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Investīciju plāna 4. Pielikums 
 

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte"  

5.5.1. specifisko atbalsta mērķi "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus"  

pirmā atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai visā Latvijas teritorijā (tai skaitā Rīgā), izņemot pārējās Baltijas jūras 

piekrastes pašvaldības"  ietvaros īstenojamās projektu idejas 
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1.Vidēja termiņa prioritāte 

Projekta ideja: „Radošā tūrisma maršruta “Atrodi mantojumu” izveide, saglabājot, aizsargājot un attīstot nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu”  Radošā 

laboratorija Rušonas klosterī “Alķīmija – ceļš uz garīgo pilnību”. 

Individuālais vai sadarbības projekts: sadarbības projekts 

Projekta idejas pamatojums: Projekts vērsts uz Riebiņu novada kultūras mantojuma saglabāšanu. 

Rušonas kā tūristiem pievilcīgas vietas veicinošie faktori ir dažādi. Pirmkārt,  Rušona atrodas stratēģiskā tūrisma ceļa Preiļi – Aglona vidū, kā arī Daugavpils – 

Rēzekne vidū, līdz ar to tā ir lieliska vieta, kur tūristu grupām plānot apstāšanos un jaunu tūrisma objektu apskati. Otrkārt, Rušonas pagasts un turpat netālu 

esošais Aglonas pagasts ir bagāts ar ezeriem, kas ir veicinājis tūrisma naktsmītņu izveidi tieši tajā pusē. Jau pašreiz daļa šī reģiona tūristu – nakšņotāju paliek 

Rušonas tuvumā, kas veicinātu arī jaunā tūrisma produkta un pakalpojumu izmantošanu. 

Īstenojot projektu, tiks ne vien sakārtots valsts kultūras piemineklis – Rušonas baznīcas klosteris, bet arī veicināta blakus esošo dabas un kultūrvēsturisko, 

arheoloģisko pieminekļu atpazīstamība, apmeklētība, līdz ar to arī vides ap tiem sakārtošana, objektu saglabāšana ilgtermiņā. Tūristu skaita pieaugums un it 

īpaši vairākdienu tūristu skaita palielināšanās veicinās uzņēmējdarbības vidi ne vien Rušonā, bet Riebiņu novadā un Latgalē kopumā, uzlabos vietējo iedzīvotāju 

nākotnes labklājību un dzīves kvalitāti, pašvaldības ieņēmumu pieaugumu, uzņēmējdarbības un kultūras vidi. 



Projekta mērķis: Saglabāt, aizsargāt un attīstīt pašvaldības attīstības programmā balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, attīstīt esošās funkcijas un 

piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektā, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma 

objekta sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.  

Projekta aktivitāšu pamatojums:  Nodrošināt Kultūrvēsturiskā objekta - Rušonas baznīcas klosteris telpu daļēju izmantošanu tūrisma vajadzībām. Veikt klostera 

jumta tehniskā projekta izstrādi, veikt jumta nomaiņu, veikt kosmētisko remontu klostera 1.stāva garenajā koridorā, trepēm uz pagrabstāvu un pagrabstāva vienai 

telpai, kā arī ierīkot elektrību šajās telpās. Iegādāties un aprīkot esošās telpas ar materiāltehniskajiem līdzekļiem. Projekta obligāts nosacījums ir tūristus piesaistoša 

pakalpojuma ieviešana.  

Plānots vadīt vēsturiskas ekskursijas pa izremontēto ēkas daļu (par baznīcas, klostera, mūku un vietējās apkārtnes vēsturi), kā arī paredzēt radošās nodarbības 

klostera pagrabstāvā.  

Klostera izremontētajā ēkas daļā tiks ierīkota radošā laboratorija “Alķīmija – ceļš uz garīgo pilnību”, kurā apmeklētājiem tiks piedāvāta miera un garīguma terapija 

caur klusumu vai pieklusinātu garīgo mūziku. Ieeja ēkā notiks vienā galā , un, ejot pa 1.stāva garo eju, fonā skanēs pieklusināta garīgā mūzika, pie sienām būs 

izvietotas garīga rakstura ekspozīcijas –izstādes, tālāk ceļš vedīs pa trepēm uz pagrabstāvu, kur būs izremontēta viena telpa. Visas gājiena laikā tiks stāstīta Rušonas 

baznīcas, klostera, muižas un tuvākās apkārtnes vēsture, klosterī savulaik dzīvojošo dominikāņu mūka dzīvesveids un cita informācija par garīgām lietām, katoļu 

baznīcas tradīcijām. Pagrabstāvā izremontētajā telpā apmeklētājiem tiks piedāvāta radošā darbošanās ar garīguma izzināšanu – laboratorija “Alķīmija – ceļš uz 

garīgo pilnību”. Nodarbības būs paredzētas visām vecuma grupām, kuru laikā notiks darbošanās ar izzinošiem elementiem par garīguma tēmu un saistībā ar mūku 

dzīvi. Tāpat apmeklētājiem būs iespēja pašiem izveidot (izkalt) un iegādāties piemiņas monētiņu ar Rušonas baznīcai un klosterim raksturīgu simbolu. Pēc projekta 

ieviešanas plānots atklāšanas pasākums ar dievkalpojumu baznīcā un radošām aktivitātēm pēc tā. Rušonas baznīcā ik gadu atzīmē tādus svētkus kā Sv.Urzulas, 

