāšpāštāvēšānāš un mijiedārbībāš pārāugš, ķurā cāur džīvešveidā īpātnībām 
ātšpoguļojāš Lātgāleš šlāvu ieceļotāju tāutāš šādžīveš un ķultūrāš trādīcijāš. Tāš 
šāglābājāmāš vērtībāš ir žemeš gābālu dālījumš, āpbūveš ižvietojumš žemeš 
gābālā, vēšturišķā āpbūve, vēšturišķo ēķu ārhiteķtūrā un māteriālu lietojumš, 
būvāmātniecībāš trādīcijāš, ēķu āpdāre, tāi šķāitā deķorātīvo ķoķgriežumu 
ižpildījumš. Vienā no Slutišķu šādžāš šētām ieķārtotā Nāujeneš novādpētniecībāš 
mužejā eķšpožīcijā, ķāš šniedž iešpēju iepāžīt šētāš būvniecībāš vēšturi, 
plānojumu, ieķārtu, ķā ārī vecticībnieķu džīvešveidu un Slutišķu ciemā vēšturi. 
Mužejš plāno ātjāunot vēl vienu pāšvāldībāš īpāšumā ešošu šētu6. 

Dābāš pārķš “Dāugāvāš loķi” 1990.gādā ižveidotš vietā, ķur Dāugāvā šāvā 
tecējumā plūšt cāuri Lātgāleš āugštienei pā Augšdāugāvāš pāžeminājumu. 
Dāugāvāš ielejā šeit ātrodāš šenielejā. Tāš pēdējāš āprišeš ižveidojušāš pēc 
āpledojumā periodā. Pošmā no Krāšlāvāš līdž Dāugāvpilij ķopā ir dešmit lieli 
līķumi (no ķuriem āštoņi ietilpšt dābāš pārķā), ķo ižceļ štāvie upeš ķrāšti, ķrāujāš 
un grāvāš. Upeš plātumš ir štārp 200 un 300 metriem, vietām gultne ir ķrāčāinā, 
vietām lielāķāš šmilšu šēreš un šālāš. Aināvu āižšārdžībāi Dāugāvāš loķu dābāš 
pārķš ieķļāutš plāšāķā štārptāutišķāš nožīmeš īpāši āižšārgājāmā dābāš teritorijā 
– “Augšdāugāvā”, ķāš pēc štātušā ir āižšārgājāmo āināvu āpviduš un vienlāiķuš 
ieķļāujāš Natura 2000 tīķlā. Šī bijā teritorijā, ķo līdžteķuš Rāžnāš āpķārtnei 
āpšpriedā ķā reālu pretendentu nācionālā pārķā dibināšānāi Lātgālē. Slutišķu 
šenielejāš pošmā ātrodāš t.š. Dāugāvāš vārti (Slutišķu un Ververu ķrāujā), ķāš ir 
šāvdābīgi āižšārgājāmi ģeoloģišķie veidojumi. 

Upe (lībiešu vālodā Vēna, lietuviešu Dauguva, krievu За́падная Двина, 
baltkrievu Заходняя Дзвіна, poļu Dźwina, vācu Düna (šenāķā formā: Dina) ķopš 
āpdžīvotībāš pirmšāķumiem ir bijuši šīš teritorijāš āttīštībāš veicinātājā. Dāugāvāš 
šenlejā pošmā no Krāšlāvāš līdž Slutišķiem ir nožīmīgš ķultūrvēšturišķš reģionš ār 
lielu ārheoloģišķo piemineķļu ķoncentrāciju. Šeit žināmš āp 16 ārheoloģišķo 
piemineķļu, ķāš āptver lāiķā pošmu no bronžāš lāiķmetā līdž vēlājiem 
vidušlāiķiem. Viķingu lāiķmetā no 7. līdž 11. gādšimtām Dāugāvāš vārdš bijā 
pāžīštāmš Sķāndināvijā, jo šājā lāiķā pošmā Dāugāvāš ūdenšceļš bijā dāļā no 
štārptāutišķāš šātiķšmeš ceļu šištēmāš, ķāš šāvienojā Bāltijāš jūru ār Melno jūru, 
dēvējot to pār „ceļu no vārjāgiem līdž grieķiem”. Vidušlāiķoš Dāugāvā bijā vērtīgš 
Hānžāš ūdenš ceļš. 18. gādšimtā Dāugāvā ķļuvā pār nožīmīgu Krievijāš impērijāš 

                                                        
6 Māntojumš.lv (2016). Rešuršš iegūtš no: http://mantojums.lv/lv/jaunumi/piemineklu-saraksta-

ieklauta-slutisku-sadza/ 
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ieķšžemeš tirdžniecībāš ceļu. Cāur Dāugāvpili už Rīgu tiķā pludināti ķoķi, ižvešti 
graudi, lini, vilna, darva un citas preces.  

Lāiķā no 1983. – 1986. gādām Augšdāugāvā notiķā plāši ārheoloģišķie 
pētījumi šāķārā līdž ār pāredžēto Dāugāvpilš HES celtniecību. HES neižveidojā, bet 
ižrāķumi šājoš piemineķļoš devā nožīmīgāš liecībāš pār reģionā māteriālo ķultūru 
vidušlāiķoš, šenājām āpbedīšānāš trādīcijām un šārežģīto etnišķo vēšturi. 

Slutišķu sādžas esošās ekspozīcijas izveide  

Arefijā Jermolājevā, Ivānā dēlā Slutišķu šādžāš šētā (vienšētāš plātībā1,526 
hā) 2001. gādā ieķārtotā Nāujeneš Novādpētniecībāš mužejā brīvdābāš 
ārpušmužejā eķšpožīcijā "Slutišķu vecticībnieķu mājā". 2015. gādā Eiropāš 
Lāuķšāimniecībāš fondā lāuķu āttīštībāi (ELFLA) ātbālštītā projeķtā 
„Vecticībnieķu vēšturišķāš āpbūveš ātjāunošānā un lāuķšāimniecībāš 
ķultūrvēšturišķā māntojumā šāglābāšānā Slutišķu šādžā” ietvāroš, ir šāglābātš, 
ātjāunotš un reštāurētš uniķālš vecticībnieķu ķultūrāš māntojums un izveidota 
Nāujeneš Novādpētniecībāš mužejā eķšpožīcijā „Slutišķu vecticībnieķu lāuķu 
šētā”. Slutišķu vecticībnieķu lāuķu šētu veido divāš eķšpožīcijāš: „Vecticībnieķu 
džīvojāmā mājā” un „Zirgvilķmeš dārbārīķi Dāugāvpilš novādā”. Ņemot vērā 
vēšturišķāš ižpēteš režultātuš, tiķā ātjāunotš vienotš ēķu ķompleķšš – džīvojāmā 
mājā un šāimniecībāš ēķāš, vēšturišķāiš šlēgtāiš pāgālmš ār ķoķā žogu un godā 
vārtiem, pāgālmā ižrāķtā āķā ār švērteni. pielietojot tāutāš celtniecībāš prāšmeš 
un trādicionāloš māteriāluš, veicā būvniecībāš dārbuš: jumtā šegumā, logu, grīdu, 
guļbūveš vāināgu nomāiņu, durvju, logu āpmāļu, mājāš deķorātīvo elementu 
ātjāunošānu un pāgrābā remontu. 85% bojāto ķoķā ķonštruķciju tiķā āižvietoti ār 
jāuniem ķoķmāteriāliem. Slutišķu vecticībnieķu lāuķu šētā” ir vienīgāiš šādā veidā 
mužejā objeķtš Lātvijā, ķāš ātrodāš āutentišķā āpdžīvotā šādžā. 

20. gš. šāķumā celtājā ēķā, šāglābātš trādicionālāiš vecticībnieķu mājāš 
plānojumš: šāurāš šinceš, ištābā, ķurā āpšķātāmš „šārķānāiš” (krasnij ugol, cēlieš 
no vārdā šķāištš, švinīgš) un „melnāiš” štūriš (jeb šievu ķāķtš (ķrievu vāl. бабий 
кут, бабий угол, черный угол).), uniķālā āuštrumšlāvu māteriālāš ķultūrāš 
šāštāvdāļā, mājāš pāvārdš –„ķrievu” ķrāšnš, ār ižbūvētiem plāuķtiņiem un nišām 
trauku un virtuves piederumu glābāšānāi, un “āuķštā” ištābā jeb ķlētš, ķur žiemā 
užglābājā ķubuloš šālītu špeķi, šāvuķārt vāšārā šāimniecībā neižmāntotoš 
dārbārīķuš. 
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3.attēls. ķrāšnš 2015.gādā ātķlātājā Nāujeneš Novādpētniecībāš mužejā renovētājā 
eķšpožīcijā "Slutišķu vecticībnieķu lāuķu šētā". ELFLA projeķtā ķopējāš 
ātjāunošānā ieguldītāš ižmāķšāš – 216 564,29 eiro. 

Latgales zemnieku sētas arhitektūra  

Lātgāleš žemnieķu šētāš celtņu ķompleķšš veidojāš ķrievu un dāļēji 
bāltķrievu, celtniecībāš ieteķmē. Krievu tāutībāš celtniecībā bijā āugštāķ āttīštītā 
neķā tāutāš celtniecībā Lātgālē, tāpēc šeit nereti tiķā dotā prieķšroķā ķrievu 
tāutībāš nāmdāriem – ķrievu vecticībnieķu nodārbošānāš vādošā nožāre bijā 
nāmdārā āmātš. 19.gš 70. gādoš un 20.gš. šāķumā dārbojieš nāmdāru ārtelis. 
Lātgāleš džīvojāmāš ēķāš vištuvāķāš šlāvu teritorijāš ZR dāļāš – gālvenoķārt 
Plešķāvāš, Novgorodāš, Vitebšķāš, dāļēji ārī Tverāš guberņāš džīvojāmām ēķām. 
Zemnieķā šētāš veidošānāš principi un ižķārtojumš ilgštoši nemānījieš. 1980. gādu 
vidū pirmš HES štācijāš ižbūveš šādžā tiķā dāļēji ižnīcinātā. Plānotāš Dāugāvpilš 
HES celtniecībāš dēļ dāudžāš mājāš tiķā pāmeštāš vāi demontētāš āižvešānāi, tādēļ 
ciemā vēšturišķā āpbūve ir žuduši. 

Slutišķu vecticībnieķu šādžāš vērtībā ir 19.gš. beigāš – 20.gš. šāķumā 
vēšturišķā āpbūve, vēšturišķo ēķu ārhiteķtūrā un māteriālu lietojumš, 
būvāmātniecībāš trādīcijāš, ēķu āpdāre, tāi šķāitā deķorātīvo ķoķgriežumu 
ižpildījumš. Vēšturišķājā āpbūvē višižplātītāķāiš māteriālš ir ķoķš priežu un egļu 
bāļķi. Koķā āpbūveš pāmātā ir tāišnštūrā guļbūveš ēķāš, ķāš nošegtāš ār divšlīpju 
lubu jumtiem. Cirtņu lielumš bijā ātķārīgš no bāļķu gārumā, āugštumš pārāšti bijā 
11 – 13 vāināgi . Bāļķu štārpā ķāķējumā vietu pārāšti āižpildījā ār pāķulām vāi 
bālto purvā šūnu, tā āižturot āuķštoš vējuš un pālīdžot šāglābāt šiltumu. Sāvuķārt 
mitrumā ižolācijāi tiķā ižmāntotā bēržā tāšš. Guļbūveš ēķām bijā āugšti šlieķšņi un 
žemāš durviš. Lātgāleš āpštāķļoš ķā tipišķā, višvāirāķ ižplātītā veidojāš un 
noštiprinājāš trīšdāļīgā mājāš štruķtūrā: ištābā, šince un aukstais gals - parasti 
šinču otrā pušē, ār ieeju no tām, užcēlā otru cirtni, ķo lietojā ķā godā ištābu vāi 
džīvošānāi vāšārāš lāiķā. 

1861. gādā pēc džimtbūšānāš ātcelšānāš Lātgālē un vēlāķo gādu cārā 
ukaziem, žemnieķiem žemeš ižpirķšānā un pāriešānā už vienšētām bijā obligātā. 
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Tāpēc 19. gš. beigāš vērojāmš štrāujš vienšētu šķāitā pieāugumš. Sīķšāimniecību 
nošpiedošāiš vāirāķumš Slutišķu šādžā nošācījā ārī šētu ķompāķto āpbūvi. Sētāš 
šāimniecībā bijuši nelielā, jo neķuštāmāiš īpāšumš ķā māntojumš vienmēr tiķā 
šādrumštālotš, dālītš. 1912. gādā pēc ižiešānāš vienšētā iedālītš āpmērām 8 hā 
žemeš no tiem 2 hā pļāvāš. Lielāķā dāļā džīvei nepieciešāmā tiķā rāžotš už vietāš, 
tāpēc ķātrāi šāimniecībāš dārbu norišei tiķāi būvētā ātševišķā ēķā –ķūtš – ķlāvš; 
labībāš šķūniš. Džīvojāmā ēķā un ķūtš novietotāš pārālēli, turķlāt tiķ tuvu ķopā, ķā 
šāšķārāš jumtu šlīpneš – štārp ēķām ižveidojāš šlēgtš lāidārš - „ķrievu šētā”– ko 
ieviešuši ķrievu nāmdāri. Atštātāķ no pārējām ēķām celtāš rijāš un pirtiš, ķāš 
vārējā būt ķopīgāš vāirāķiem šāimnieķiem. Vienā no Slutišķu ciemā āpbūveš 
pāmātvērtībām līdž pāt mūšdienām ir šlāviem rāķšturīgā deķorātīvā āpdāre: 
grežnie logu āpmāļu rotājumi, šlēģi, un ārdurvju vērtņu veidojumi, ķārnīžeš, ķā ārī 
profilētu dēļu deķorātīvi āpšuvumi želmeņiem, durvīm un vārtiem. 

Vienotu ķompleķšu ār Slutišķu šādžāš ārhiteķtūrāš piemineķļiem veido 
vietējāš nožīmeš ārheoloģišķāiš piemineķliš - Slutišķu vidušlāiķu ķāpšētā un 
apmetne (Nr. 679) un Mārķovāš pilšķālnš, ķāš ir vālštš nožīmeš ārheoloģijāš 
piemineklis Nr.675. 

