
  
 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā 
atbild Alūksnes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.  

 
 

Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekts "Versts of Feelings"/ 

"Sajūtu verstis" 

 

Projekta partneri: 

Alūksnes novada pašvaldība 

Valsts muzejrezervāts “Pavlovsk” 

Pleskavas - Izborskas apvienotais muzejrezervāts: Valsts muzejrezervāts 

“Izborsk” 

Latvijas Piļu un muižu asociācija (LPMA) 

 

Projekta mērķis - radīt jaunu tūrisma piedāvājumu no Krāslavas līdz Alūksnei Latvijā, 

kas tālāk turpinās Krievijas Federācijā no Izborskas līdz Pavlovskai, Sanktpēterburgā – 

piedāvājot izbaudīt 630 verstis pilnas sajūtām. 

 

Projekta ietvaros: 

*Izveidots jauns tūrisma piedāvājums “630 Sajūtu verstis” ar digitālu maršruta karti, 

mobilo lietotni, reprezentācijas video un ceļvedi sajūtu ceļojumam, kas iepazīstina ar  

maršruta deviņām pieturvietām; 

*Organizēti četri sajūtu festivāli, divas konferences un četri pieredzes apmaiņas 

semināri esošā tūrisma piedāvājuma attīstīšanai; 

*Pilnveidoti deviņu kultūras mantojuma objektu tūrisma piedāvājumi ar īpašiem 

sajūtu raisošiem papildinājumiem: 

o Krāslavas muižas pils kompleksā un parkā – uzstādīts teleskops Karņicka kalnā, 
izveidotas piecas lielformāta āra spēles ar individualizētu dizainu Krāslavas pils 
kompleksa vēstures izziņai; 

o Arendoles muižā - iegādāts aprīkojums mākslas un mūzikas pasākumu 
organizēšanai (krēsli, datortehnika, digitālās klavieres u.c.) un pilnveidots 
ekskursiju piedāvājums muižas kungu mājas apmeklējumam; 

o Preiļu muižas pils kompleksā un parkā – izveidots soliņš ar dažādām skaņām 

19. gadsimta dabas un leģendu sajūtu baudīšanai, bet vēsturisko noskaņu 

paspilgtināšanai izgatavoti 19. gadsimta stila tērpi trīs Preiļu parka gidiem; 
o Lūznavas muižā - iegādāts aprīkojums sikspārņu vērošanai un izveidots nakts 

piedāvājums muižas apmeklētājiem; 

o Varakļānu muižas kompleksā - muzejā izveidots interaktīvs foto piedāvājums 
“Zaļā siena”; 



o Litenes muižā - izveidots 3D zīmējums zālē, kas ļauj baudīt Litenes muižas 
parka atmosfēru arī ziemas spelgonī sajūtoties kā vasarā, iegādāts aprīkojums 
tējas baudīšanai (krēsli, galdi, trauki) un sašūti tematiski tērpi muižas gidiem; 

o Alūksnē - atjaunoti oriģinālie sienu un griestu gleznojumi Alūksnes Jaunās pils 

Forte piano un Ērģeļu telpā un izstrādāta multimediju ekspozīcija Forte piano 

telpā, restaurēts 19. gadsimta vidus Leipcigas firmas J. Blütner koncertflīģelis,  

kura skanējums dzirdams ekspozīcijas apmeklējumā; izveidots jauns tūrisma 

piedāvājums - trošu nobrauciens ZZZIPPP un ceļotāju ērtībai uzstādīts digitāls 
diennakti pieejams tūrisma informācijas stends; 

o Izborskas muzejrezervātā – izbūvēti nepieciešamie inženiertīkli un iegādāts 
datoraprīkojums dabas tiešsaistes vērošanas nodrošināšanai; 

o Pavlovskas muzejrezervātā - izveidots piedāvājums velobraucējiem Pavlovskas 
parka atklāšanai un iepazīšanai; restaurēta pārceltuve Rožu paviljona dīķa 
krastā Pavlovskas parkā; izvietoti trīs digitāli āra tūrisma stendi; restaurēts 

1799. gada “Ceļotāja atlass” un izveidota kopīga izstāde Izborskas 
muzejrezervātā, kas apskatāma no 29.04.2021-30.06.2021. 

 
 

Projekta īstenošanas termiņš – 15.05.2019. –14.08.2021. 

Projekta kopējais budžets 869 385,00 EUR 

Tai skaitā: Programmas finansējums 720 000,00 EUR 

Projekta vadošais partneris: 

Alūksnes novada pašvaldība, 

dome@aluksne.lv,+371 64381496, www.aluksne.lv 

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 

Vairāk par projektu šeit https://aluksne.lv/projektiwp/?p=604 

http://www.aluksne.lv/
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