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Šo projektu finans ē Eiropas Savien ība 

This project is funded by the  
European Union  

 

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI), Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas 

pārrobežu sadarbības programma  

Projekts LLB-1-072 “Daugavpils un Vitebska: Kult ūras sadarb ības veicin āšana”  

Projekta pieteic ējs  Latviešu kultūras centrs 
Projekta partneris  Kultūras centrs „Vitebska” /Baltkrievija/ 
Projekta ilgums  18 mēneši (2011. gada decembris – 2013. gada maijs) 
Projekta finans ējums  Projekta kopējais finansējums                                    296 785.20 EUR 

 EKPI finansējums                                                      267 106.68 EUR 
Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums                   9 344.71 EUR 
Latvijas Valsts līdzfinansējums                                       9 344.71 EUR 
Kultūras centra „Vitebska” līdzfinansējums                   10 989.10 EUR 

Projekta visp ārējais 
mērķis  

Pilnveidot zināšanas par Latvijas un Baltkrievijas tradicionālo kultūru 
un folkloru, izplatīt un popularizēt tās pārrobežā, attīstīt šīs jomas 
kultūras darbinieku sadarbību. 

Projekta galven ās 
aktivit ātes  

o Latviešu kultūras centra (LKC) telpu renovācija 440 kv.m. 
kopplatībā: 3.stāvā –  Baltā zāle – izmantojama 
kamerpasākumu, prezentāciju organizēšanai, 4.stāvā – 
māksliniecisko kolektīvu mēģinājumu telpas; 

o Vasaras skatuves izbūve Vitebskā; 
o Instrumentu iegāde (25 gab.) LKC profesionālajam pūšamo 

instrumentu orķestrim (PPIO) „Daugava”; 
o Tērpu šūšana: LKC kolektīviem – bērnu deju kolektīvam 

„Pienupīte” (30 gab.) un folkloras un deju kopai „Svātra” (20 
gab.); kultūras centra „Vitebska” jauniešu deju kolektīvam 
„Ļavoņiha” (16 gab.),  pavisam 66 gab.; 

o Kultūras centra „Vitebska” jauniešu deju kolektīva „Ļavoņiha” 
koncerts Otrajās Lieldienās Daugavpilī 2012. gada aprīlī; 

o Meistarklases organizēšana: LKC deju kolektīvu dalībniekiem 
Daugavpilī un kultūras centra „Vitebska” deju kolektīvu 
dalībniekiem Vitebskā; 

o Ivana Kupalas festivāla organizēšana Vitebskā 2012. gada 
jūnijā, piedaloties LKC un Vitebskas kolektīviem; 

o  PPIO „Daugava” koncerts, veltīts LR proklamēšanai Vitebskā 
2012. gada novembrī; 

o Jāņu organizēšana Daugavpilī 2013. gada jūnijā, piedaloties 
LKC un Vitebskas kolektīviem. 
  

Ieguvums Daugavpils 
pils ētai  

o Renovētas LKC telpas māksliniecisko kolektīvu darbības 
kvalitatīvai nodrošināšanai; 

o Iegādāti instrumenti PPIO „Daugava” kvalitatīvāku un 
apjomīgāku koncertprogrammu izveidei un sašūti tērpi BDK 
„Pienupīte” un FDK „Svātra” kolektīvu estētiskā veidola un 
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atpazīstamības veicināšanai; 
o Tautas tradīciju saglabāšana un popularizēšana;  
o Starptautiskās sadarbības pilnveidošana un attīstīšana. 

 
 
 