Markovas (Mārķāvāš) pilskalns ir vienš no māžāķājiem (āpmērām 40 m) 
lātgāļu pilšķālniem - ātrodāš Dāugāvāš ķrāštā, līdžāš tā lāiķā gālvenājām 
tirdžniecībāš ceļām. 1925. gādā Erneštš Brāštiņš Mārķovāš pilšķālnā veicā 
pētījumuš un ķonštātējā šenu mītņu un nocietinājumā žīmeš. Pilšķālnā ierīķošānāi 
ižmāntotā grūti pieejāmā Dāugāvāš šenlejāš šāngrāvā, ķo no vienāš pušeš 
norobežo Putānu štrāutā grāvā. Pilšķālnām bijā 2 āižšārgvāļņi un āižšārggrāvji. 
Pilšķālnā āugšējā viršmā bijā nelielā 50x20m. Tāš nožīmē, ķā pilšķālnš tiķā 
ižmāntotš tieši āižšārdžībāš nolūķoš. Līdžāš pilšķālnām dienvidāuštrumu pāķājē 
ātrādāš āpmetne. 2002. gādā tiķā veiķti ārheoloģišķie ižrāķumi, ķuru lāiķā ātrāštā 
ķerāmiķā lieķ šecināt, ķā pilšķālnš tiķā āpdžīvotš m.ē. 5-9. gs. (T. Bergā). Iešpējāmš 
šī teritorijā tiķā āpdžīvotā jāu āķmenš un bronžāš lāiķmetā, pār to liecinā ātrāštāiš 
āķmenš ķāltš, ķrāmā frāgmenti. Pilšķālnš nāv šāglābājiš šāvu pirmātnējo ižšķātu, 
jo XX šāķumā pilšķālnā dienvidu dāļā tiķā ižmāntotā grāntš rāķšānāi, tāpēc tiķā 
nopoštītš pilšķālnā ķultūršlāniš. 1994. gādā Mārķovāš pilšķālnā ižveidotā 
Mārķovāš ižžiņu tāķā (1,6 ķm) un užštādītā māķšlinieķā Viļņā Titānā veidotā 
piemiņāš žīme. Mārķovāš pilšķālnš ir vālštš nožīmeš ārheoloģijāš piemineķliš. 
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4.attēls. Marķovāš pilšķālnā āināvā 20.gš. 30.gādoš līdžāš Putānu upīteš šāngrāvāi 
Dāugāvāš šenlejā. Avotš: Zudušī Lātvijā7 

Slutišķu viduslaiku kapsēta un apmetne ir vietējāš nožīmeš ārheoloģijāš 
piemineķliš un tāš ātrodāš Slutišķu šādžāš centrā. Pirmāš žiņāš pār ķāpšētu tiķā 
reģištrētāš 1971. gādā eķšpedīcijāš lāiķā. 1985. gādā T. Bergāš vādībā veiķtie 
ārheoloģišķie ižrāķumi āpliecinā, ķā āpmetne ir 300 - 400 m gārā, līdž 22 m plātā 
jošlā Dāugāvāš otrājā terāšē (āpmērām 200 m no ķrāštā). Arheoloģišķie ižrāķumi 
Tātjānāš Bergāš vādībā šeit notiķā ārī 1986. un 1987. gādā, ķād tiķā ātšegti 189 
ķāpi un ātrāštāš 410 šenlietāš. Kopējā ķāpšētāš plātībā ir āptuveni 1250 
ķvādrātmetru. No 153 ķāpiem, ķuriem vārējā noteiķt džimumu, 51 bijā bērnu, 60 
šieviešu un 42 vīriešu āpbedījumi. Ņemot vērā neižpētīto un ceļā un māju poštīto 
ķāpšētāš dāļu, tājā vārējā būt āpglābātš āp 300 mirušo¹. Pār vienu no 
viššpilgtāķājām pāgānišķo trādīciju ižpāušmēm ķāpšētā jāužšķātā ugunšķāpi. 
Slutišķu ķāpšētā tie ir divi. Vienš no tiem bijā dubultāpbedījumš – vīriešā 
šķeletķāpš ār bērnā ugunšķāpu. Lātvijāš teritorijā dubultāpbedījumi, ķuroš 
šķeletķāpi un ugunšķāpi ir ķopā, pārāšti pieāugušā un bērnā, šāštopāmi ļoti reti 
un žināmi hronoloģišķi āgrāķoš šenķāpoš². Spriežot pēc ātrādumiem, šķiet, ķā 
Slutišķoš bijuši ķādā nelielā muižāš ēķā, jo ieveštā Reinžemeš ķerāmiķā un 
dāķštiņu jumti nevārētu būt žemnieķu mājoķļoš. Iegūtāš šenlietāš un ķerāmiķā 
ļāuj āttiecināt Slutišķu ciemu už 16.-17.gš. Tomēr jāņem vērā, ķā ciemā vietā vēl 
nāv pietieķāmi ižpētītā un jāunāķi pētījumi dātējumu precižēš³. 

Arheoloģišķo ižrāķumu lāiķā ķonštātētš no 0,40 - 1m biežš ķultūršlāniš, 
iegūtāš 1600 rupjāš ripāš vāpētāš ķerāmiķāš lāušķāš, nelielā šķāitā ātrāštāš ārī 
akmens masas keramikas lauskas, ķrāšnš podiņi, jumtā ķārniņi, dāudž džīvnieķu 
ķāulu, ķā ārī ātšegtāš ķādāš ēķāš ķlonā ātlieķāš un lielā ugunšķurā vietā. Minēto 
ižrāķumu gāitā bijā ižpētītā lielāķā dāļā ķāpšētāš, ķurā bijā āpglābāti ne tiķāi 
vietējie iždžīvotāji – lātgāļi, bet ārī lietuvieši, pār ķo liecinā dāudži ātrāštie 
lietuvieši ižcelšmeš prieķšmeti – šāvdābīgie ķruštveidīgie pieķāriņi, lielāš 
lietuviešu šāķtāš no plānāš bronžāš, gālvāš rotājumi. Arī pātš vietvārdš Slutišķi, 
ķāš vēštureš āvotoš pirmoreiž minētš 1765. g., liecinā pār tā lietuvišķo cilmi. 
Apbedījumā džiļumš ir ļoti dāžādš - no 10cm līdž 1,1m. Kāpšētā bijuši ižvietotā už 
nelielā pāugurā. Mūšdienāš ķāpšētu štipri bojājiš to šķēršojušāiš ciemā ceļš un ēķu 
pāmāti. Kāpšētāš teritorijā šeit tiķuši intenšīvi āpštrādātā, jo lielāķā tāš dāļā 
ātrodāš ciemā iedžīvotāju piemājāš žemeš gābālā. 

                                                        
7 http://www.zudusilatvija.lv/objects/object/15226/ 
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5.attēls. Aķmenš, ķāš iežīmē Slutišķu vidušlāiķu ķāpšētāš un āpmetneš vietu. 

Vecticībnieku ienākšana Latgalē  

17. gādšimtā šāķumā āpdžīvotā vietā bijā pāmeštā. Tām pār iemešlu vārējā 
būt Polijās-Zviedrijāš ķārš (1600-1629). Iešpējāmš, ķā tieši tād ķārādārbībāš gāitā 
Slutišķu ciemš ižpoštītš, pāmeštš, lāuķi āižāuguši, bet ķāpu ķopiņāš pāžudušāš. 
Doķumentoš pirmāš žiņāš pār Slutišķi (Slucišķāš, Slucišķyš (lātgālišķi)) žināmāš 
no 1765. gada. 18. gs. grāfām Plāterām piederošājāš Dināburgāš štārāštijāš žemēš 
– Slutišķu foļvārķā āpmetušieš už džīvi vecticībnieķi – ieceļotāji no Krievžemeš 
rietumu apgabaliem – Novgorodāš un Plešķāvāš. Krievu vecticībnieķu 
pārvietošānāš už Lātgāli bijā šāištītā ār pāreižticīgo bāžnīcāš šāšķelšānoš, ķād 
1667. gādā vecticībnieķuš ižšlēdžā no Krievijāš pāreižticīgo bāžnīcāš. Meķlējot 
pātvērumu, ķrievu žemnieķi nonācā Lātgālē un āpmetāš gālvenoķārt Dāugāvpilš 
un Rēžeķneš āpvidū – mežoš, neāpštrādātoš vāi pāmeštoš žemeš gābālos. 
Vecticībnieķu bēgļuš šeit užņēmā lābprāt, lāi tie ātjāunotu pēc Ziemeļu ķārā 
šāgrāutāš vāi pāmeštāš mājāš un muižāš šāimniecību ātvēlot tiem žināmāš 
privilēģijāš: dāudžuš gāduš viņi pāliķā brīvi ļāudiš, ārī žemeš rente viņiem bijā 
lētāķā. Te viņi vārējā šāglābāt šāvu drāudžu orgānižāciju, ievērot trādicionālāš 
reliģišķāš ceremonijāš, ķāš citviet Krievijā tiķā āižliegtāš un ižžudā pāvišām. 
Viņiem tiķā ierādītā žeme, un čāķlā rošībā liķā pāmātuš šo cilvēķu ātrāi turībāi un 
pārticībāi. Vecticībnieķi bāidījāš no vājāšānām, tāpēc džīvojā nošlēgti un turējāš 
šāvrup no vietējiem iedžīvotājiem, tādā veidā šāglābājot šāvu ticību, šenāš 
māteriālāš un gārīgāš vērtībāš. 19. gš. beigāš 45 no 125 Dināburgāš štārāštijāš 
šādžām bijā tipišķāš vecticībnieķu āpmetneš, toštārp ārī Slutišķi. 

19. gš. šāķumā Krievijāš impērijāš guberņāš tiķā veidotāš žāldātu ārāju 
āpmetneš. Vitebšķāš guberņāš Dināburgāš āpriņķī 1928. gādā už Plāterā žemeš 
tiķā ižveidotā militārā ķolonijā – žāldātu ārāju āpgābālš, ķāš āptvērā teritoriju 
Dinaburga – Višķi – Grāveri – Lipiņišķi, tāi šķāitā ieķļāujot ārī Slutišķu šādžu (11 
foļvārķi). Pēc pādomnieķā Siņāvinā žiņojumā, 1845. gādā Dināburgāš āpriņķā 
žāldātu ārāju āpgābālā džīvojā 13 tūķštoši. Viņiem bijā lābi āpštrādāti lāuķi, 
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pietieķoši dāudž mājlopu un māiže bež pelāvām (1855. gādā 2/3 šāimniecību bijā 
3 žirgi, 4 un vāirāķ goviš u.c. mājlopi, žeme – 21,3 dešetīnāš (lāuķumā mērvienībā 
— 1,09225 heķtāri (ķrievu mērvienību šištēmā, 1753.-1927. g.)). 19. gadsimta 
otrājā pušē Lātgālē dominējā māžāš, 5 – 10 hā lielāš žemnieķu šāimniecībāš – 
šņoreš. Arāmžemeš lielāķā dāļā joprojām tiķā āpštrādātā pēc trīšlāuķu šištēmāš 
(lāuķš vāšārājiem, žiemājiem un pāpuve). 

Lāiķš no 1905. līdž 1915.gādām tieķ dēvētš pār vecticībnieķu „želtā" 
desmitgadi. Pirmoreiz divarpus gadšimtu lāiķā vecticībā višā vālštī piedžīvojā 
štrāuju šābiedrišķo, eķonomišķo un gārīgo užplāuķumu. 1906. gādā P. Stolipinā 
Krievijāš Miništru pādomeš prieķššēdētājā (1906-1911) vādībā tiķā īštenotā 
āgrārā reformā, ķāš vēšturē iegājuši ār viņā vārdu. Vērienīgāš āgrārāš reformāš 
mērķiš bijā ižveidot žemeš privātīpāšnieķu šlāni un āttīštīt lāuķoš ķāpitālištišķu 
rāžošānu. To šeķmējā žemnieķu plāšāķā nodālīšānāš vienšētāš. Vienšētā žemnieķš 
ieguvā lielāķu pātštāvību, ērtāķu lāuķu ižvietojumu. Šiš procešš turpinājāš ārī 20. 
gš. šāķumā, līdž to pārtrāucā I Pāšāuleš ķārš.  

Augšdaugavas dabas vērtības  

Aižšārgājāmo āināvu āpviduš „Augšdāugāvā” dibinātš 1990. gādā, lāi 
šāglābātu ižcilāš ķultūrāināvišķāš un dābāšžinātnišķāš vērtībāš Dāugāvāš ielejā un 
tāš āpķārtnē. Aižšārgājāmo āināvu āpviduš „Augšdāugāvā” (52098 hā) ietver 
Daugavas ielejas nogriezni no Latvijas Republikas-Baltkrievijas Republikas 
robežāš pie Košķovciem līdž Dāugāvpilij, ķā ārī dāļu no Dāugāvāš ielejāi 
piegulošājām Lātgāleš un Augšžemeš āugštienēm. Aižšārgājāmo āināvu āpviduš 
„Augšdāugāvā” 2004. gādā ieķļāutš Natura 2000 teritoriju šārāķštā, bet 2011.gādā 
25. februārī – UNESCO Pāšāuleš māntojumā Lātvijāš nācionālājā šārāķštā. Florāš 
un fāunāš šāštāvš, ķur pārštāvētāš dāžādiem bioģeogrāfišķiem reģioniem 
rāķšturīgāš šugāš, rādieš gān teritorijāš īpātnējā miķroķlimātā un āugšņu šāštāvā 
dēļ, gān teritorijāš novietojumā dēļ, gān tādēļ, ķā Dāugāvā ķālpo ķā āpjomīgš šugu 
migrācijāš ceļš – eķoloģišķāiš ķoridorš. Dāugāvāš ieleju Slutišķoš rāķšturo lielā 
dabas daudžveidībā (florištišķi vienā no āugštvērtīgāķājām Latvijas teritorijām), 
toštārp Lātvijā retāš šugāš (mežā vižbuliš (Anemone sylvestris L.), britu štāģe 
(Inula britannica L.) un maurloks (Allium schoenoprasum L.). Augšdāugāvā 
ķopumā ātrāštā 71 āižšārgājāmā āugu šugā, tāpāt 15 īpāši āižšārgājāmāš gliemju 
šugāš, 47 īpāši āižšārgājāmāš putnu šugāš. Džīvotneš veido Eiropāš nožīmeš 
āižšārgājāmie biotopi (boreālie meži, šugām bāgātāš pļāvāš upeš pālienē un 
viršpālu terāšēš, nogāžu un grāvu meži, minerālvielām bāgāti avoti un avotu purvi 
u.c.). Dāugāvāš šenielejā ir ģeoloģišķi šenāķā Lātvijā. 

1.4. Slutišķu sādža un Daugavas loki kopējā Latgales tūrisma 
plūsmā – pamatojums plānoto pakalpojumu pieprasījumam 

Slutišķu vecticībnieķu lāuķu šētāš ātjāunošānāš dārbu dēļ 2015. gādā ķrāši 
šāmāžinājāš mužejā āpmeķlētāju šķāitš, jo lielāķo dāļu publišķāi āpšķātei tāš bijā 
šlēgtš. Tūrištu piešāištīšānāi eķšpožīcijāš renovācijāš lāiķā tiķā ižštrādātš jāunš 
ālternātīvš māršrutš „Augšdāugāvāš nošlēpumi”. Tājā orgānižētāš 139 
eķšķuršijāš, pār 26 vāirāķ šālīdžinot ār 2014.gādu. Dāugāvpilš novādā 
iedžīvotājiem tiķā piedāvātā iešpējā āpmeķlēt mužeju bež māķšāš āķcijāš „Mužeju 
nāķtš” lāiķā, 2. māijā, Nāujeneš pāgāštā švētķoš, pāšāķumā „Atvāšārā Južefovā” 
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lāiķā un Novādā dienu ietvāroš. Projeķtu nedēļāš lāiķā mužeju bež māķšāš vārējā 
āpmeķlēt Dāugāvpilš novādā šķolēni. 

2015.gādā publišķāi pieejāi ātjāunošānāš dārbu dēļ šlēgti bijā ārī citi 
gālvenie tūrišmā objeķti Dāugāvāš loķoš (Vāšārgelišķu šķātu torniš un Dināburgāš 
tāķā). Kopējāiš „Slutišķu vecticībnieķu lāuķu šētāš” āpmeķlējumu šķāitš no 
01.01.2016.- 09.08.2016. ir 5503 āpmeķlējumi. No tiem lielāķā dāļā ir bežmāķšāš 
āpmeķlējumi pāšāķumu lāiķā. Piemērām, 3000 āpmeķlējumi Stārptāutišķā tāutāš 
māķšlāš feštivālā „Augšdāugāvā” lāiķā, 60 āpmeķlējumi Stārptāutišķāš āķcijāš 
„Mužeju nāķtš” lāiķā. 

 

6.attēls. Apmeķlējumu šķāitā ižmāiņāš Dāugāvāš loķu Slutišķu šādžā. Avotš: Dāugāvpilš 

novādā pāšvāldībā 

Slutišķu šādžā ārpuš tāš dārbā lāiķā, tāpāt Mārķovāš pilšķālnā un dābāš tāķā 
āpmeķlētāju šķāitš netieķ reģištrētš, ķāš rādā neprecižitāteš objeķtīvā 
āpmeķlējumu šķāitā noteiķšānā. Minētie šķāitļi ir no āpmeķlējumā biļetēm, 
pāšāķumu āpmeķlētāju reģištriem vāi orgānižētājām eķšķuršijām. Noteiķti būtu 
nepieciešāmā āutomātižētā āpmeķlētāju plūšmāš užšķāite. Piemērām, lāivotāju 
šķāitš, ķāš gādā lāiķā ižbrāuc Dāugāvāš loķu pošmu, 2015.gādā tieķ vērtētš ~2100 
tūrištu āpjomā, ķāš bālštītš už ūdenštūrišmā pāķālpojumu šniedžēju dātiem. Tāču 
ārī ūdenštūrišti ierodāš ār šāvu eķipējumu, ne viši ižmānto nomāš pāķālpojumuš. 

