
 

Projekts 

‘’Travel Smart – visit Lithuania and Latvia’’ 

 Nr. LLI – 199 

‘’Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju’’ 

Programma 
INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 

2020.gadam 

Partneri 

Anīkšču reģionālā parka administrācija, Lietuva – vadošais partneris PP1; 

Biržu reģionālā parka administrācija, Lietuva PP2; 

Krekenavas reģionālā parka administrācija, Lietuva PP3; 

Salas novada pašvaldība, Latvija PP4; 

Jēkabpils novada pašvaldība, Latvija PP5; 

Viesītes novada pašvaldība, Latvija PP6; 

Ilūkstes novada pašvaldība, Latvija PP7. 

Mērķis, 

uzdevumi 

Radīt harmonisku Latvijas un Lietuvas tūrisma attīstību, lai iespējami 

efektīvi izmantotu reģiona potenciālu. Projekts ir vērsts uz dabas un 

kultūras mantojuma saglabāšanu abās robežas pusēs. 

Izveidot interaktīvu tūrisma maršrutu Latvijā un Lietuvā, sakārtot 

Mīlestības takas infrastruktūru Viesītē, iegādāt aprīkojumu tūrisma 

informācijas punktam, kas atrodas Viesītes muzeja “Sēlija” ēkā, 

objektu 

pieejamības uzlabošanai, organizēt divus apmācību seminārus 

tūrisma 

jomā iesaistītiem speciālistiem un pieredzes apmaiņas braucienu uz 

Poliju, 

izstrādāt tūrisma bukletu trijās valodās. 



Sasniedzamie 

rezultāti 

Izstrādāts vienots tūrisma maršruts, izveidota interaktīva karte, 

izstrādāts 

buklets. Iegādāts aprīkojums tūrisma informācijas punktam, kas 

atrodas 

Viesītes muzeja „Sēlija” ēkā veikti būvdarbus Mīlestības takas 

posmam, 

organizēti divi semināri un pieredzes apmaiņas brauciens uz Poliju 

Projekta 

mērķgrupa 

Tūristi, viesi, iedzīvotāji, uzņēmēji, citas ieinteresētas puses. Īpaša 

uzmanība tiek pievērsta uzņēmējiem, kuru darbība ir svarīga 

sniedzot 

kvalitatīvus pakalpojumus tūristiem, lai tie vēlētos šeit atgriezties vēl 

un 

vēl, tādējādi nodrošinot visas teritorijas attīstību 

Ieviešanas 

termiņš 
24 mēneši, no 01.05.2017. līdz 30.04.2019. 

Finansējums 

Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Viesītes novada pašvaldības 
budžets projekta ietvaros ir EUR 107 058.14, tai skaitā Programmas 
līdzfinansējums EUR 90 999.30, kas sastāda 85% no attiecināmajām 
izmaksām. Valsts budžeta līdzfinansējums EUR 5352.91. Pašvaldības 
līdzfinansējums 10% no attiecināmajiem izdevumiem, kas sastāda 
EUR 10705,81.   

Projekta 

vadītājs Viesītes 

novada 

pašvaldībā 

Gunta Dimitrijeva 

Tel. 27865802, e pasts: gunta.dimitrijeva{at}viesite.lv 

Projektu līdzfinansē Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. 

2020.g. 

www.latlit.eu 

www.europa.eu 

https://www.facebook.com/viesitesnovads/ 

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild 

Viesītes novada pašvaldība un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības 

oficiālo nostāju. 

 

 

http://www.latlit.eu/
http://www.europa.eu/
https://www.facebook.com/viesitesnovads/

