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2014. gada 27. janvārī Daugavpilī,  projekta ”Muzeju Vārti”  (Nr. LLB-

2-208)  ietvaros,  notika otrā projekta vadības komitejas sēde. Sēdē 

tika apspriestas kārtējās projekta aktivitātes, kā arī izstrādāts darba 

plāns nākamajiem 3 mēnešiem. 

2014. gada 27.-30.janvārī Daugavpilī, projekta ”Muzeju Vārti” (Nr. LLB

-2-208)  ietvaros,  notika apmācības muzeju darbiniekiem. Apmācību 

tēmas: Saimnieciskās darbības pamatnoteikumi. Informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas. Tūrisma produktu mārketings. Apmācību 

mērķis - muzeju darbinieku kapacitātes veicināšana.  

2014. gada 24. februārī Polockā, projekta ”Muzeju Vārti”  (Nr. LLB-2-

208)  ietvaros,  notika  ceturtā projekta ieviešanas grupas sanāksme. 

Sanāksmē tika apspriesti organizatoriskie jautājumi saistībā ar 

plānotajiem pieredzes apmaiņas braucieniem, apspriesti iepriekšējo 

aktivitāšu ieviešanas rezultāti. 

2014. gada 24.-28.februārī Polockā, projekta ”Muzeju Vārti”  (Nr. LLB

-2-208)  ietvaros,  notika  apmācības muzeju darbiniekiem. Apmācību 

tēma: Tūrisma gidi. Apmācību mērķis - muzeju darbinieku kapacitātes 

veicināšana.  

2014. gada 27.-28.martā Minskā  projekta ”Muzeju Vārti”  (Nr. LLB-2-

208)  ietvaros,  notika  pirmais no pieredzes apmaiņas braucieniem, 

kura laikā tika apmeklēti Baltkrievijas Nacionālais vēstures muzejs, 

Baltkrievijas Nacionālais mākslas muzejs, muzeju izstāde                         

„Baltkrievijas mākslas 10 gadsimti”, Jankas Kupalas Valsts literatūras 

muzejs, Minskas pilsētas vēstures muzejs.  



Projekta “Muzeju Vārti” kopējais budžets:                   

1 428 494,77 EUR. No  šīs summas 90% - 1 285 

645,27 EUR ir Eiropas Savienības atbalsts.  

 

Projekts internetā:  www.latgale.lv 

Par šīs publikācijas saturu ir atbildīgs Latgales 

plānošanas reģions un tā nekādā veidā nevar tikt 

izmantota , lai atspoguļotu EC uzskatus. 

2014. gada 16.-17. aprīlī Rīgā, projekta ”Muzeju Vārti”  (Nr. LLB-2-208)  

ietvaros,  notika kārtējais  pieredzes apmaiņas brauciens. Brauciena 

laikā  tika apmeklēti Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, Latvijas 

Dabas muzejs, Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejs, Latvijas Etnogrāfiskais 

brīvdabas muzejs, Latvijas Kara muzejs.  

2014. gada 16.aprīlī Rīgā,  projekta ”Muzeju Vārti”  (Nr. LLB-2-208)  

ietvaros,  notika piektā projekta ieviešanas grupas sanāksme. Sanāksmē 

tika apspriestas kārtējās projekta aktivitātes, tekošie organizatoriskie 

jautājumi. 

2014. gada 24.maijā Polockā, projekta ”Muzeju Vārti”  (Nr. LLB-2-208)  

ietvaros,  notika  viduslaiku kultūras festivāls „Rubon”. Festivālā, 

projekta LLB-2-208 “Muzeju Vārti” ietvaros, tika popularizēti projektā 

iesaistītie muzeji, projekta programma.  

2014. gada 24 - 25. aprīlī Viļņā, projekta ”Muzeju Vārti”  (Nr. LLB-2-

208)  ietvaros,  notika kārtējais  pieredzes apmaiņas brauciens. 

Brauciena laikā  tika apmeklēti Lietuvas Lielkņazistes kņazu pils muzejs, 

Lietuvas Nacionālais muzejs, Lietuvas Bankas naudas muzejs, Tuskulenu 

memoriālais komplekss, Traķu pils vēsturiskais muzejs.  

2014. gada 18. jūlijā Utenā, projekta ”Muzeju Vārti”  (Nr. LLB-2-208)  

ietvaros,  notika sestā projekta ieviešanas grupas sanāksme. Sanāksmē 

tika apspriestas kārtējās projekta aktivitātes, organizatoriskie jautājumi 

saistītie ar pieredzes apmaiņas braucieniem uz Itāliju un Austriju. 

 

 

 