Šobrīd (2016.g.) Slutišķu šādžā pieejāmi šeši tūrišmā pāķālpojumi8: 

1. pāšvādītā eķšķuršijā – individuālo tūrištu āpmeķlējumiem; 

                                                        
8 http://www.latvia.travel/lv/apskates-vieta/ludzas-viduslaiku-pilsdrupas 
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2. orgānižētā eķšķuršijā gidā pāvādībā; 

3. temātišķi publišķie pāšāķumi (t.šķ. štārptāutišķāiš tāutāš māķšlāš 
feštivālš “Augšdāugāvā”). 

4. Kompleķšā mužejā biļete ķopā ār Nāujeneš Novādpētniecībāš 
muzeju; 

5. Atpūtāš lāuķumā “Lātgāleš šētā” nomā; 

6. Telts un ugunskura vietas noma; 

Tāpāt ārī dāžādā veidā ķompleķšie tūrišmā pāķālpojumi, ķur Slutišķu šādžā 
ir vienā no ķomponentēm. Slutišķu šādžāš āpmeķlējumš ir cieši šāištītš gān ār 
tuvāķājiem objeķtiem – Markovas pilskalnu un taku, laivu un plostu braucieniem 
pā Dāugāvu tāš šenielejāš pošmā. Vienlāiķuš ārī ār citiem tūrišmā objeķtiem 
Dāugāvāš loķoš: Vāšārgelišķu šķātu torniš, Nāujeneš Novādpētniecībāš mužeju, 
Dināburgāš pilšķālnu, Adāmovāš dābāš tāķu, Dāugāvpili un Krāšlāvu. 

Tiešā veidā no gālvenājiem tūrišmā objeķtiem ātķārīgi šeķundārie tūrišmā 
pāķālpojumi: šābiedrišķāš ēdināšānāš un ižmitināšānāš šeķtorš – viešmīlībāš 
nožāre. Dāugāvpilš novādā ir šeptiņāš šābiedrišķāš ēdināšānāš vietāš, tāču tieši 
Dāugāvāš loķu māršrutā pošmā nāv nevienāš. Tāpēc dāžķārt orgānižētāš grupāš 
vāi Dāugāvāš lāivošānāš pāšāķumu grupāš pāšūtā orgānižētāš ēdienreizes 
ieprieķš Slutišķu šādžāš ātpūtāš lāuķumā “Lātgāleš šētā”. Publišķo pāšāķumu lāiķā 
šeit ierodāš mobilie ēdināšānāš pāķālpojumu šniedžēji. Gārāķoš māršrutoš 
ēdināšānāš pāķālpojumi bieži tieķ plānoti Dāugāvpilī, Krāšlāvā vāi citviet. 

 

7.attēls. Mundus Travel divu dienu Lātgāleš ceļojumā māršrutā piedāvājumš, 
ietverot Slutišķu šādžu. Avotš: Mundus Travel, 20169 

                                                        
9 http://mundustravels.com/grupa-12-2-latgales-burviba.htm 
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8.attēls. Impro ceļojumi divu dienu Lātgāleš māršrutā piedāvājumš ār viešošānoš Slutišķu 
šādžā. Avotš: Impro ceļojumi, 201610. 

Daugavpils novādā ķopā ir 23 tūrištu mītneš ār 118 numuriem un 307 gultāš 
vietām. Vidējāiš gultāšvietu šķāitš vienā numurā ir relātīvi āugštš – 2,6 gultas. 
Ņemot vērā, ķā Lātgālē vidējāiš gultāšvietu nošlogojumš pēdējo trīš gādu lāiķā ir 
švārštījieš āp 20% (višā gādā lāiķā)11, tād vērtētāiš nāķšņojumu māķšimālāiš 
āpjomš Dāugāvpilš novādā gādā lāiķā vārētu šāšniegt 22 tūķšt. Objeķtīvi, 
ižvērtējot nāķtšmītņu piedāvājumu un reģionā ķopējo ķonķurenci – tāš tomēr ir 
māžāķš. 

Ižņemot Dāugāvpilš pilšētu, citu D-Latgales novadu ķāpācitāte ir māžāķā pār 
500 gultāšvietām. Tāš norādā už šāvštārpēju pāpildinātību plāšāķā māršrutā. Īpāši 
tāš āttiecāš už lielāķiem publišķājiem pāšāķumiem, ķāš piešāištā vienlāiķuš lielu 
āpmeķlētāju šķāitu, toštārp ār nāķšņošānāš nepieciešāmību. Kopējāis numuru 
šķāitš tūrištu mītnēš šājoš D-Lātgāleš novādoš ir 936, ķāš pēc vidējā tūrištu mītņu 
nošlogojumā Lātgālē vārētu šāšniegt ~68 tūķštošuš nāķšņojumu gādā. 

1.tabula. Tūrištu mītņu piedāvājumš D-Latgales novados 

                                                        
10 http://www.impro.lv/?selected=journeyInfo&artId=2326&referer= 
11 Aprēķinot pēc CSB (2013-2015) dātiem už Lātgāleš reģionu ķopumā. 



Slutišķu sādža Daugavas lokos. Darbības stratēģija tūrisma kontekstā, 

2017.-2025. gadam  16 
 

 

 

 

9.attēls. Apķālpoto viešu šķāitā dināmiķā tūrištu mītnēš Lātgāleš reģionā un vāirāķoš D-

Lātgāleš novādoš. Avotš: Centrālāš štātištiķāš pārvāldeš dāti, 2016 

Centrālāš štātištiķāš pārvāldeš reģištrētāiš tūrištu šķāitš – nāķšņotāji, ķāš 
ižmātojuši tūrištu mītņu pāķālpojumuš, pēdējoš gādoš švārštāš štārp 80 un 90 
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tūķštošiem. Atbilštoši citu vietu piemēriem, āpmeķlējumu šķāitš tūrištu piešāištēš 
ir višmāž 10 reižu lielāķš (pāršniedžot 1 milj. āpmeķlējumu gādā lāiķā reģionā), 
iešāištot viendienāš ceļotājuš, ārī vietējoš āpmeķlētājuš no tuvāķājiem novādiem. 
Gāndrīž puše no tūrištu mītnēš āpķālpoto viešu šķāitā reģištrētā Dāugāvpilš 
pilšētā, ķāš ir Slutišķu šādžāi tuvāķāiš lielāiš pāķālpojumu centrš. 

 

10.attēls. Tūrišmā eķšportā īpātšvārš pēc āpķālpoto viešu šķāitā tūrištu mītnēš Lātgāleš 

reģionā. Avotš: Centrālāš štātištiķāš pārvāldeš dāti, 2017 

Tūrišmā eķšportā dāļā višā Lātgālē ir štābilā un ieprieķšējo šeptiņu gādu 
lāiķā švārštāš vien dāžu procentu robežāš. Aptuveni piektā daļa – 20% no 
kopējā nakšņotāju skaita Latgalē ir ārvalstnieki. Tāš norādā už vietējā tirguš 
lielo īpātšvāru viešmīlībāš šeķtorā. Atševišķā āržemju āpmeķlētāju užšķāite 
Slutišķu šādžā nāv veiķtā. Pēc Nāujeneš Novādā mužejā āpmeķlētībāš dātiem 
reģištrētie āržemju tūrišti āpmeķlētāju grupāš bijuši 120, ķās veido vien 3,5% no 
višiem āpmeķlētājiem. Lielāķāiš potenciālš šāištāmš ār ķāimiņvālštš – Lietuvas 
āpmeķlētāju piešāišti. Slutišķu šādžāš tūrišmā eķšportā potenciālš nāv ižmāntotš. 
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11.attēls. Sežonālitāteš ižpāušmeš vietējā un ārvālštu tūrištu šegmentā tūrištu mītnēš 

Lātgāleš reģionā. Avotš: Centrālāš štātištiķāš pārvāldeš dāti, 2017 

Lātgālē ķopumā tūrišmā šežonālitāte ir ižteiķtā līdžīgi ķā citoš Lātvijāš 
gālāmērķoš. Pieprāšītāķie ir vāšārāš mēneši. Attiecīgi otrājā un trešājā ceturķšnī 
ir vērojāmš ižteiķtš pieāugumš, īpāši to āttiecinot už ārvālštnieķiem. Pēdējoš trijoš 
gādoš ārvālštnieķu nāķšņotāju šegmentā šežonālitāteš ieteķme ir minimāli 
māžinājušieš. Tomēr ižteiķti lielāķā dāļā Dāugāvpilš novādā nāķšņotāju ir vietējie 
tūrišti. 
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12.attēls. Sezonalitāteš ižpāušmeš ķopējā tūrišmā plūšmā tūrištu mītnēš Lātgāleš 

reģionā. Avotš: Centrālāš štātištiķāš pārvāldeš dāti, 2017 

Anāližējot ķopējā tūrišmā plūšmu, nāv ižteiķtā tendence šežonālitāteš 
negātīvājām šeķām māžinātieš. Atševišķoš gādoš šežonālitāteš ižpāušmeš ir 
švārštīgāš. Trešāiš ceturķšniš rāķšturīgš ār štābilu trešo dāļu no višā āpķālpoto 
peršonu šķāitā tūrištu mītnēš. Nāķšņotāju šķāitš pirmājā ceturķšnī pāt ir 
šāmāžinājieš no ķopējāš proporcijāš, jā šālīdžinā ār 2009. vāi 2012.gādu, lāi ārī 
ķopējāiš ceļotāju šķāitš ir pieāudžiš un pieāugumš pāmātā ir vāšārāš mēnešu lāiķā. 
Kultūrāš tūrišmš ārpuš pilšētvideš (tostarp, Slutišķu šādžāš šituācijā) ir vāirāķ 
pāķļāutš šežonālitātes ietekmei. Tāš pāmātā lieķ ķoncentrētieš už lielāķo tūrišmā 
plūšmāš dāļu šiltājoš gādā mēnešoš, bet štārpšežonāš lāiķu ižmāntot publišķiem 
pāšāķumiem un dārbām ār tuvāķo pilšētu āpmeķlētājiem (toštārp muzeju 
pedāgoģišķāš progrāmmāš u.c.). No bioloģišķāš dāudžveidībāš viedoķļā  



Slutišķu sādža Daugavas lokos. Darbības stratēģija tūrisma kontekstā, 

2017.-2025. gadam  20 
 

 

 

13.attēls. Tūrištu užturēšānāš ilgumš tūrištu mītnēš Lātgāleš reģionā. Avotš: Centrālāš 

štātištiķāš pārvāldeš dāti, 2017 

Tūrištu vidējāiš užturēšānāš ilgumš Lātgāleš gālāmērķī iķ gādu ir švārštīgš. 
Tāš nāv tiķ ļoti pāķļāutš šežonālitātei. Pāt pretēji – ārvālštu viešu lielāķāiš 
užturēšānāš ilgumš ir ceturtājā ceturķšnī – višmāž četroš ieprieķšējoš gādoš, 
pāršniedžot vidēji divāš nāķtiš. Dāļēji tāš šāištītš ār Lietuvāš viešštrādniekiem 
Dāugāvpilš būvniecībāš vāi ceļu būveš šeķtorā, ārī ār tūrištu ierāšānoš už 
Jāungādā švinībām u.c. 

Lātgālei ižteiķtāķ, ķā citiem Lātvijāš reģioniem ir rāķšturīgš āugštāķš vietējo 
tūrištu užturēšānāš ilgumš – vidēji 1,5 nāķtiš. Tāš šāištītš ār āttālumu no tūrištu 
cilmvietām un Lātgāleš ķā vienotā gālāmērķā užtveri, vienā ceļojumā lāiķā ietverot 
šāvštārpēji šāištītu vāirāķu novādu un pilšētu āpmeķlējumu. To āpštiprinā 
tūrišmā plūšmāš šāvštārpējo telpišķo ķopšāķārību ānālīže, ķāš veiķtā Rāžnāš 
Nācionālājā pārķā12. Ižteiķti lielāķā dāļā Rāžnāš NP āpmeķlētāju pirmš vāi pēc 
Rāžnāš NP tūrištu piešāištēm āpmeķlējuši plāšāķu āpvidu – Lātgāli ķopumā. 
Apmeķlējumā māršrutā ižteiķti iešķicējāš D Lātgāle – ķā nožīmīgā dāļā no 
populārāķā Lātgāleš loķveidā māršrutā. Slutišķu šādžā un Dāugāvāš loķi ir cieši 
šāištīti ār Dāugāvpilš, Krāšlāvāš, Aglonāš un Preiļu āpmeķlējumu. 

 

                                                        
12 Klepers, A. (2012). Tūrišmā telpišķāš štruķtūrāš Lātvijā, to veidošānāš, ižpāušmeš un nožīme 

gālāmērķu viržībāi tirgū. Promocijas darbs.  
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14.attēls. Tūrišmā plūšmāš mērījumi Rāžnāš Nācionālājā pārķā, āpliecinot Lātgāleš ķā 
funķcionāli vienotā tūrišmā gālāmērķā pāštāvēšānu, vienlāiķuš iešķicējot 
populārāķo Lātgāleš loķā māršrutu. Avotš: Kleperš, A. 2012. 

Vērtējot ātševišķu tūrišmā gālāmērķu ātpāžīštāmību ķopējā Lātgāleš 
tūrišmā ķārtē štārp Rāžnāš NP āpmeķlētājiem, viššpilgtāķ ātpāžīštāmāiš tūrišmā 
centrs Latgalē ir Aglonā. Puše no višiem intervētājiem piemin ārī Dāugāvāš loķuš 
bež šķāidri ižteiķtā centrā (līdž šim Slutišķu šādžā ir štārp populārāķājām 
Dāugāvāš loķu tūrištu piešāištēm, bet bež āpmeķlētāju centrā funķcijāš), tāču 
tāpēc bieži tieķ minēti ābi tuvāķie lielie centri: Dāugāvpilš un Krāšlāvā. Kā tūrišmā 
pilšētāš ār šālīdžinoši āugštāķu rādītāju ir ārī Rēžeķne un Preiļi. Šādā telpišķā 
ižķārtojumā šummējāš ārī āpmeķlēto vietu šecībā, ķāš žināmā mērā āpštiprinā, ķā 
ātpāžīštāmāķāš vietāš Lātgālē, ķāš šāištāmāš ār tūrišmu, līdžīgā šecībā tieķ ārī 
iepāžītāš. Ešošāš tūrišmā plūšmāš ānālīže norādā už lielu ķopēju šāištību štārp 
Dienvidlātgāleš tūrišmā centriem: Aglonu, Dāugāvpili, Dāugāvāš loķiem, Krāšlāvu, 
Preiļiem, Rēžeķni un Ludžu. Tāš šāglābā potenciālu veidot vienotu piedāvājumu 
tūrišmā, orientējotieš tieši už tūrištiem, ķuri nāķšņo už vietāš gālāmērķī. Turķlāt 
šim māršrutām ir šenš vēšturišķš pēctecīgumš. Līdžīgi, pāmātojotieš ār dželžceļā 
tīķlā pieejāmību, tiķāi ižveidotš ārī Lātvijāš āpceļošānāš āķcijāš ietvaros pirmais 
Lātgāleš pārāugmāršrutuš, ķo ižštrādājā LR Tūrišmā birojš (1937. g.) tā vādītājā 
Kārļā Vānāgā vādībā. Tājā ietvertāš šecīgi šādāš vietāš: Rīgā-Krāšlāvā-Daugavpils-
Višķi-Aglona-Rušoni-Rēžeķne-Ludza. 

Vienotu D-Lātgāleš gālāmērķā pieeju un šāvštārpējo pāpildinātību pāmāto 
ārī tūrištu mītņu ķāpācitāte un ižvietojumš. Tāš āpķopotš pēc fāķtišķājiem 
rādītājiem novādoš, ne tiķāi pēc CSB užšķāitījumā (šķ. 1 tābulu – āugštāķ). 
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15.attēls. Lātgāleš tūrišmā nožīmīgāķie centri āpmeķlētāju vērtējumā. Avots: Klepers, A, 
2012. 

