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Par projektu : 

 

Projekts „Muzeju Vārti” (Nr. LLB-2-208), projekta 

vadošais partneris: Latgales Plānošanas Reģions. 

Vispārējais projekta mērķis:   veicināt kultūras 

mantojuma saglabāšanu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas 

pārrobežu teritorijā. 

Specifiskie projekta mērķi: muzeju personāla 

kompetences uzlabošana, kopēja muzeju tūrisma produkta 

izstrāde, pamata infrastruktūras un muzeju ekspozīciju 

uzlabošana, kā arī mārketinga aktivitāšu attīstība un 

ieviešana. 

Paredzētas sekojošas aktivitātes: 5 vadības 

komitejas un 12 projekta ieviešanas grupas sanāksmes;  

sagatavotas un izsūtītas 5 preses relīzes par projektu, muzeju 

personāla apmācība; 2 pieredzes apmaiņas braucieni uz citu 

Eiropas Savienības valstu muzejiem, Latvijas, Lietuvas un 

Baltkrievijas muzeju apmeklējumi – 3 pieredzes apmaiņas 

braucieni uz vismaz 15 muzejiem, informācijas par muzejiem 

un to ekspozīcijām apkopošana; rekomendāciju izstrādāšana 

par nepieciešamajiem uzlabojumiem muzeju esošajās 

ekspozīcijās, koncepcijas izstrāde iesaistīto muzeju sasaistei 

vienā pārrobežu tūrisma produktā, Šmakovkas muzeja 

izveide; 19 Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas muzeju 

infrastruktūras un ekspozīciju uzlabošana; kopējā tūrisma 

produkta vizuālās identitātes izstrāde; Informatīvo materiālu 

izstrāde, TV/radio raidījumi, informācijas stendi, 

publikācijas, suvenīri;  īpašiem vēstures notikumiem veltītu 

trīs kopīgu pasākumu organizēšana; 3 reklāmas kampaņu 

organizēšana Latgales, Utenas un Polockas reģionu 

muzejiem. 

Projekta kopējais budžets: 1 428 494,77 EUR. No  

šīs summas 90% - 1 285 645,27 EUR (903 556,64 LVL) ir 

Eiropas Savienības atbalsts.  

Projekts internetā:  www.latgale.lv 

 

 

    Par programmu: 

 

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības 

programma. Šī programma ir Baltijas jūras reģiona 

INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas IIIA 

Dienvidu prioritātes turpinājums 2007. - 2013.gadam. 

Vispārējais Programmas stratēģiskais mērķis ir veicināt 

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežu reģionu 

teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides 

aizsardzību un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī 

veicināt starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību. 

Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, Paņevežas, 

Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas apgabalus Lietuvā, kā 

arī Vitebskas, Mogiļevas, Minskas un Grodņas apgabalus 

Baltkrievijā. Kā Programmas Kopīgā vadības iestāde 

darbojas Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija. 

Programmas oficiālā interneta vietne ir                

www.enpi-cbc.eu.  

Par šīs publikācijas saturu ir atbildīgs Latgales 

plānošanas reģions un tā nekādā veidā nevar 

tikt izmantota , lai atspoguļotu ES uzskatus. 

 Projekta partneri: 

 

PP2:Latgales reģiona attīstības aģentūra; 

PP3: Polockas apgabala izpildkomiteja; 

PP4: Utenas novadpētniecības muzejs;  

Projekta vadītāja:  

Iveta MUKĀNE  

Saules iela, 15 

Daugavpils. 

Tālr. 29193915 

iveta.mukane@latgale.lv 


