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Projekts „Valmieras muzeja virtuālā tūre ”Ceļojums pa Bruņinieku ielu””
Valmieras muzeja virtuālā tūre nodrošinās interaktīvu klātbūtnes efektu Valmieras
senpilsētā - 360 grādu fotogrāfijas iespēju apskatīt Valmieras muzeja piedāvājumu, izmantojot
dabas, vides, arhitektūras, muzeja produktu harmonisku atspoguļojumu, sniedzot sajūtu, it kā pats
skatītājs būtu šajā punktā. Mūsdienīgas tehnoloģijas ir nenoliedzams attīstības pavērsiens muzeju
stāstniecībā, izzinoša un iekļaujoša pieredze var tikt izmantota vēstījuma nodošanai un vērotāja
emocionālai iesaistei. Muzejs izvietots Valmieras senpilsētā, koncentrējoties ap Bruņinieku ielu.
Bruņinieku ielas ceļojums, plānots kā izejas punkts, piedāvājot tradicionālo 360 grādu panorāmu,
no netradicionāla skatpunkta, virtuālajā ceļojumā ļaujot šodienas realitātei saplūst ar Valmieras
viduslaiku pilsētas fantāzijas zīmējumu. Mūsdienu kultūrvēsturiskā vides vai muzeja pakalpojuma
ainava, savietojot to ar vēsturiskos dokumentos pamatotu, tomēr fantāzijas ainu, būs iecerētās
virtuālās tūres inovācija. Lietotājs varēs pagriezt virtuālo skatu pa kreisi, pa labi, uz augšu un leju,
kā arī pilnīgi apgriezties ap savu asi un iegūt absolūtu priekšstatu par konkrēto vietu šodien un tad
doties vēstures laika lēcienā uz kādu konkrētu atskaites punktu vairākus simtus gadus atpakaļ.
Galvenais piesaistes moments - interaktivitāte, jo mainot skatīšanās leņķi lietotājs var brīvi
pārvietoties virtuālajā telpā, un arī jauna pieredze, ļaujot savietot mūsdienu vidi ar senas vēstures
ainām. Seno vēstures ainu radīšanai tiks izmantoti J.K.Broces zīmējumi, kā arī muzeja
mākslinieces zīmējumi, citi pētnieciskie dokumenti un arhīvu materiāli.
Virtuālās tūri varēs apskatīties ne tikai uz datora, muzeja mājas lapā, bet arī mobilajās
ierīcēs.
Muzeja potenciālajiem klientiem virtuālā tūre ir oriģināls veids, kā izdzīvot pakalpojumu attālināti un
izbaudīt Valmieras senpilsētas skaisto ainavu, ļaujot pavērt priekškaru par to, kā izskatījās senā
Valmiera.
Tirgus izpētes rezultātā virtuālās tūres veidošanā Valmieras muzejs sadarbosies ar Giraffe
Visual, kas spēj nodrošināt augstas kvalitātes interaktīvās vizualizācijas un ir nozares pārstāvis ar
pieredzi Eiropas tirgū.

Aktivitāte/finansējuma pozīcija

No VKKF
finansējums
EUR

Vizuālais materiāls, 16 ainas x 86,0

1 290,0

Vizuālai materiāls/kopskata panorāma no drona

375,0

Tekstuālās informācijas, 6 vienības x 39,0

234,0

Individuāla dizaina un navigācijas sagatave 15
panorāmām ( mājaslapai un viedtālruņiem,
planšetdatoriem)

995,0

Papildus valodas izveide

335,0

Facebook aplikācijas izstrāde

95,0

Izmaksas bez PVN

3 324,0

PVN 21%

698,04
Projekta izmaksas kopā:

4 022,04

Līdzfinansējums
muzeja 2020. g.
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