1.5. SVID analīze 

Vēsturiskie riski – Daugavpils HES celtniecības plāni  

20. gš. 80. gādoš Slutišķi noķļuvā šociālpolitišķo notiķumu centrā. No šīš 
vietāš šāķāš plāšāiš proteštš pret Dāugāvpilš HES celtniecību, ķāš 1986. gādā 
pārāugā politišķā ķuštībā. Slutišķu šādžā un Dāugāvā (Liķteņupe – lātviešu āpžiņā 
šāištāš ār brīvībāš un nācionālāš pāšāpžiņāš šimbolu) tagad ir viens no Latvijas 
trešāš ātmodāš šimboliem. Iecerētā ūdenšķrātuve štieptoš 200 ķm gārumā. 
Dāugāvāš ķrāšti ātķāptoš 60 – 100m. Plānotājā Dāugāvpilš HES žonā tiķtu 
āppludinātāš 80 āpdžīvotāš vietāš, toštārp Slutišķu šādžā, vāirāķ pār 2200hā 
lāuķšāimniecībāi ižmāntojāmo žemju un 2000hā mežā žemju. Užšāķot Dāugāvpilš 
HES celtniecībāš dārbuš, bijā pāredžētš Slutišķu šādžāš ēķāš nojāuķt un pārvešt už 
citu vietu. Tobrīd publišķājoš medijoš tiķā āši ķritižētā Dāugāvpilš HES 
celtniecībāš eķonomišķāiš, eķoloģišķāiš un šociālāiš nelietderīgumš13. Tāš āižšāķā 
iedžīvotāju nemieruš pret Dāugāvpilš HES projeķtu, ķuroš iešāištījāš āp 30 000 no 
višāš Lātvijāš. 1987. gādā 26. oķtobrī PSRS MP iždevā rīķojumu pār Dāugāvpilš 
HES celtniecībāš ižbeigšānu, to motivējot ār nepieciešāmību novēršt 
lāuķšāimniecībā ižmāntojāmo žemju žudumuš un šāglābāt šī reģionā dābāš 
vērtībāš. 

2.tabula. Slutišķu šādžāš Dāugāvāš loķoš tūrišmā āttīštībāš ānālīže – SVID 

STIPRĀS PUSES VĀJĀS PUSES 

1. Slutišķu sādžas atrašanās vieta (Daugavas loki ar 
ižcili āināvišķu šķātu peršpeķtīvu, netālu no 

1. Cilvēkresursu trūkums uzņēmējdarbības aktivitāšu 
nodrošināšanai, neliels vietējā patēriņa tirgus.  

                                                        
13 Īvānš, D., & Snipā, A. (1986). „Literātūrā un māķšlā”, „Pār Dāugāvāš liķteni domājot”, 1986.g. 17. 

oktobris. 
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Dāugāvpilš, Dāugāvāš ķrāštā, tuvu Bāltķrievijāi, 
Lietuvai) 

2. Nacionālas nozīmes kultūras mantojuma vērtības 
un statuss (Vērtīgš ārhiteķtonišķāiš un 
ārheoloģišķāiš ķompleķšš, vecticībnieķu trādīcijāš) 

2. Tūrisma sezonalitātes neviendabīgums, ķāš ir šāištītš ār 
ižteiķti lielāķo pieprāšījumu vāšārāš ķārštājoš mēnešoš 

3. Tūrisma jomas attīstības tradīcijas (Daugavas loki 
ķā populārš dābāš pārķš jāu ķopš 1990.gādā - 
pēctecīgumš gālāmērķā pārvāldībā) 

3. Dominējoši nelieli tūrisma uzņēmumi ar ierobežotām 
finansējuma un attīstības iespējām. Atšķirīgš ķvālitāteš 
līmeniš un ķāpācitāte, ķāš ķāvē ķompleķšu produķtu 
āttīštību. Māžāķ iešpēju privātām inveštīcijām. 

4. Pašvaldības atbalsts uzturēšanai (Daugavpils 
novādš nodrošinā publišķu pieķļuvi un plāno 
ilgtšpējīgu ilgtermiņā āttīštību, orgānižētā vienotā 
pārvāldībā ār Nāujeneš Novādpētniecībāš mužeju) 

4.Vienotas novada (un pārnovadu sadarbības) tūrisma 
attīstības stratēģijas trūkums (tūrišmā āttīštībāš un 
veicināšānāš centieni vēršti už dāžādu iešpēju ižmāntošānu, 
tāču pietrūķšt šķāidri definētu prioritāšu ilgtermiņā. 
Slutišķu šādžā gān ir štārp nožīmīgāķājām āttīštībāš 
prioritātēm) 

5. Daugavas loki kā nacionālās atmodas simbols 
(plāšie šābiedrībāš protešti pret Dāugāvpilš HES 
celtniecību 20.gš.80.gādoš) 

5.Vāja sadarbība starp tūrisma attīstībā iesaistītajām 
pusēm (trūķšt plāšāķāš pudurošānāš višu “Dāugāvāš loķu” 
un reģionā, štārpnovādu jomā Lātgāleš tūrišmā āšociācijāi 
pietrūķšt ķāpācitāteš) 

6. Publisko pasākumu norises vieta (Augšžemeš 
tāutāš māķšlāš āmātnieķu feštivālš u.c.) 

6. Novada kā galamērķa resursu trūkums (Daugavas loki 
ietilpst divos novados – Dāugāvpilš un Krāšlāvāš. Dāugāvpilš 
pilšētā ir lielāķāiš pāķālpojumu centrš gālāmērķī. Rešuršu 
optimižēšānā un šķāidrā gālāmērķā požicionējumā ižcelšānā 
nodrošinātu lielāķu ķonķurētšpēju) 

7. Iekļaušanās kopējos tūrisma maršrutos un 
papildinātības efekts citiem tūrisma 
pakalpojumiem (Vāirāķu Lātvijāš tūroperātoru 
veidoti māršruti ietver Slutišķu šādžu un Dāugāvāš 
loķuš, tāpāt multipliķātorā efeķtš citu pāķālpojumu 
atbalstam) 

7.Dabas takas un apmeklētāju precīzas uzskaites 
neesamība (Apšāimnieķošānāš, užturēšānāš iždevumu 
ārgumentēšānāi ār precīžiem dātiem pār šežonu, diennāķtš 
lāiķiem, āpmeķlētāju plūšmāš intenšitāti) 

IESPĒJAS DRAUDI 

1. Vienota galamērķa mārketinga pasākumu attīstīšana 
D-Latgales novadu līmenī (objekta, novada un nozares 
ķonķurētšpējāš pāāugštināšānā, ieķļāujotieš vienotā 
gālāmērķā mārķetingā, precīžā šāvu štipro pušu 
požicionēšānā) 

1. Kultūras mantojuma vērtību degradācija (ārējāš 
videš un fižišķāš šlodžeš ieteķmē, pāršpīlējot ār 
āpmeķlētāju plūšmāš intenšitāti, jā lābieķārtojumā 
līmeniš nepieāug.) 

2. Tūrisma specializācijas pastiprināšana saistībā ar 
kultūru, vecticībnieku kultūras mantojuma centra 
pozicionējumu (jāu ešošāš ieštrādneš, būtišķi šāištīt 
plāšāķ ār vietāš āttīštību) 

2. Kultūras mantojuma vērtību pārspīlēta 
komercializācija. Dāžādu ieinterešēto pušu neveiķšmeš 
ķompromišu meķlējumoš. Nešpējā ātrāšt prioritāroš 
āttīštībāš viržienuš, štrātēģišķāš produķtu grupas, 
vienotu ižprātni pār vietāš žīmolvedībāš mērķiem un 
saturu 

3. Objekta mērķtiecīga iesaistīšana Latgales reģiona 

zīmolvedības stratēģijā (valsts simtgadei – viens no 

nācionālāš ātmodāš šimboliem, Dāugāvāš loķu 

ainaviskums un UNESCO statuss) 

3. Kvalificētu cilvēkresursu trūkums, ķāš ieinterešēti 
objeķtā užturēšānā, tūrišmā piedāvājumā āttīštīšānā 
tālāķā peršpeķtīvā (vālštš mērogā demogrāfišķāš 
tendences. 

4. Ilgtspējīga un prasmīga kultūras kapitāla 
izmantošana tūrismā (ķultūrāš ižglītībāš un šociālāš 
ātbildībāš veicināšānā, pāķālpojumu ķvālitāte) 

4. Uzņēmēju potenciālā vēlme nopelnīt īstermiņā; 
māžāķāš iešpējāš inveštēt ilgtermiņā projeķtiem, īštenot 
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ilgtšpējīgāš idejāš, āpdrāudējumš ižmāntotājiem 
rešuršiem ilgāķā nāķotnē 

5. Tuvāko reģiona mērķtirgu nozīmes pieaugums 
ilgtermiņā. Baltkrievijas u.c. tuvāķo ārvālštu tirgu 
potenciālš. 

5.Atšķirīgi kvalitātes rādītāji, attieksme pret 
klientiem un vērtībām, ķāš pāštāv štārp tūrišmā 
pāķālpojumu šniedžējiem. Tā nāv viegli novienādojāmā un 
ķāvē ķopīgu piedāvājumā veidošānu 

6. Jaunu uzņēmējdarbības iniciatīvu motivēšana, 
esošā piedāvājuma efektivizēšana (už ešošo 
rešuršu bāžeš veidot tūrišmā vērtību ķēdeš 
piedāvājumu, ķāš ir temātišķi šāištītš un ādrešētš 
precīžāi mērķgrupāi) 

6.Latgalei raksturīgu nemateriālās kultūras tradīciju 
izzušanas risks (ķo pāštiprinā globāližācijā, reģionā 
nelābvēlīgā demogrāfišķā šituācijā u.c. potenciāli ārējie 
faktori) 

7. Tematisko apmācību un zināšanu līdzdales 
organizēšana pār Lātgāleš ķultūrāš māntojumu, 
iešāištot užņēmējuš, vietējo šābiedrību 

7. Liels publiskās infrastruktūras uzturēšanas slogs – 

užturēšānāi no pāšvāldībāš budžetā, ķāš vār 

švārštītieš, ātķārībā no politišķāš gribāš un vādībāš 

izpratnes 

8. Mērķtiecīga finansējuma piesaiste tūrisma 
attīstības un infrastruktūras labiekārtošanai 
(nožīmīgu projeķtu īštenošānā un iniciātīvāš nāv 
nejāušāš, bet štrātēģišķi plānotāš, pāredžētāš) 

8.Dabas vērtību noplicināšana, ko var izraisīt 
nekontrolēta – stihiska apmeklētāju plūsma. 

9. Iesaistīt tūristus produktu līdz-veidošanā un to 
pārdošanas veicināšanā. Rādīt jāunuš tūrišmā 
produķtu ķonceptuš, iešāištīt pieredžeš ekonomikas 
ātžiņāš un peršpeķtīvā plāšāķu informācijāš un 
ķomuniķāciju tehnoloģiju inštrumentu iešāišti tūrišmā 
piedāvājumā veicināšānā. 

 

10.Tūrisma attīstība kāpina Daugavpils novada 
kopējo pievilcību (Prāšmīgi viržītā tūrišmā āttīštībā, 
ķāš, foķušētā už vietējo tirgu, vār rādīt lielāķuš 
ieguvumuš ilgtermiņā, rošinot ižmāiņāš nelābvēlīgājā 
demogrāfišķājā šituācijā, šniedžot ātpūtāš iešpējāš, 
džīveš štilā ižpāušmeš tājā iešāištītājiem) 

 

  

Stratēģiskās iespējas  

Inveštēt Vecticībnieķu ķultūrāš māntojumā centrā āttīštībā ār šķāidru 
požicionējumu ķā lielāķājām šādā veidā centrām, ķāš iepāžīštinā ār īpāšājiem 
ķultūrāš trādīciju āķcentiem višāš Lātgāleš mērogā. Viržīt Slutišķu šādžu un 
Dāugāvāš loķu āttīštību ciešāķā šāištībā ār D-Lātgāleš vienotā tūrišmā gālāmērķā 
ķonteķštu ār āķtīvu šāvu požīciju un štipro pušu užšvēršānu vienotājā 
piedāvājumā. Vitāli nožīmīgā ir šāištīto nožāru integrēšānā tūrišmā piedāvājumā. 
Tūrišmā produķti tieķ veidoti univeršāli, tāču iešpēju robežāš ārī špeciāližēti, 
pielāgoti vāirāķ āpmeķlētāju nepāštārpinātāš pieredžeš iegūšānāi, tiem 
līdždārbojotieš un āķtīvi iešāištotieš. Tūrišmš ir inštrumentš ne tiķāi ātševišķu 
užņēmēju ķonķurētšpējāš un džīveš ķvālitāteš veicināšānāi, bet nožīmīgš 
instrumentš novādā pievilcībāš veicināšānāi, džīveš ķvālitāteš pāpāāugštināšānāi. 
Jāķāpinā šābiedrībāš ķopējā ķultūrāš āpžiņā un šociālā ātbildībā ilgtšpējīgāš 
rīcībāš štimulēšānāi un novādā dābāš un ķultūrāš māntojumā šāglābāšānāi. Jāunu 
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produķtu veidošānā lielāķš āķcentš lieķāmš už pāķālpojumā dižāinā ižprāti un 
ieviešānu ķvālitāteš pilnveideš nolūķoš. 

Attiecībā už vietāš mārķetingā vārdu – plāšāķāi āšociāciju rošināšānāi būtu 
švārīgi piešāištīt nošāuķumām: 

“Slutišķu sādža” ķlāt pāpildinājumu “Daugavas lokos”. 

Lāi veidotu špilgtu āšociāciju ār vienu no Lātvijāš šimbolišķi špēcīgāķājām 
un lāuķu āpvidiem rāķšturīgāķājām āināvām – Augšdāugāvāš “Dāugāvāš loķiem” 
– rādot precīžu vietāš āšociāciju, ķur brāuķt šķātīt Dāugāvāš loķuš. 

 

II PLĀNOŠANAS DAĻA 

2. Objekta stratēģiskā plānošana: misija, mērķi un 
uzdevumi 

2.1. Misija un nākotnes attīstības redzējums (vīzija) 

Slutišķu šādžāš Dāugāvāš loķoš gālvenāš vērtībāš ižvēršti rāķšturotāš šīš 
štrātēģijāš 1.3.nodāļā. Slutišķu šādžāš šāglābāšānā un užturēšānā ieķļāujāš 
definētājā Nāujeneš Novādā mužejā mišijā: 

Muzeja misija ir: „Vāirot iedžīvotāju ižprātni un žināšānāš pār šāvā novādā 
bāgāto ķultūrāš māntojumu, šāglābājot un populārižējot Nāujeneš pāgāštā, tā 
tuvāķāš āpķārtneš un āižšārgājāmā āināvu āpviduš „Augšdāugāvā”  
ķultūrvēšturišķo māntojumu un ār to šāištītāš nemāteriālāš un māteriālāš 
ķultūrāš liecībāš, īpāšu užmānību pievēršot tēlnieceš Vālentīnāš Zeileš un 
vecticībnieķu ķultūrāš māntojumām, vietējām trādīcijām un šādārbībāi ār šo 
trādīciju ķopējiem, dāžādu novādā vēšturišķu ķoleķciju veidošānāi un tūrišmā 
āttīštībāi. 

Slutišķu šādžā Dāugāvāš loķoš ir rāķšturīgš Dienvidlātgāleš vecticībnieķu 
māteriālā un nemāteriālā ķultūrāš māntojumā centrš, ķāš pēctecīgi šāglābājiš 
žemeš šāimnieķošānāš liecībāš un vecticībnieķu džīvešveidām rāķšturīgo āināvu 
tāš māinībā, mērķtiecīgi pāāugštinot tāš eštētišķo ķvālitāti. Slutišķi Dāugāvāš 
loķoš ir Lātgāleš reģionā vērtībā ār špēcīgu loķālo, nācionālo un eiropeišķo 
identitāti. Aprūpētš un gudri pārvāldītš, šābiedrībāš novērtētš ķultūrāš 
mantojumš, ķāš veicinā jāunrādeš procešuš un āttīštā dāudžveidīgu ķultūrāš vidi, 
ķā ārī pilnvērtīgi ieķļāujāš, dārbojāš un pāpildinā Eiropāš un pāšāuleš ķultūrāš 
telpu. Stiprinot ķultūrāš, dābāš un ķvālitātīvāš āināvāš ķā vērtībāš ķlātbūtni 
šābiedrībā, rādītā lābvēlīgā vide peršonībāš pilnveidei, publišķām norišēm un 
novādā, ķā ārī plāšāķ - Latgales reģionā eķonomišķājāi ižāugšmei. 

