Projekts „CHARTS” –
„Kultūras un kultūras mantojuma pievienotā vērtība reģionālajā politikā tūrisma ilgtspējībai”
Vidzemes kultūras tūrisma politikas ieviešanas plāna semināru cikls

10.decembris, plkst. 10:00 līdz 15:00, Valkas kultūras nams (Mazā zāle)
Emīla Dārziņa iela 8, LV – 4701
9:30

Ierašanās, reģistrācija un rīta kafija; Kultūras nama apskate

Ievadsesija: Semināra atklāšana
Kārlis Albergs
10:00
Valka novada domes priekšsēdētājs
Raitis Sijāts
10:10
Vidzemes tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs, projekta „CHARTS” koordinators
Dr.art. Jānis Kalnačs
10:20
Vidzemes Augstskola, Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes (TVVF) dekāns, profesors
1.sesija: Projekts „CHARTS” – no idejas līdz īstenošanai
Raitis Sijāts, Vidzemes tūrisma asociācija
10:30
CHARTS projekts koordinators. Projekta mērķi, darbība, īstenošana.
Jānis Sijāts, Vidzemes tūrisma asociācija
10:55
Atskats no Bulgārijā notikušā trešā labās prakses starptautiskā semināra (VTA – donori)
2.sesija: Vidzemes Augstskola – Vidzemes kultūras tūrisma politikas ieviešanas plāna izstrādātāji
Dr.art. Jānis Kalnačs, TVVF dekāns, profesors
11:15
Tūrisma un kultūras mantojuma pārvaldības partnerība
Mg.biol. Juris Smaļinskis, TVVF lektors, „Lauku ceļotājs”
11:40
Militārā mantojuma izmantošana tūrisma produktu veidošanā
12:05

Kafijas pauze, skats no augšas uz Valkas militāriem bunkuriem

12:20

Mg.sc.soc. Inese Ebele, Tūrisma organizācijas un vadības studiju programmas direktore,
TVVF lektore
Sociālo mediju izmantošana tūrisma produktu veicināšanā
Diskusijas. Pašvaldības pienesums kultūras tūrisma politikas ieviešanas plāna izstrādē.

12:40

3.sesija: Labās prakses piemēri Valka novada pašvaldībā, sadarbības iespējas un partnerība
Ernests Lībietis – Attīstības un projektu daļas vadītājs
13:10
Partnerība un sadarbības piemēri Valkas novada pašvaldībā

13:30
13:45
14:00
14:15

Ligita Drubiņa – Valkas novadpētniecības muzeja speciāliste
Jānis Cimze un Vidzemes draudzes skolotāju seminārs – unikālais kultūras mantojums
Valkas-Valgas un Latvijas-Igaunijas kontekstā
Ivars Palejs - Vijciema čiekurkaltes vadītājs
Vijciema čiekurkalte – Eiropas nozīmes kultūrvēsturiskais mantojums
Semināra noslēgums, došanās uz pusdienām
Pusdienas viesu namā „Jumis” Rīgas ielā 12 a, īsa tikšanās ar nama saimnieci Albīnu
Kārkliņu (5-10 min)

Noslēguma sesija. Ekskursija
15:00
Ekskursija. Valka un Valga. Patriotiskās audzināšanas muzejs – pieredze
Ekskursijas maršruts:
1. ceļš gar Lugažu luterisko baznīcu;
2. pietura Latvijas-Igaunijas krustcelēs un vēsturiskais foto Valkas-Valgas robežpunktā „Viena
kāja Latvijā, otra kāja Igaunijā”;
3. skats uz militāro objektu karti un mūžīgās robežšķersotājas – Pedeles upes takām;
4. ceļš cauri dvīņu pilsētas vēsturiskajam centram – garām Jāņa baznīcai, kas līdz pilsētas
sadalīšanai bija kopīga un Rātsnamam, kur pirmo reizi pasludināja Latvijas neatkarību;
5. ceļš cauri Valgas pilsētai, gar Valgas dzelzceļu – nozīmīgu Igaunijas ekonomikas objektu un
pasažieru vilcienu kustības posmu starp Tallinu un Rīgu;
6. ceļš gar Valgas slimnīcu – Latvijas mazuļu pirmo ligzdu;
7. galamērķis – Valgas Patriotiskās audzināšanas pastāvīgā ekspozīcija (militārais muzejs)

Esiet sveicināti Valkas novadā – Latvijas Ziemeļu vārtos!
Esiet sveicināti Valkā – pilsētā, kur sākas Latvija!
Esiet sveicināti Valkā-Valgā – vienā pilsētā divās valstīs!

