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Par šīs publikācijas saturu ir atbildīgs Latgales 

plānošanas reģions un tā nekādā veidā nevar 

tikt izmantota , lai atspoguļotu EC uzskatus. 

Tika veiktas projektā iesaistīto muzeju darbinieki apmācības, kuras 

notika Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā. Muzeju darbiniekiem tika 

organizēti  pieredzes apmaiņas braucieni uz Latvijas, Lietuvas, 

Baltkrievijas, Itālijas un Austrijas muzejiem ar mērķi iegūt labas 

prakses piemērus un veikt novērtējumus iespējamo uzlabojumu 

noteikšanai.  

 Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas muzejiem ir piegādāts un uzstādīts 

mūsdienīgs aprīkojums -  ekspozīciju un ceļojošo izstāžu stendi, 

eksponātu piekaru sistēmas, vitrīnas, skapji  eksponātu uzglabāšanai, 

manekeni, audio gida iekārtas. Balvu novada muzeja vajadzībām 

izgatavoti un piegādāti autentiski tērpi un kostīmi, datortehnika un 

biroja iekārtas, foto un video tehnika, apgaismes ierīces, 

audiovizuālās iekārtas, mikroskopi, mitruma savācēji, zāles pļāvēji un 

cits projekta ietvaros paredzētais aprīkojums un iekārtas. 

 

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 

Izstrādāta projektā iesaistīto muzeju tūrisma koncepcija. Koncepcijas 

ekonomiskais mērķis –  paaugstināt Latgales, Utenas un Polockas 

muzeju konkurētspēju un panākt jaunizveidotā  pārrobežu maršruta  

maksimālu izmantošanu, palielināt iekšzemes un ārvalstu ceļotāju 

plūsmu un uzkavēšanās ilgumu galamērķos. Projekta ietvaros tika 

izstrādāts projektā iesaistīto muzeju vienotā tūrisma produkta 

mārketinga plāns. Izstrādātais mārketinga plāns paredzēts projektā 

iesaistīto Latgales (Latvija), Polockas (Baltkrievija) un Utenas (Lietuva) 

muzeju  jaunā produkta  - pārrobežu tūrisma maršruta "Atver muzeja 

vārtus!"  virzīšanai tirgū. Papildus visiem projektā iesaistītajiem 

muzejiem  tika izstrādāta arī vienotā stila grāmata. 

Noslēdzas projekts ”Muzeju Vārti”  (Nr. LLB-2-208) .  Projekta realizācijas laikā tika 

īstenotas sekojošas aktivitātes: 
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Izveidots  tūrisma maršruts "Atver muzeju vārtus!". Izstrādātais 

maršruts aicina iepazīt kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības, ko 

saudzīgi glabā visu triju valstu pierobežas reģionu muzeji.  

Izveidota un masu informācijas līdzekļos pārraidīta reklāmas filma 

par projekta ietvaros izveidoto  tūrisma maršrutu "Atver muzeju 

vārtus!".  

Izstrādāti informatīvie materiāli – kartes 6 valodās, brošūras 6 

valodās, banneri 6 valodās, „vienotā biļete” divu un vairāk muzeju 

apmeklēšanai par vienu cenu, TV/radio raidījumi, informācijas stendi, 

publikācijas, suvenīri. 

Par šīs publikācijas saturu ir atbildīgs Latgales 

plānošanas reģions un tā nekādā veidā nevar 

tikt izmantota , lai atspoguļotu EC uzskatus. 

 

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 

2015. gada 5.- 6. jūnijā, Daugavpils pilsētas svētku 740. gadadienas 

ietvaros  organizēts projekta ”Muzeju Vārti”  (Nr. LLB-2-208)  

kultūrvēsturisks pasākums veltīts muzejiem “ATVER MUZEJA 

VĀRTUS!”.  Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja pagalmā 

apmeklētāji varēja iepazīties ar izstrādāto tūrisma maršrutu, kas 

iekļauj sevī Latgales, Polockas un Utenas kultūrvēsturiskā mantojuma 

vērtības.  

 Organizētas trīs reklāmas kampaņas  Latgales, Utenas un Polockas 

reģionu muzeju popularizēšanai. Pasākumos piedalījās Latvijas, 

Lietuvas un Baltkrievijas masu informācijas līdzekļu pārstāvji. 

Izveidota mobilā ekspozīcija, kura sastāv no 12 interaktīviem 

stendiem un citiem ekspozīciju materiāliem. 