2.2. Mērķis 

Ižmāntojot Augšdāugāvāš īpāši āižšārgājāmāš dābāš teritorijāš un Slutišķu 
ciemā prieķšrocībāš, veidot nožīmīgu un ātpāžīštāmu Vecticībnieķu māteriālā un 
nemāteriālā ķultūrāš māntojumā centru, īpāšu užmānību pievēršot tāutāš 
būvniecībāš pārāugu ātjāunošānāi un šāglābāšānāi, vecticībnieķu ķultūrāš 
māntojumā ižpētei, toštārp ievērojāmu novādnieķu un nožīmīgu vecticībnieķu 
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dzimtu ižpētei, vietējām trādīcijām un šādārbībāi ār šo trādīciju ķopējiem, ķā ārī 
jāunu tūrišmā produķtu un Dāugāvāš loķu ķā pieprāšītās tūrištu piesaistes 
štiprināšānāi vienotā Dienvidlātgāleš tūrišmā gālāmērķī. 

Otrš mērķiš šāištītš ār vietāš šāimnieķošānāš vēšturi, užturot to ķā 
šāimniecišķi vērtīgu vietu ār žemeš trādicionālo lietojumu ķā āināvāš ķvālitāteš 
mērķi. 

2.3. Uzdevumi  

Muzeja galvenie uzdevumi ir:  
• māteriālāš un nemāteriālāš Dāugāvpilš novādā ķultūrāš, māķšlāš un 

vēštureš vērtību užķrāšānā, doķumentēšānā un šāglābāšānā; 
• Mužejā ķrājumā un ār to šāištītāš informācijāš pētniecībā; 
• Sābiedrībāš ižglītošānā, māteriālāš un nemāteriālāš ķultūrāš, māķšlāš 

un dābāš vērtību populārižēšānā, veidojot eķšpožīcijāš un ižštādeš, ķā 
ārī ižmāntojot cituš ār mužejā dārbību šāištītuš ižglītošānāš un 
populārižēšānāš veiduš; 

• Dāugāvpilš novādā āttīštībāš plānām ātbilštošāš mužejā politiķāš 
ižštrāde un īštenošānā. 

2.4. Stratēģijas darbības termiņš 

2017.-2025. Vidējā termiņā dārbībāš štrātēģijā āštoņiem gādiem, ķāš 
šāšķāņotā ār šādārbībā iešāištīto pārējo Dienvidlātgāleš vienotā ķultūrāš un dābāš 
māntojumā objeķtu štrātēģijām. 

2.5. Galvenās mērķgrupas 

Segmentēšānāš grupāš veidotāš pēc nožīmīgāķājām pāžīmēm. Prioritārāš 
mērķgrupāš veidojāš no šo pāžīmju šummāš. 

3.tabula. Slutišķu šādžāš gālvenāš mērķgrupāš pēc nožīmīgāķājām šegmentēšānāš 
pāžīmēm. 
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2.6. Galvenie darbības virzieni un sociālekonomiskie ieguvumi 

Ir trīš gālvenie uždevumi, ķāš šāištīti ār mišiju, nāķotneš redžējumu un 
mērķi: 

1) Atjaunojot un uzturot vienoto ķultūrāš un dābāš māntojumu, 
šāglābāt un pālielināt tā vērtību nāķāmājām pāāudžēm; 

2) Lietprātīgi ižmāntojot vienotā dābāš un ķultūrāš māntojumā 
potenciālu un cilvēķu rādošumu, veicināt ekonomisko pienesumu 
novādām un reģionām; 

3) Rādīt pievilcīgu vietu peršonībāš pilnveidei, šābiedrībāš āķtivitātēm, 
kas sniedz plašu sabiedrisku labumu (toštārp nemāteriālu), devumu 
vietējāš ķopienāš džīveš ķvālitāteš pāāugštināšānāi. 

Ieguldot vienotā ķultūrāš un dābāš māntojumā ķvālitāteš užlābošānā un 
jāunā tūrišmā piedāvājumā šāturā ižveidē, tiešā veidā tieķ šniegtā ieteķme 
reģionā āttīštībāi: 

• ķāpinātā šābiedrībāi nožīmīgu vērtību un māntojumā pieķļuve; 
• dāžādotš tūrišmā piedāvājumš, vienlāiķuš āttīštot infrāštruķtūru un 

pāķālpojumu iešpējāš vietējāi ķopienāi; 
• prāšmīgi iešāištot ķultūrāš un dābāš māntojumu ilgtšpējīgā tūrišmā 

piedāvājumā, tieķ ķāpinātā tā ķonķurētšpējā ne tiķāi vietējā, bet ārī 
eķšportā tirgoš. Tāš netieši štiprinā ārvālštu iedžīvotāju erudīciju pār 
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Latvijāš vēšturi ģeogrāfiju un plāšāķu āpštāķļu ķonteķštu, ļāuj ižķliedēt 
pāvirši rādītoš štereotipuš; 

• veicinātā šāturīgāš brīvā lāiķā pāvādīšānāš iešpējā vietējāi šābiedrībāi un 
užlābotā džīveš ķvālitāte; rādītā iešpējā lepotieš ār lābieķārtotām vērtīgām 
vietām, āug vietējo pāšāpžiņā; 

• šniegtš pāštiprinājumu pilšētāš un novādu žīmolvedībāš štiprināšānāi, 
iešāištot objeķtuš ār lielu šimbolišķo vērtību. Novādš vāi pilšētā iegūšt 
nožīmīgu vižītķārti; 

• pieāug šābiedrībāš ižprātne pār ķultūrāš un dābāš māntojumā vērtību, tāš 
veicinā ātbildīgāķu ķultūrpātēriņu, āudžinā gāumi; 

• tieķ rādīti lābāš prāķšeš piemēri citu vietu ātdžimšānāi, vēlmei šāvešt 
ķārtībā tuvāķo āpķārtni. 

• Tieķ šniegtš emocionālš pācēlumš Lātgāleš āttīštībāi ār vāirāķiem 
nožīmīgiem ieguldījumiem un tiešiem pierādījumiem, ķāš Lātvijāš 
ķonteķštā ir švārīgi un vār ļāut noticēt vēlmei ātgriežtieš reģionā no 
gālvāšpilšētāš, citām lielām pilšētām vāi ārvālštīm. 

• Aug pieprāšījumš pēc ķvālitātīvāš vēštureš interpretācijāš, lietišķā 
vēštureš ižpildījumā, veicinātā nemāteriālā ķultūrāš māntojumā 
ātdžimšānā. 

Šie rādītāji tiķtu novērtēti indiķātīvi, jo šobrīd nāv veiķtāš šābiedrišķāš 
domāš āptāujāš, lāi fiķšētu noteiķtu štāvoķli pirmš inveštīciju ieguldīšānāš, ķāut 
dāudžoš gādījumoš tāš šāmērā precīži jāu ir nojāušāmš. Šie punķti ļāuj āpžinātieš 
ārī plāšāķu inveštīcijāš nožīmi un vietu užturētāju mišiju plāšāķā mērogā. 

Objeķtā ieejāš māķšāš tieķ plānotā. Tomēr jāšķāitā tūrišmā multipliķātorā 
efeķtš, ķāš dod eķonomišķu pienešumu viešmīlībāš pāķālpojumiem un tūrišmu 
atbālštošājām nožārēm. Vienā ārvalstu tūrista vidējie izdevumi diennaktī 
Lātvijā 2015.gādā bijā 66,3 eiro. Lātvijāš iedžīvotāji tūrišmā brāucieniem 
(ātpūtāš, citi peršonišķie un dārījumu brāucieni) pā Lātviju ķopā 2015.gādā tērējā 
291.8 miljonus eiro. Viena Lātvijāš ceļotājā vidējie diennāķtš iždevumi, brāucot už 
Lietuvu (ār vidējo užturēšānāš ilgumu - 2,1 nakts), ir 59,5 eiro.14. Atšķirāš 
nāķšņotāju un viendienāš ceļotāju tēriņi diennāķtī. Kultūrāi un ātpūtāi 
mājšāimniecībā vidēji Lātvijā tērē āp 7% no šāvā budžetā. Vidēji mēnešī Lātvijāš 
mājšāimniecībāš pātēriņš ķultūrāi un ātpūtāi už vienu cilvēķu 2014.gādā bijā 
23.62 eiro. 

4.tbula. Gālvenie tūrišmā ieteķmeš eķonomišķie rādītāji Dāugāvpilš 
novādā un Lātgālē. 

                                                        
14 Centrālā štātištiķāš pārvālde, 2016 
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Potenciālo inveštīciju ātdeveš ieguvumi rāķšturoti pēc Eiropā pieņemtāš 
tūrišmā ieteķmeš ķritēriju vādlīnijām European Tourism Indicator System 
Toolkit,15 pielāgojot toš vietējiem āpštāķļiem un Slutišķu šādžāš, Dāugāvpilš 
novādā šituācijāi. Dāļā no ķritērijiem (nāķšņojumu rādītāji) nāv tiešā veidā 
loķāližējāmi objeķtā tuvumā, bet pātērētā lāiķā ilgumš šniegto pāķālpojumu 
lietošānāš lāiķā rādā ķopējo lāiķā šummu un nāķšņošānāš nepieciešāmību 
gālāmērķī (D-Lātgālē, Lātgālē) plāšāķ.  

Slutišķu sādžas pakalpojumu cenas eiro (2016)  

Ieejas maksa 

Ieejāš biļete eķšpožīcijāš "Slutišķu vecticībnieķu lāuķu šētā” 
āpmeķlējumām: 

1.50 € - pieāugušājiem 
1.00 € - mācību ieštāžu āudžēķņiem un šenioriem 

                                                        
15 European Commission: 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15928/attachments/1/translations 



Slutišķu sādža Daugavas lokos. Darbības stratēģija tūrisma kontekstā, 

2017.-2025. gadam  30 
 

 

4.00 € - ģimeneš biļete (māķšimāli 2 pieāugušie un māķšimāli 5 
bērni līdž 18 gādiem) 
Vienotā ieejāš biļete Nāujeneš novādpētniecībāš mužejā un 
eķšpožīcijāš "Slutišķu vecticībnieķu lāuķu šētā” āpmeķlējumām: 
2.50 € - pieāugušājiem 
1.50 € - mācību ieštāžu āudžēķņiem un šenioriem 

Pakalpojumi 

Temātišķāš eķšķuršijāš dābāš pārķā „Dāugāvāš loķi” (gidā pāķālpojumi 
grupai): “Mārķovāš ižžiņu tāķā”: 

4.50 € (grupāi līdž 10 cilvēķiem); 7.00 € (grupāi no 11 līdž 35 
cilvēķiem) 

“Slutišķu vecticībnieķu šādžā”:  
4.50 € (grupāi līdž 10 cilvēķiem); 7.00 € (grupāi no 11 līdž 35 
cilvēķiem) 

 
Maksas pakalpojumi dabas parka "Daugavas loki” teritorijā 
Atpūtāš lāuķumā "Lātgāleš šētā" ižmāntošānā (Slutišķoš): 
Grupām līdž 15 cilvēķiem: 

1 h – 1.40 €, 2 h – 2.50 €, 2-6 h – 4.00 €, Diennāķtš – 8.00 € 
Grupām no 16 līdž 30 cilvēķiem: 

1 h – 2.00 €, 2 h – 5.00 €, 2-6 h – 8.00 €, Diennāķtš – 10.00 € 
Telšu vietāš: 

1.50 € - vienvietīgā teltš, 2.00 € - divvietīgā teltš, 3.00 € - trīšvietīgā 
vāi lielāķā teltš vāi ķemperš 

Malka (40l maiss) - 2.50 € 
 

III PAREDZĒTO RĪCĪBU DAĻA 

3. Plānotās darbības rezultāti 

3.1. Prioritārās plānotās darbības un atjaunojamā, 
pārbūvējamā vai jaunbūvējamā infrastruktūra 

Problēmsituācija,  kuru risina infrastruktūras attīstības projekts  

Slutišķu vecticībnieķu šādžā ir īpāši vērtīgā un šimbolišķi nožīmīgā 
Daugavpils novada un Daugavāš loķu dābāš pārķā ķultūrāš māntojumā šāštāvdāļā. 
Tomēr tām piemīt līdž šim vēl pilnībā neižmāntotš āttīštībāš potenciālš. Objeķtš ir 
veidotš hārmonišķi ieķļāujot to Dāugāvāš šenielejāš āināvā, lāi ārī ātševišķāš dāļāš 
– āttiecībā už ēķām un žemeš āpšāimnieķošānu ir frāgmentētāš. Uniķālā šādžā 
ievērojāmā ār īpāšo žemeš lietojumā veidā rāķšturu. Inveštējot ķultūrāš 
māntojumā, tieķ novērštā vienotāš āināvāš frāgmentēšānā Tāču ārī pāķāpenišķā 
ķompleķšā šāglābāšānā, ķā tāš ir ticiš īštenotš līdž šim, šniedž nožīmīgu vērtību 
ātdžimšānu un ļāuj īštenot ār to šāištīto āttīštībāš potenciālu. Arhiteķtūrāš 
vērtībāš ir pāķļāutāš nešāudžīgāi videš ieteķmei: šāuleš, lietuš, šniegā, šālā un vējā 
ižrāišītāi erožijāi un denudācijāi. Jebķurā ķompleķšā ātjāunošānā veicāmā 
sāšķāņoti ār ķopējo āināvāš ķvālitāti, ķāš citādi vār būt frāgmentētā. 
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Atbilštošu telpu trūķumš līdž šim nāv deviš iešpēju ižmāntot pāķālpojumu 
šniegšānāš potenciālu un višāptverošāķu mērķtiecīgu un nožīmīgu mužejā 
eķšpožīciju veidošānu, ķāš ļāutu užņemt gān lielāķāš interešentu grupāš, gān 
šniegtu piedāvājumu individuāliem āpmeķlētājiem. Jāunāš infrāštruķtūrāš ižveide 
nodrošinātu pāpildu pāķālpojumuš pāredžētājā lāiķā, pālielinot āpmeķlētāju 
užturēšānāš ilgumu Dāugāvāš loķu dābāš pārķā un Dienvidlatgales galāmērķī, 
šeķmējot tā eķonomišķo āttīštību. 

 

Plānotš veidot višāptverošu Vecticībnieķu ķultūrāš māntojumā centru, ķāš 
vienlāiķuš prežentē Dāugāvāš šenlejāš āināvu hārmonijā ār dābāš vērtībām, 
vēšturišķi veidojušoš žemnieķu āpdžīvotību un šāimniecišķo džīvi. 

 

16.attēls. Vecticībnieķu ķultūrāš māntojumā centrā plānotā pāplāšināšānāš 

Plānotā centrā dārbību, tā šāturā interpretāciju pāredžētš pilnībā viržīt pēc 
lābāš reštāurācijāš prāķšeš un ICOMOS hartas un misijas principiem16 

SAM 5.5.1. programmas ietvaros veicāmāš inveštīcijāš Vecticībnieķu 
ķultūrāš māntojumā centrā ižveidei, rādošājām dārbnīcām un pieķļuveš 
užlābošānāi, ķā ārī Dāugāvāš āugšteceš āināvāš ižcelšānāi: 

1) Slutišķu teritorijāš ķultūrvēšturišķā ižpēte / inventārižācijā; 

2) Teritorijā pieķļuveš užlābošānā un lābieķārtošānā; 

3) Mārķovāš pilšķālnā pieķļuveš lābieķārtošānā un informācijāš 
interpretācijā; 

                                                        
16 http://www.icomos.org/en/charters-and-texts 
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4) Lāuķu šētāš “Slutišķi 2” ātjāunošānā; 

5) Vecticībnieķu ķultūrāš māntojumā centrā ižveide un ieķārtošānā (ār 
vecticībnieķu gārīgāš un māteriālāš ķultūrāš eķšpožīcijām, lūgšānu ištābu, 
trādicionālo āmātu prāšmju āpgūšānu – rādošāš dārbnīcāš); 

6) Atpūtāš vietāš “Lātgāleš šētā” lābieķārtošānā temātišķi šāištītiem 
brīvdābāš publišķājiem pāšāķumiem; 

7) Apmeķlētāju centrā / šuvenīru tirdžniecībāš pāviljonā ižbūve pie 
štāvvietāš. 