Sv.Antona un Sv.Jura dienu. Tā kā Latvijā ir vairāk kā 17 tūkstoši cilvēku, kam vārds ir Juris (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācija), plānots šo 

dienu atzīmēt plašākā mērogā, aicinot sapulcēties visas Latvijas Jurus. Pasākums sāksies ar dievkalpojumu Rušonas baznīcā un turpināsies ar gājienu pa vēsturisko 

218 m garo liepu aleju līdz Rušonas muižai, kur vietējā uzņēmēja teritorijā notiks mājražotāju un amatnieku gadatirgus un dažādas aktivitātes visām paaudzēm – 

radošās darbnīcas, vizināšanās ar laivu pa Rušonas ezeru, vizināšanās ar laivu u.c. Paralēli tiks piedāvātas ekskursijas izremontētajā klostera daļā. Līdz ar to 

teritorijā ap Rušonas baznīcu un klosteri tiks pulcēti gan vietējie iedzīvotāji, gan apmeklētāji no tālākiem Latvijas novadiem. Juru saiets līdz šim Latvijā organizēts, 

tas būtu jauns piedāvājums – pasākums, ko varētu ieviest kā tradīciju tieši Rušonā. Tāpat tiks iesaistīti vietējie tūrisma uzņēmēji, mājražotāji, amatnieki un citi, 

līdz ar to tiks sekmēta vietējā ekonomiskā izaugsme. 



Rušonas baznīca un klosteris tika uzcelti vēl pirms tam, kad tika uzcelta Aglonas bazilika un klosteris, līdz ar to var uzskatīt, ka Rušona tolaik bijusi reliģiskais 

centrs, kur pulcējās garīdznieki un mūki. Līdz ar jaunradīto pakalpojumu tiks uzsvērtas garīgās un vēsturiskās vērtības – atbilstošas šai vietai. Tāpat arī tiks 

nodrošināta apmeklētāju plūsma un interese par blakus atrodošiem kultūrvēsturiskiem un dabas objektiem. 

Katoļu tradīcijas ir senas un daudzās valstīs ļoti stipri piekoptas ģimenēs. No tuvākajām var minēt, piemēram, Lietuvu un Poliju, kas arī ir Latvijas un Latgales 

tūrisma mārketinga stratēģiskās valstis. Izveidojot šādu specifisku tūrisma piedāvājumu un to popularizējot ārvalstīs (TIC, LIAA Tūrisma departaments, 

vēstniecības un pārstāvniecības), tiks nodrošināta arī ārvalstu tūristu plūsma uz Latgali kopumā. Jau tagad daudz brauc uz Aglonu kā garīgo, katolisko centru, bet 

pēc jaunā pakalpojuma ieviešanas Rušonā apmeklētāju plūsma uz Aglonu tiks novirzīta caur Rušonu, kas sekmēs ilgāka laika pavadīšanu tuvākajā apkārtnē. 

Rušonas baznīcā tiek dziedāti Maija dziedājumi, psalmi. 

Tuvākajā apkārtnē plānotais jaunradītais pakalpojums vēl netiek sniegts, turklāt, Rušonas klostera aura un senatnīgums ir interesanti potenciālajiem 

apmeklētājiem. Klostera piemērotību jaunradītajam pakalpojumam atspoguļo Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinums, kurā teikts, ka “ēka 

atzīstama par Latvijas apstākļiem unikālu arhitektūras un būvmākslas objektu jo 1) 18.gs.katoļu klosteri Latvijas teritorijā ir ļoti reta parādība un sastopami tikai 

Latgalē un Sēlijā; 2) ēka ir lielā mērā oriģināla, nav pārbūvēta, salīdzinoši labā tehniskā stāvoklī, pieejama izpētei”. 

 

 Potenciālie sadarbības partneri: Iesniedzējs un projekta partneris – Rēzeknes novada pašvaldība, sadarbības partneri – Riebiņu, Viļānu, Varakļānu, Krustpils 

novadu un Rēzeknes pilsētas pašvaldības. 

Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: informēšana par aktivitātēm, kas tiks veiktas, apliecinājums par 

interesi un sadarbības līgumu slēgšana. 

 
 

1.1. Aktivitāte 

„Radošā 
tūrisma 
maršruta 
“Atrodi 
mantojumu” 
izveide, 

86184,00 16184,00 80500,00 - - Sakārtots 

kultūrvēsturiskais 

objekts- Rušonas baznīcas 

klosteris, radīts jauns 

tūrisma produkts, 

izveidota viena darba 

vieta.  

2017 2020 Rēzeknes novada 
pašvaldība 



saglabājot, 
aizsargājot un 
attīstot 
nozīmīgu 
kultūras un 
dabas 
mantojumu” 

Radošā 

laboratorija 

Rušonas 

klosterī 

“Alķīmija – 

ceļš uz garīgo 

pilnību” 

Piesaistīti naudas līdzekļi 

EUR 86184,00. 
 

 KOPĀ 86184,00 16184,00 80500,00 - - - - - X 

 

 

Riebiņu novada domes  

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja       Inese Reitāle 