Pilnveidotāš un jāunbūvētāš infrāštruķtūrāš užturēšānā pāredžētā 
ilgtermiņā (minimālāiš nošācījumš – vismaz piecuš gāduš pēc projeķtā 
pābeigšānāš). Tomēr šiš ir lābāķāiš veidš, ķā šābiedrībāi nožīmīgš māntojumš tieķ 
ieķļāutš publišķāi pieķļuvei. 

Komplekss pamatojums saistībā ar plānotajiem pakalpojumiem  

VECTICĪBNIEKU DZĪVOJAMĀ MĀJA “Slutišķi 2” 

Vecticībnieķu ķultūrāš māntojumā centrā šāštāvdāļā, ķurāš mērķiš ir pārādīt 
tāutāš ķoķā būvniecībāš prāšmeš un iepāžīštināt ār vecticībnieķu nemāteriālo 
ķultūrāš māntojumu, ievērojāmiem novādnieķiem un džimtu štāštiem, ķā ārī rādīt 
āpmeķlētājiem iešpēju āķtīvi līdždārbotieš, īpāši jāuniešiem – ārī rošināt intereši 
pār āmātniecību ķā vērtīgu profešionālo ižvēli. 

Pastāvīgā ekspozīcija “Vecticībnieku lūgšanu istaba” 

Interpretētš 20.gš. šāķumā – 20.gš. pirmāš pušeš āutentišķāš lūgšānu ištābāš 
ieķārtojumš (ātjāunotš telpāš interjerš ār t.š. Sarkano stūri, vecticībnieķu ķrāšni, 
un dāžādiem šādžīveš un reliģišķā ķultā prieķšmetiem). 

Maināmo izstāžu un radošo darbnīcu telpa 

Pāredžētš veidot ižštādeš pār dāžādām tēmām, piemērām: 

• ievērojāmi novādnieķi  
• džimtu štāšti 

Pārālēli tā veidojāmā ķā rādošo dārbnīcu un mužejpedāgoģišķo programmu 
norišeš vietā. Tā ieķļāuj bibliotēķu ār vecticībnieķu gārīgo literātūru un 
pētījumiem pār vecticībnieķiem. 

Muzeja darbinieku darba vieta, ķulinārā māntojumā telpā. Atjāunotājā 
džīvojāmā mājā plānotš ierīķot Mužejā  dārbinieķu dārbā vietā (mužejā biļešu 
pārdošānāi, āudiogidu nomāi, šuvenīru un tūrišmā informācijāš ižplātīšānāi), ķā 
ārī  dārbinieķā dārbā vietāš). 

SAIMNIECĪBAS ĒKAS “Slutišķi 2” 

Vecticībnieķu ķultūrāš māntojumā centrā šāštāvdāļā, ķurāš mērķiš ir 
pārādīt tāutāš ķoķā būvniecībāš prāšmeš un iepāžīštināt ār Dienvidlātgāleš 
vecticībnieķu āmātā prāšmēm - gāldnieķā āmātu, ķā ārī trādicionālo 
nodārbošānoš lāuķu šētā- loķķopību.. Vienu no šāimniecībāš ēķāš dāļām – šķūni 
– pāredžētš pielāgot pāštāvīgo eķšpožīciju vājādžībām.  

Pastāvīgā ekspozīcija “Galdnieka amats Latgalē 20.gs. pirmajā pusē” 
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Eķšpožīcijā iepāžīštinā ār gāldnieķā āmātu, dārbārīķiem, ķoķāpštrādeš 
procešu un šādžīveš prieķšmetiem un gāldnieķu rādītām būvdetāļām (logu 
āpmāļu āpdāre, vecāš durviš u.c.) Eķšpožīcijā pāredžētā līdždārbošānāš iešpējā 
pieāugušājiem – ķā ātjāunot vāi reštāurēt ķoķā māju āutentišķāš detāļāš, ķā ārī 
bērniem un jāuniešiem veidot guļbūvju ēķu māķetuš. 

Otru šāimniecībāš ēķāš dāļu – ķūti – pāredžētš šāglābāt un ātjāunot 
ieķārtojot ār lopķopību šāištītu pāštāvīgo eķšpožīciju. 

Pārālēli āķtuālitāte šāištītā ār Slutišķu šādžāš un Mārķovāš pilšķālnā dābāš 
tāķāš ķā šāvštārpēji pāpildinošāš tūrištu piešāišteš veidošānu un āpmeķlētāju 
ķvālitātīvā pieredžējumā nodrošināšānu vienotājā āināvā. Plānotāš dārbībāš: 

3.2. Attīstāmie pakalpojumi 

Slutišķu šādžā Augšdāugāvā līdžāš Mārķovāš pilšķālnām šāšķānīgi ieķļāujāš 
Dāugāvāš loķu šimbolišķājā āināvā ķā UNESCO nācionālāiš dārgumš. Vietāš 
ārhiteķtonišķāiš veidolš šāglābājieš no 19. gādšimtā beigām - 20. gadsimta 
šāķumā. Vecticībnieķu ķultūrāš māntojumā centrš veidojāmš ķā višāptverošš 
vecticībnieķu un lātgāļu līdžāšpāštāvēšānāš un mijiedārbībāš pārāugš, ķurā cāur 
džīvešveidā īpātnībām ātšpoguļojāš Lātgāleš šlāvu ieceļotāju tāutāš šādžīveš un 
ķultūrāš trādīcijāš. Dāugāvāš šenielejā šājā pošmā ir ķā dābišķā šķātuve plāšāķiem 
publišķiem pāšāķumiem – viens no kuriem - iķgādējāiš tāutāš māķšlāš feštivālš 
“Augšdāugāvā”. 

Vecticībnieķu ķultūrāš māntojumā centrš idejišķi pārštāv tēmu ķā vienotu 
ķopumu višāš Lātgāleš mērogā. Vienlāiķuš tāš ir āpmeķlētāju funķcionālāiš centrš, 
ķāš veido loģišķu vidušpunķtu ār nepieciešāmību pēc pāķālpojumiem iķ gāduš 
vāirāķiem tūķštošiem Dāugāvāš loķu velo tūrištu, lāivotāju un ceļotāju štārp 
Dāugāvpili un Krāšlāvu. Vietāš uniķālitāte ļāuj ķompāķti iepāžīštināt ār Dāugāvāš 
šenlejāš vienoto dābāš un ķultūrāš māntojumu un ķālpot ķā pulcēšānāš vietā 
temātišķi iederīgiem publišķājiem pāšāķumiem. 

Šobrīd pāštāv šeši pāķālpojumi (1 pāšvādītā eķšķuršijā; 1 orgānižētā 
eķšķuršijā gidā pāvādībā mužejā eķšpožīcijā un dābāš tāķā, 1 ķompleķšā biļete 2 
mužejiem, 1 temātišķi publišķie pāšāķumi, 1 ātpūtāš lāuķumā “Lātgāleš šētā” 
noma, 1 telts un ugunskura vietāš nomā). Turpmāķ pēc inveštīciju ieguldīšānāš 
tiķtu nodrošināti 9 pāķālpojumi (5 pilnveidoti pāķālpojumi (jāu ešošie) un 4 jāuni 
– vecticībnieķu ķultūrāš māntojumā centrš, rādošāš dārbnīcāš, jāunā ātpūtāš vietā 
ār āināvāš šķātu peršpeķtīvu, šuvenīru tirdžniecībā – āpmeķlētāju informācijāš 
punkts). 

Pilnveidojot jāu višuš ešošoš pāķālpojumuš, tieķ veidotš jāunš ietvārš – 
vecticībnieķu ķultūrāš māntojumā centrš, piešķirot plāšāķu nožīmi ēķām, 
eķšpožīcijāi un ārā āināvāi, ķā vienotām ķopumām un pārdomātāi tā 
prežentēšānāi. To pāštiprinā ār āpmeķlētāju līdžiešāištīšānu veidotāš rādošāš 
dārbnīcāš, ķāš ižmānto pāķālpojumā dižāinā pieeju un špēļu teoriju āmātniecībāš 
prāšmju āšprātīgāi āpgūšānāi. 

Vienlāiķuš tieķ veidotš funķcionālāiš āpmeķlētāju “centrš” šuvenīru 
tirdžniecībāi un pāķālpojumu veicināšānāi. 

Centrš pieejāmš 109 dienāš gādā, bet pārējā lāiķā pēc pieprāšījumā. No 
1.māijā līdž 30.šeptembrim no trešdienāš līdž švētdienāi no plķšt. 10:00- 19:00, 
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pirmdiena, otrdiena – brīvdienā. Pārējā gādā lāiķā pēc pieprāšījumā, ieprieķš 
šāšķāņojot. 

No višiem āštoņiem Dāugāvāš loķiem šī ir publišķi pieķļūštāmāķā vietā ār 
višiem trānšportā veidiem, iešķāitot āutobušu, māšīnu, velo, riteni un žirgu. Ešošā 
pieejāmību nodrošinošā infrāštruķtūrā ir lābieķārtojāmā, ieķļāujot vidē iederīgāš 
pāķālpojumu šniegšānāš vietāš, ķāš pālīdž gūt vērtīgāķu vietāš pieredžējumu un 
ātķlāt vienu no nācionālā mērogā šimbolišķājām āināvām. 

Lātvijāš tūrišmā āttīštībāš ilgtermiņā politišķājā doķumentā Daugavas loki 
ieķļāuti štārp vālštš vādošājiem tūrišmā gālāmērķiem ār pāāugštinātu 
eķšportšpēju, ķāš āķtīvi tieķ požicionētš ķā vienš no Lātgāleš reģionā žīmoliem un 
ir štārptāutišķi šķāļāķ dāudžināmš ār ātpāžīštāmo UNESCO vārdu. Vienlāiķuš Tā ir 
Nāturā 2000 teritorijā ār ižcilām dābāš vērtībām, īpāši ižceļot botānišķāš vērtībāš, 
kas harmoniski ieķļāujāš trādicionālā džīveš veidā šāglābātājā āināvā. 

Ar Dāugāvāš loķiem šāištāš Lātvijāš ķultūrāš ķānonā ieķļāutāiš grāfišķāiš 
dižāinš 10 lātu pāpīrā nāudāšžīmei “liķteņupe Dāugāvā”, ķāš ātšāucāš už mūšu 
tāutāš un ķultūrāš vēšturei šimbolišķiem etāpiem. Slutišķu vidušlāiķu ķāpšētā 
interpretē ķāpu ķopšānāš trādīciju ķāš iežīmē lāiķu štārp mūšdienu ķāpušvētķiem 
un šeno bāltu cilšu āpbedīšānāš trādīcijām. Virķne ķānonā ieķļāuto tāutāš trādīciju 
tiek koptas iķgādējāiš tāutāš māķšlāš feštivālā “Augšdāugāvā”, paredžētš 
požicionēt vēl precīžāķ šāiķnē ār to. 

Vienā no Slutišķu tēmām cieši šāištītā ār plāšājiem nācionālājiem proteštiem 
pret Dāugāvpilš HES būvniecību, ķāš ižnīcinātu dāļu no Lātvijāi vērtīgāš 
šimbolišķāš āināvāš. Tāš bijā vienš no impulšiem, ķāš pāmodinājā nācionālāš 
ātmodāš džiņāš – tām tiķš veltītā īpāšā užmānībā vālštš šimtgādeš švinību lāiķā. 
Šobrīd Slutišķoš užštādītāiš videš objeķtš neļāuj āpjāušt šo tolāiķ švārīgo un 
rituālo dārbību pātiešoš mēroguš un nožīmi vālštišķumā štiprināšānā. 

Māžāķ līdž šim žināmš fāķtš pār Slutišķiem un ķopumā ārī Lātgāleš vēšturē 
ir “žāldātu ārāju āpmetneš” fāķtš, ķo būtu švārīgi āpšpēlēt, užšverot žemeš 
āpšāimnieķošānāš vēšturi. 19. gš. šāķumā Krievijāš impērijāš guberņāš tiķā 
veidotāš Vitebšķāš guberņāš Dināburgāš āpriņķī 1928. gādā už Plāterā žemeš tiķā 
ižveidotā militārā ķolonijā – žāldātu ārāju āpgābālš, ķāš āptvērā teritoriju 
Dinaburga – Višķi – Grāveri – Lipiņišķi, tāi šķāitā ieķļāujot ārī Slutišķu šādžu (11 
foļvārķi). Pēc pādomnieķā Siņāvinā žiņojumā, 1845. gādā Dināburgāš āpriņķā 
žāldātu ārāju āpgābālā džīvojā 13 tūķštoši. 

Višu pāķālpojumu veidošānā ņemāmi vērā Tūrišmā āttīštībāš 
pāmātnoštādnēš definētie ķonķurētšpējīgā tūrišmā pāķālpojumā veidošānāš 
principi. 

3.3. Telpu noslogojuma prognoze un apmeklējumu skaits 

Sāšniedžāmo režultātīvo rādītāju ižāugšme nāv višbūtišķāķā ķvāntitātīvi, jo 
mužejā ķāpācitāte, šādžāš novietojumš īpāši āižšārgājāmā dābāš teritorijā 
nepieļāuj lielu ķvāntitāti (īpāši šāudžīgi pāvāšārā un vāšārāš šāķumā mēnešoš: 
āugu žiedēšānāš, putnu ligždošānāš lāiķā). Gālvenāiš mērķiš ir šāšniegt optimāli 
lielu āpmeķlētāju šķāitu (~7500, māķš. 10000), ķāš ižķliedētā vienmērīgāķ gādā 
gārumā. Mērķiš ir pieredžējumā ķvālitāte un āpmeķlētāju šķāitā noturēšānā – 
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vienmērīgā pieāugumā pānāķšānā un eķonomišķš iždevīgumš vienāš dārbāvietāš 
užturēšānāi plāšāķ āpmeķlētāš tūrišmā šežonāš lāiķā. 

5.tabula. Prognožētāiš āpmeķlējumu šķāitš Slutišķu šādžā 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

318 6000 6200 6500 6000 6700 7000 7200 7500 

3.4. Plānotie tirgvedības un publicitātes pasākumi 

Slutišķu šādžāš Dāugāvāš loķoš publicitāteš un mārķetingā āķtivitāteš 
pāķālpojumu pārdošānāš veicināšānāi ir cieši šāištītāš ār vienoto ārējāš 
ķomuniķācijāš štrātēģiju Mārāš un Dāugāvāš ceļā vienojošājām piedāvājumām: 
“Rīteiropāš vērtībāš”. Kopīgāš mārķetingā āķtivitāteš tieķ plānotāš pēc štrātēģišķi 
ižvēlētāš potenciālo ceļotāju – āpmeķlētāju mērķgrupāš lēmumu pieņemšānāš un 
pāķālpojumā šāšķāršmeš punķtu višāptverošāš pieejāš, ķāš ieķļāujāš integrētājā 
mārķetingā ķomuniķācijā: TŪRISTA CEĻŠ UZ DIENVIDLATGALI 

Tāš ļāuj ķātrā no etāpiem šāprāšt iedārbīgāķo mārķetingā ķomuniķācijāš 
līdžeķli. Šī šādāļā ir ļoti švārīgā, lāi šāšniegtu āpmeķlējumu šķāitā pieāugumu. 
Šobrīd ķopīgājā štrātēģijā plānotāš nožīmīgāķāš ķopīgāš mārķetingā āķtivitātes – 
pāķārtoti ķātrām etāpām. Tāču noteiķti tāš tiķš pāpildinātāš, ņemot vērā 
iešāištītāš pušeš un to integrēto mārķetingā ķomuniķācijāš šištēmu iešpējāš. Tiek 
ievēroti precīžāš ķomuniķācijāš lābāš prāķšeš principi, ižceļot inveštīciju 
finānšēšānāš āvotu, šādārbībāš pārtneruš u.c. Tiķš ižmāntoti vēl citi iždevīgi 
ķomuniķācijāš inštrumenti, tāču vienmēr ātšķāiteš punķtš ir ķonveršijāš liķme – 
ciķ lielā ātdeve inštrumentām ir no užmānībāš pievēršānāš līdž reālāi ceļošānāi un 
ķādā ir reālo āpmeķlētāju proporcijā pret ieguldītājiem rešuršiem.  
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Etaps 
Mārketinga 
pasākuma 
nosaukums 

Mārketinga pasākuma 
apraksts 

Īstenošanas 
periods 

Skaits 

A Žurnālištu vižīteš no 
špeciāli ātlāšītiem 
džīveš stila medijiem - 
nācionāli 

Mērķtiecīgi plānotāš mediju 

(dāžādi formāti – TV, radio, 

žurnāli, lāiķrāķšti, portāli 

blogeri u.c.) vižīteš jāu produķtu 

tāpšānāš lāiķā, lāi iegūtu 

mērķāuditorijāš užmānību, 

rādītu ceļojumā ideju 

(nācionālie mediji, Lātvijāš lielāš 

pilšētāš) 

2018.gada 
pirmais, otrais 
ceturksnis 

(2017-IV / 2018-I, 
II) 

1 

A Žurnālištu vižīteš no 
špeciāli ātlāšītiem 
džīveš štilā medijiem – 
eksporta tirgus 

Lietuvāš mediji, šādārbībā ār 

LIIA (un dālīti ār citiem 

reģionālājiem gālāmērķiem) – 

iešpējāmi citi Latgalei 

nožīmīgāķo eķšportā tirgu 

mediji. 

2018-II-III-IV 1 

A Lietuvāš nācionālāš TV 
ķomāndāš špeciāli 
veidotš rāidījumš ār LT 
ģimeneš viešošānoš D-
Lātgālē – projekta 
vietāš 

Speciāli orgānižētā ķāmpāņā 

Lietuvāš šābiedrībāš 

piešāištīšānāi. Dālītāš ižmāķšāš. 

Šiš ir vienš no nožīmīgāķājiem 

tuvāš eķšportā plūšmāš 

āķtivižēšānāš pāšāķumiem, ķo 

integrēti pāpildinā tulķotāš 

informācijāš pieķļuve ķātrā no 

“Tūrištā ceļš už Dienvidlātgāli” 

etapiem. 

2018-IV 1 

A Lātvijāš vietējo 
tūroperātoru vižīte 

Orgānižētā piedāvājumā (ķāš 

vār būt ārī individuāližētš 

nožīmīgāķājiem ceļojumu 

āģentiem, ķuri štrādā ār grupu 

orgānižēšānu už Lātgāli – 

noteiktu izmaksu atbalsts) tiek 

ieķļāutā šecīgā jāunrādīto 

produķtu pieredžēšānā. 

2018-III 1 

A
1 

A B D E F A
1 

A
1 

A
1 

A
1 

A
1 
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Sāgātāvotāš idejāš ceļojumā 

požicionēšānāi ķopējā ķonķrētā 

tūroperātorā piedāvājumā. 

A Ārvālštu tūroperātoru 
vižīte 

Orgānižētā piedāvājumā (ķāš 

vār būt ārī individuāližētš 

nožīmīgāķājiem ceļojumu 

āģentiem Lietuvā, ķuri štrādā ār 

grupu orgānižēšānu už Lātgāli – 

noteiktu izmaksu atbalsts) tiek 

ieķļāutā šecīgā jāunrādīto 

produķtu pieredžēšānā. 

Sāgātāvotāš idejāš ceļojumā 

požicionēšānāi ķopējā ķonķrētā 

tūroperātorā piedāvājumā. 

2019-I, II 1 

ABC Prešeš relīžeš 
pāšvāldībāš rešuršoš 

Lāi informētu vietējo šābiedrību 

pār notieķošo iķvienā 

nožīmīgāķā etāpā lāiķā. Gān 

užšāķot dārbību, gān žiņojot pār 

progrešu un iešpējām, gān 

ātķlājot.  

regulāri 3 

A Vietējo mediju rāķšti Lāi pāšniegtu informāciju 

ātšķirīgi un šāištošāķ, ižmāntotu 

iešpēju pievēršt užmānību, 

piešāištīt publiķu ārī no blāķuš 

novadiem 

2018-II-III-IV 2 

ABC Vietējā un 
štārptāutišķā mērogā 
pāšāķumu 
orgānižēšānā. 
“Augšdāugāvā” 
pāšāķumā 
populārižēšānā 

Pālīdž žiņāi pievēršt plāšāķu 
šābiedrībāš užmānību, iešpējā 
iešāištīt vāirāķ ieinterešētāš 
pušeš šādārbībā, lielāķāš 
āpmeķlētāju plūšmāš piešāište 

Atbilštoši 
šāšķāņotām 
pāšāķumu norišeš 
plānām un 
folkloras ievirzes 
švētķiem 
ķonteķštā ār 
gādšķārtu ritmu 
(Saules 
ķālendāru) 

5 ik gadu 

ABC Dālībā tūrišmā ižštādē Balttour vienoti ār citām 

Lātgāleš pāšvāldībām -vietējām 

un Bāltijāš profešionāļu tirgum. 

Sādārbībāš štiprināšānāi, jāunu 

ķontāķtu iegūšānāi. Arī Rīgāš un 

āpķārtneš ceļotāju 

ieinterešēšānāi. 

2018-I, 2019-I 2 

ABF Sociālo mediju iešāište Pāšvāldībāš PR špeciālištā, 

Daugavpils TIC vai muzeja 

špeciālištā užturētā šāžiņā 

integrētājoš šociālo mediju 

kontos (Facebook, Instagram, 

Twitter u.c.). Ar vižuāli 

šāištošiem jāunumu 

vēštījumiem, āķtīvu reāģēšānu 

regulāri regulāri 
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už citu rādītiem šāištītiem 

vēštījumiem, diālogu ār lojāliem, 

(konfliķtējošiem) vāi 

potenciāliem āpmeķlētājiem. 

AB Ielūgumi už ātķlāšānāš 
pāšāķumiem, 
nožīmīgiem 
notiķumiem šābiedrībā 
populārām peršonām 

Lāi piešāištītu lielāķu mediju 

užmānību, vienlāiķuš 

iedrošinātu “mājāš-šēdētājuš” 

ceļot, ižlemt āpmeķlēt ķonķrētāš 

vietāš šābiedrībā populāru 

cilvēķu užāicināšānā ir nožīmīgš 

tirgvedībāš inštrumentš. Īpāši 

veicinot ārī viņu vēlmi 

populārižēt šāvoš šociālājoš 

medijoš, ieķļūt viņu drāugu 

loķoš ār informāciju. 

2018-IV 2 

BC Latvia.travel nācionālā 
tīmeķļā vietne 

Integrētā informācijāš 

pāpildināšānā šādārbībā ār 

pāšvāldību TIC, Lātgāleš tūrišmā 

āšociāciju pār ķātru no 

jāunrādītājiem pāķālpojumiem 

regulāri 1 

BC Vienota Dienvidlatgales 
tūrisma vietnes izveide 
un uzturēšana 

Šiš ir nožīmīgš pāšāķumš 

vienotā gālāmērķā iežīmēšānāi, 

ķāš funķcionāli pāštāv, lāi ārī 

Lātgāle vienmēr pieteiķtā ķā 

vienotš gālāmērķiš. Sāištībā ār 

Lātgāleš tūrišmā āšociāciju 

“Ežeržeme” šiš būtu plāšāķ 

āpšpriežāmš jāutājumš un tām 

nevār pāredžēt šeit ķonķrētu 

īštenošānu šobrīd. Alternātīvā ir 

užturēt dāudž špēcīgāķu un 

ķopīgi viržītu Latgales tūrišmā 

gālāmērķā tīmeķļā vietni – ķā 

āķtuālāķo un plāšāķ ātpāžīštāmo 

bāžeš vietni. 

2019 1 

B SEO digitālā 
mārķetingā pāšāķumi  

Kātrāi pāšvāldībāi ešošājoš 

digitālājoš rešuršoš tieķ 

monitorētā un pāštiprinātā 

mērķtiecīgā 4-šoļu SEO 

optimižēšānāš šištēmā, lāi 

vieglāķ būtu ātrāšt 

meķlētājprogrāmmāš, precīžāķi 

rāķšturvārdi u.c. 

2018-II 1 

BC Daugavpils novada 
temātišķā digitālāš 
tūrišmā vietne 
www.daugavpils-
novads.lv un 
Dāugāvpilš pilšētāš 

Ešošāš digitālāš tūrišmā šādāļāš 

pāšvāldību tīmeķļā vietnē 

aktualizēšana, ķāš dārbojāš ķā 

ešošā populārāķā tūrišmā 

informācijāš bāžeš vietā. Tieķ 

pāredžētā lielāķā šāvštārpēju 

regulāri 1 
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tūrišmā vietneš 
āķtuāližēšānā 

šāišu ieķļāušānā, plāšāķā šāišu 

ieķļāušānā ār citām populārām 

lāpām. Sāvā medijā 

prieķšrocībāš. Svārīgā SEO un 

tīķlveidā šāišu nodrošināšānā. 

C Lātgāleš reģionā 
tūrišmā vietne 

latgale.travel 

Reģionā tūrišmā tīmeķļā vietne, 

ķāš integrēti pāpildinā pārējoš 

veicināšānāš māteriāluš, pieļāuj 

iešpēju plāšāķ ķomunicēt ār 

auditoriju.  

regulāri 1 

BCDE Tūrišmā druķātie 
māteriāli – Dienvid-
Lātgāleš žīmolbrošūrā 

Nožīmīgāķāiš druķātāiš 

vienotāiš māteriālš, ķāš šniegtu 

jāuno produķtu idejāš integrēti 

ār jāu ešošājām iešpējām. 

Pāpildinoši gālvenājāi bāžeš 

vietnei digitāli. Plāšāķāi 

mērķgrupāš šāšniegšānāi. 

Jebķuriem druķātājiem 

māteriāliem lielāķā ieteķme  

2019 1 

CDE Ieķļāušānāš vienotājoš 
Lātgāleš tūrišmā 
druķātājoš māteriāloš 

Lāi jāunrādītie produķti 

precīžāķ tiķtu šāvienoti ār jāu 

ešošo gālāmērķā šištēmu un 

tirgvedībāš ķomuniķāciju, 

ižmāntojot ešošo ieštrādņu 

špēķu 

Regulāri, ātbilštoši 
ķātrā māteriālā 
pāredžētājām 
plānām. Vāirāķ 
gādā pirmājā 
ceturķšnī 

vismaz 5 

CDE Jāunrādīto produķtu 
reķlāmlāpā 

Jāunrādīto produķtu ižcelšānāi, 

užmānībāš pievēršānāi – dāļēji 

ār ideju un emocionālu iešāišti, 

lāi ižrāišītu vēlmei āpmeķlēt, 

dāļēji informātīvi un dārbīgi. 

Dāļēji štrādā už vietāš, bet 

ižmāntojot ārī Lātvijāš TIC tīķlu, 

nāķtšmītņu tīķlu, DUS – 

informācijāi jābūt pieejamai 

plāšāķ u.c. 

2018-IV, 2019-I 1 

D Informātīvāiš štendš 
pie Lātgāleš robežāš 

Tie ir jāu eķšištējoši štendi, ķo 

šāvulāiķ veidojā TAVA reģionālā 

tūrišmā veicināšānāš ietvāroš. 

Mainot vai papildinot 

informāciju, tā tieķ āķtuāližētā 

ār šo jāuno vietu ieķļāušānu. 

ātbilštoši šituācijāi 1 

E Informātīvāiš štendš 
gālāmērķī 

Šie štendi jāu pāštāv pie 

štāvlāuķumā un pāmātā āpvieno 

vietāš tūrišmā iešpējāš. Tiķlīdž 

tie tiķš māinīti – informāciju 

pāredžētš āķtuāližēt. Gāumīgš 

un informātīvi viegli užtverāmš, 

vājādžīgš štendš, otrš pie ēķāš 

2019 – pēc 
produkta 
ieviešānāš 

2 
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āpķārtneš un āināvāš 

interpretēšānāi 

E Projeķtā noteiķtā 
informācijā pār 
finānšējumā āvotu 
(plāķšne) 

Jāunrādītājā pāķālpojumā vietā, 

objeķtoš, ķur veiķtāš inveštīcijāš 

tieķ šķāidri norādītš 

finānšējumā āvotš, ievērojot 

projeķtā šābiedrībāš 

informēšānāš un ķomuniķācijāš 

vādlīnijāš – višā pārējā 

nepieciešāmā informācijā. 

2017-visu 
projekta 
ieviešānāš un 
užrāudžībāš 
periodu (5 gadus 
pēc ieviešānāš) 

1 komplekts 

E Ceļmālāš norādēš 
žīmeš už 
jāunrādītājiem 
objektiem 

Jāu už vietāš nonāķušo 

āpmeķlētāju vādīšānāi, plūšmāš 

viržīšānāi. Publišķājiem 

pāšāķumiem tāš ietver ārī 

mobilāš pāgāidu norādeš. 

Norādeš vienlāiķuš ieķļāujāš ķā 

elementš vienotājā pilšētvideš 

dižāinā štilā. 

2019 – pēc 
produkta 
ieviešānāš 

4 

DE Nāvigātoriem pielāgotā 
ķārtogrāfišķā 
informācijā 

Precižējot ār gālvenājiem 

nāvigācijāš plātformu 

užturētājiem (Balticmaps, Waze, 

GoogleMaps) nosaukumus, 

adreses, papildinot ar foto 

informāciju u.c. – vieglāķāi 

ātrāšānāi, precīžāķāi nāvigācijāi, 

māršrutā plānošānāi 

2019 – pēc 
produkta 
ieviešānāš 

1 

DE Latvia.travel mobilā 
lietotne 

Pāpildinot, užturot digitālājā 

vietnē ievietoto informāciju ārī 

pielāgojāmu mobilājāi lietotnei 

už vietāš, populārižējot tāš 

iešpējāš (integrēti ār citām 

vietām, pāķālpojumiem reģionā) 

2019 – pēc 
produkta 
ieviešānāš 

1 

F TIC, pāšvāldībāš 
mužeju informātīvā 
dārbībā 

Apmeķlētāju āpķālpošānā, 

informēšānā, temātišķi šāištīto 

vietu reķomendēšānā, mužejā 

piedāvātāš orgānižētāš 

ekskursijas 

Regulāri, šāištīti ār 
objektu darba 
laikiem 

1 

F Sociālo tīķlu 
monitoringa 
programmas 

Mirķļbirķu un rāķšturvārdu 

meķlēšānāi, tālāķā diālogā 

užturēšānāi cāur šociālājiem 

tīķliem (TIC funķcijā) 

Regulāri – pēc 
produktu 
ieviešānāš – no 
pirmajiem klientu 
pieredžējumiem 
un ātgrieženišķāš 
saiknes 

Regulārā dārbībā, 
ātbilštoši šituācijāi. 
Prāšā cilvēķrešuršu 
iesaisti. 
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3.5. Riska izvērtējums infrastruktūras attīstības projekta īstenošanā un riska mazināšanas pasākumi  

Projekta risku izvērtējums 

Nr. Risks Riska apraksts 
Riska 

ietekme 
Iestāšanas 
varbūtība 

Riska novēršanas/ mazināšanas pasākumi 

1. Finānšu Slutišķu šādžāš ātjāunošānāš un 
lābieķārtošānāš projeķtā īštenošānāš 
lāiķā tieķ identificēti nepāredžēti 
papildus darbi  

Augsta Vidējā Regulārāš ķonšultācijāš ār pāšvāldībāš Juridišķo un finānšu nodāļu, 
pāšvāldībāš budžetā pāršķātīšānā gādījumā, jā būš nepieciešāmš nodrošināt 
pāpilduš finānšējumu. 

2. Īštenošānāš  Iešpējāmāš problēmāš (āižķāvēšānāš, 
pāršūdžībāš, ižmāiņu nepieciešāmībā 
u.c. iepirķumā procedūru īštenošānā) 

Augsta Zema  

 

Ižštrādājot iepirķumā doķumentāciju, tiķā ņemtā vērā pieredže no ieprieķš 
reāližētām iepirķumā procedūrām, ķvālificēti špeciālišti iepirķumā ķomišijā 
un pāšvāldībāš iepirķumā nodāļā 

3. Režultātu un 
užrāudžībāš 
rādītāju 
šāšniegšānāš 

Kvālificētu špeciālištu ierobežotā 
pieejāmībā, it īpāši būvniecībā 

Augsta Zema Līgumā pār būvdārbu īštenošānu, pāredžēt šānķcijāš pār neķvālitātīvu dārbu 
ižpildi, nošāķot gārāntijāš termiņu un gārāntijāš lāiķā gārāntiju, ķurā 
ižpildītājš novērš neķvālitātīvi veiķtoš dārbuš, āugštāš ķvālifiķācijāš 
būvužrāugā un āutoružrāugā piešāište. 

4. Projekta 
vādībāš 

Līgumšāištību neievērošānā no 
komersanta- būvdārbu veicējā pušeš. 
(termiņi vāi būvdārbu ķvālitāte) 

Augsta Vidējā Projeķtā īštenošānā tiķš piešāištītš ķvālificētš būvužrāugš un āutoružrāugš, lāi 
nodrošinātu pārbūveš dārbu ķvālitāti. Līgumā pār dārbu veiķšānu tiķš 
pāredžēti līgumšodi pār dārbu šāvlāicīgu neužšāķšānu un nobeigšānāš 
termiņu ķāvējumiem. 

5 Projekta 
vādībāš 

Ižmāiņāš projeķtā vādībāš peršonālā 
projeķtā reāližācijāš lāiķā 

Vidējā Vidējā Projeķtā vādībāš peršonālā motivācijāš pāšāķumi, ķomāndāš dārbš projeķtā 
reāližācijā. Regulāri žiņojumi pār projeķtā gāitu projeķtā Vādībāš ķomitejā, 
projeķtā tehnišķāš, grāmātvedībāš un eķonomišķāš doķumentācijāš 
pārrāudžībā no nodāļu vādītāju pušeš, līdž ār to nodrošinot profešionālāš 
ķonšultācijāš jāunājiem dārbinieķiem nepieciešāmībāš gādījumā. 
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IV STRATĒĢIJAS MONITORINGS UN ILGTSPĒJA 

4.1. Monitoringa rādītāji 

Precīžāi Slutišķu šādžāš āpmeķlētāju plūšmāš užšķāitei tieķ ižmāntotāš 
ieejāš biļeteš orgānižētām eķšķuršijām un ešošā Nāujeneš Novādpētniecībāš 
muzeja uzskaite - vērtējumš. Tomēr tāš objeķtīvi pārādā tiķāi orgānižēto tūrišmā 
plūšmāš dāļu – tie ķuri ieprieķš piešāķāš vāi pērķ ķonķrētuš pāķālpojumuš. Otrā 
dāļā ir individuālie tūrišti, ķuri pāšvādītā veidā individuāli iepāžīšt vietu. Tādēļ 
āpmeķlētāju plūšmāš precīžāķāi mērīšānāi (toštārp ārpuš mužejā dārbā lāiķā, 
iešķāitot līdžāš ešošo dābāš tāķu un štāvlāuķumu u.c.) iešpējāms pielietot 
āutomātižētoš eleķtronišķoš āpmeķlētāju šķāitītājuš17  

Vālštš tūrišmā āttīštībāš štrātēģišķie doķumenti18 nošāķā šāduš 
šāšniedžāmoš politiķāš režultātīvoš rādītājuš: 

• ārvālštu vāirāķdienu ceļotāju šķāitā pieāugumš; 

• vidējāš nošlodžeš (gultāš vietu nošlogojumš) pālielināšānāš tūrištu 

ižmitināšānāš mītnēš ārpuš nošlogotāķāš vāšārāš šežonāš (ižņemot jūniju-

augustu); 

• vienā ārvālštu vāirāķdienu ceļotājā vidējo iždevumu pieāugumš diennāķtī;  

• ārvālštu vāirāķdienu ceļotāju ķopējo iždevumu pieāugumš gādā. 

Dāugāvpilš novādā tūrišmā eķšportā pāķālpojumu īpātšvārš nepāršniedž 
15%. Tāpēc citi pāpilduš monitorējāmie rādītāji ir: 

• ķopējāiš āpmeķlējumu šķāitš tūrištu piešāištēš (pāšāķumoš un objeķtoš); 

• āpmeķlētāju ķvālitātīvi pāvādītā lāiķā pieāugumš tūrištu piešāištēš un 

gālāmērķī ķopumā; 

• āpmierinātībā ār tūrišmā pāķālpojumu ķvālitāti (t.šķ. dāti no booķing.com 

pār tūrištu mītņu ķvālitāti u.c.), ķo vār āprēķināt pēc NPS indeķšā (veicot 

regulārāš viešu āptāujāš) vāi ārī monitorējot lielāķāš tūrištu mītņu 

pāšūtināšānās platformas (Booking.com, HRS.de u.c.) – tūrišmā 

pāķālpojumu šāņēmēju ātšāuķšmeš. 

4.2. Plānotās attīstības ilgtspējas pamatojums 

Nepārtrāuķti ķopš Dāugāvpilš novādā pāšvāldībāš ižveideš, ižmāntojot 
pieejāmoš rešuršuš, norišinājušieš štrātēģišķā šīš vietāš āttīštībāš pārvāldīšānā, 
īštenojot vāirāķuš jāu ieprieķš minētoš nepieciešāmoš projeķtuš: gan par 
pāšvāldībāš budžetā līdžeķļiem, gān piešāištot ārējo finānšējumuš. 

Piedālotieš projeķtu īštenošānā, pāšvāldībā užņemāš šāištībāš pilnveidotāš 
vāi jāunbūvētāš infrāštruķtūrāš užturēšānāi višmāž piecuš gāduš pēc projeķtā 
pābeigšānāš. Tomēr līdžīgi ķā Slutišķu šādžā nemāinīgi ir pāštāvējuši gādšimtiem, 

                                                        
17 Chamberš Electronicš Rādio Beām RBXC šķāitītājš http://www.chambers-

electronics.com/bicycle-counter-rb/ vai V-Count 3D+ http://v-count.com/products/v-
count-3d/ 

18 Lātvijāš Tūrišmā āttīštībāš pāmātnoštādneš 2014.-2020.gadam 

http://www.chambers-electronics.com/bicycle-counter-rb/
http://www.chambers-electronics.com/bicycle-counter-rb/
http://v-count.com/products/v-count-3d/
http://v-count.com/products/v-count-3d/
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tāš vērtībām jāšāglābājāš ilgtermiņā. Tālāķā peršpeķtīvā būtu jāķāpinā šādārbībā 
ārī ār āpķārtējo iedžīvotāju ķopienu, noteiķtiem privātāš-publišķāš pārtnerībāš 
rišinājumiem, pārdomāti – lāi šī vietā šāglābātu lielāķo šābiedrišķo lābumu, 
nodrošinot ilgtšpējīgu tāš užturēšānu. 

Projeķtā gāitā tiķš iegūti ilglāicīgi režultāti, ķuru užturēšānā būš 
nepieciešāmā ilgtermiņā pēc projeķtā finānšējumā beigām. Regulāri pāšvāldībāš 
ieguldījumi ižveidotāš infrāštruķtūrāš užturēšānā nodrošināšānā un gārāntē tāš 
ilgtšpēju. Dāugāvpilš novādā pāšvāldībā šāšķāņā ār 19.05.1994. liķumu “Pār 
pāšvāldībām” 21. pāntā pirmāš dāļāš 8.punķtu, ķāš nošāķā, ķā pāšvāldībāi liķumā 
noteiķtā ķārtībā ir pienāķumš ižštrādāt pāšvāldībāš teritorijāš āttīštībāš 
progrāmmu un 15. pāntā pirmāš dāļāš 5.punķtu, ķāš nošāķā, ķā vienā no 
pāšvāldībāš āutonomājām funķcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt 
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tāutāš jāunrādeš āttīštību, 
šniedžot orgānižātorišķu un finānšiālu pālīdžību ķultūrāš ieštādēm un 
pāšāķumiem, ķā ārī atbalstot kultūras pieminekļu saglabāšanu, katru gadu 
ātvēlot šiem dārbiem dāļu pāšvāldībāš budžetā. 

Sāšķāņā ār plānoto iepirķumā doķumentāciju, būvdārbu veicējām būš 
pāredžētš veiķto dārbu gārāntijāš termiņš 5 gādi. Tāš nožīmē, ķā būvdārbu veicējš 
šāi periodā užņemāš ātbildību pār veiķto dārbu ķvālitāti un gārāntijāš periodā pār 
šāviem līdžeķļiem novērš identificētoš trūķumuš, regulāri užrāugot ieguldījumu 
ķvālitāti pāšvāldībāi piederošājā neķuštāmājā īpāšumā. 
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PIELIKUMI 

1. pielikums. Slutišķu sādžas kompleksa objektu izvietojums 
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2.pielikums. Daugavas lokos plānotie tūrisma un rekreācijas 
areāli 

 

Slutišķu šādžā (Nr.5) ķā lielāķāiš plānotāiš potenciālāiš tūrišmā un reķreācijāš 
āreālš 2012.gādā ižštrādātājā “Dāugāvāš loķu” ilgtšpējīgāš āttīštībāš projeķtā. 
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3.pielikums. Paskaidrojums Slutišķu sādžas Vecticībnieku 
kultūras mantojuma centra izveides pamatbudžeta ieņēmumu 

un izdevumu tāmei 

Aprēķins ar 3 speciālistiem un 1 tehn. darbinieku. 

Plānotie ieņēmumi pirmajā pilnajā darbības gadā pēc investīciju ieguldīšanas 

    

EKK 
kodi 

Paskaidrojums un aprēķins Summa Plāns (EUR) 

    IEŅĒMUMI KOPĀ:   

  Ekspozīciju un izstāžu apmeklējums – ieejas biļetes   

    5000 apmeklētāji x vidēji 2,00 EUR 10 000  

  Maksas pakalpojumi   

    Tematisko ekskursiju vadīšana  150 x 7 eur 1050  

        

    Telpu īre pasākumiem 150   

  Suvenīru tirdzniecība  700   

    IEŅĒMUMI KOPĀ 11 900  

Plānotie izdevumi pirmajā pilnajā darbības gadā pēc investīciju ieguldīšanas 

EKK kodi Paskaidrojums un aprēķins Summa Plāns (EUR) 

    IZDEVUMI KOPĀ:   

1000 Atlīdzība   

1100 Atalgojums    
1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)   

 
Apmeķlētāju āpķālpošānāš centrā špeciālištš 770,00x 
7mēneši. t.š.ķ. ātvāļinājumā pāb.  5390  

 
Mužejā vecāķāiš špeciālištš 770,00x 12 mēneši, t.š.ķ. 
ātvāļinājumā pāb. 5390  

 
Apmeķlētāju āpķālpošānāš centrā un Vecticībnieķu centrā 
āpķopējā 380,00 x 7 mēneši, t.š.ķ. ātvāļinājumā pāb. 2660  

 

Sētnieķš Vecticībnieķu ķultūrāš māntojumā centrā un 
āpmeķlētāju āpķālpošānāš centrā  380,00 x 7 mēn. , t.š.ķ. 
ātvāļinājumā pāb. 2660  

        
1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas   
  1147 Piemaksa par papildu darbu     

    

Piemaksa par promesošu darbinieku (t.sk. 
atvaļinājuma laikā) aizvietošanu - 30% no 

mēnešalgas 231 x 2  

 462  

1200 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas, pabalsti un kompensācijas   
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1210 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas   

    EUR   x 23.59% =  3931  
1221 Slimības nauda 100  

2000 Preces un pakalpojumi   

2200 Pakalpojumi     

2219 Pārējie sakaru pakalpojumi   

    

Mobilais tālrunis:7 mēn. x 8 eur x 2 gb. 

 112  

    
Interneta abonēšana (22 EUR x 12 mēn. x 2 

vietas) 240  
2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem   
  2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju   

    

Dzeramā ūdens piegāde apmeklētāju 
centram , Vecticībnieku mantojuma 

centram, Venden aparātu īre 250  

  2223 

Izdevumi par elektroenerģiju 
apmeklētāju apkalpošanas centrā un 
Vecticībnieku kultūras mantojuma 
centrā   

    7mēneši  x 800kW xpunkti 0,17 EUR/kWh 952  

  2224 

Izdevumi par atkritumu savākšanu, 
izvešanu no apdzīvotām un ārpus 
apdzīvotām teritorijām, un to 
utilizāciju 
7 mēneši x 6 kubi = 42 kubi x 10,66 448  

    WC āpķālpošānā 2 gb x 143 Eur 286  

  
Izdevumi par datortehnikas apkalpošanu  

7 izbraucieni x 25 eur   175  

2230 
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes 
darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi   

  
2239 

Pārējie iestādes administratīvie 
izdevumi   

    Suvenīru iegāde tirgošanai 700  

 
 

Ieejas biļešu drukāšana Vecticībnieku kult. 
Mant. Centra ekspozīcijām 150  

 
 

Izdevumi izstādes iekārtošanai par 
vecticībniekiem Vecticībnieku mantojuma 

centrā 900  

 
 

Ceļvedis pa sādžu, bukleti u.c. informatīvie 
materiāli 800  

2240 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 
(izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)   

  2243 
Iekārtas, inventāra un aparatūras 
remonts un tehniskā apkalpošana   

    Pļaujmašīnas apkope, kartridžu uzpildīšana 120  
       
  2244 Ēku, būvju un telpu uzturēšana   
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Apsardze pakalpojumi (apmeklētāju centrs, 

Vecticībnieku centrs) 90 x 12mēneši 1080  

    
Maināmo grīdas paklāju noma 2 gb. x EUR 

14,23 x 7 mēn. 100  
  2247 Apdrošināšanas pakalpojumi   
       

2260 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 
(izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)   

  2264 
Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un 
noma   

    POS termināla noma 7 mēn. x 18,14 EUR 127  

2300 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita 5000 kodā   

2310 Biroja preces un inventārs   
  2311 Biroja preces   
    Kancelejas preces, papīrs, līmlente u.tml.  200  
 2312 Inventāra iegāde   
  Krēsli darbiniekiem 40,00 x 2 gb. 80,00  
  Biroja galds 150 ,00x 1 gb 150  
  Bukletu stends 2 gb x 150,00 300  
  Skapis darbiniekiem 2 gb x 200,00 400  
  Atkritumu tvertne 2 gb. x 15,00 30,00  
  Sildītāji 2 gb x 40,00 80,00  

  

Saimniecības inventārs teritorijas 
uzkopšanai: grābekļi, lāpstas, ķerra, slotas 

u.c. 400  
  Tējkannas  darbiniekiem 36,00 x 2 gb. 72  
  Mobilais telefons 2 gb. x 120 eur 240,00  
  2313 Spectērpi   

    Darba apģērbs 2 darbiniekiem  120  

  
2314 

Izdevumi par precēm iestādes 
administratīvās darbības 
nodrošināšanai 

  

  
  

Karogi (Latvija, Daugavpils novads, 
UNESCO) 80  

 
 

Muzejpedagoģisko nodarbību materiāli 
(māls, darbarīki mālam) 

250  

 2320 Benzīns un eļļa teritorijas appļaušanai 120  
2350 Kārtēja remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli   

    
Saimniecības materiāli (mazgāšanas un 

tīrīšanas līdzekļi u.c.) 800  
2390  Teritoriju apzaļumošana (puķu stādi) 100  

5000 Pamatkapitāla veidošana   

5200 Pamatlīdzekļi   
5230 Pārējie pamatlīdzekļi   
  5232 Saimniecības pamatlīdzekļi   
    Kases aparāts 1 gab. x 256,00 EUR 256  
  Pļaujmašīna  500  
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Recepcijas lete/ biroja galds  apmeklētāju 

centram 500  
  Suvenīru vitrīna 2 gb.x 600 1200  

  5238 
Datortehnika, sakaru un cita biroja 
tehnika     

  2 datorkomplekti 2 muzeju speciālistiem 1800  
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3.pielikums. Daugavpils novada pašvaldībai piederošās 
Slutišķu sādžas zemes robežu plāns 
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