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

3. decembris, plkst. 10:30 līdz 17:00,
Limbažu novada dome, Limbaži, Rīgas iela 16, LV - 4400
no plkst. 9:00 līdz plkst. 10:30 VTA Valdes sēde
10:00 Ierašanās, reģistrācija un rīta kafija
Ievadsesija: Semināra atklāšana
Ainārs Liniņš
10:30
Limbažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Raitis Sijāts
10:35
Vidzemes Tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs, projekta „CHARTS” koordinators
Dr.art. Jānis Kalnačs
10:40
Vidzemes Augstskola, Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes (TVVF) dekāns, profesors
1.sesija: Projekts „CHARTS” – no idejas līdz īstenošanai; Partnerpašvaldību iesaistīšanās
Raitis Sijāts, Vidzemes Tūrisma asociācija, CHARTS projekta koordinators
10:45
Projekta mērķi, attīstība un īstenošana Vidzemē
Ilze Millere, Limbažu novada TIC vadītāja,
11:15 Mārīte Saulīte, Limbažu novada kultūras nodaļas vadītāja
Limbažu pilsētas un novada tūrisma piedāvājums un kultūras aktualitātes
Ella Frīdvalde-Andersone (Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja),
Guntars Velcis (Ērgļu novada domes priekšsēdētājs),
11:35
Linda Zūdiņa (Raunas novada domes izpilddirektore)
Pieredze, labās prakses piemēri un atziņas no darba semināra un ECTN konferences Kiprā
2.sesija: Vidzemes Augstskola – Vidzemes kultūras tūrisma politikas ieviešanas plāna izstrādātāji
Mārketings un jaunu tūrisma produktu veidošana kultūras tūrisma kontekstā
Dr. geogr. Andris Klepers, TG studiju programmas direktos, TVVF docents
11:55
Vietu mārketings: identitāte un kultūras tūrisma saikne ar galamērķi
12:20 Kafijas pauze
Mg.biol. Juris Smaļinskis, TVVF lektors un LLTA „Lauku ceļotājs” eksperts
12:40
Jauno mediju izmantošana kultūras tūrisma produktu popularizēšanā un mārketingā
Mg.sc.soc. Inese Ebele, TOV studiju programmas direktore, TVVF lektore
13:05 Gārīgās pilnveides pasākumi. Tūrisma pakalpojuma „Klusums. Miers. Vienkāršība”
veidošana
13:30 Diskusijas
~ 14:00 Pusdienas
3.sesija: Noslēguma sesija. Ekskursijas un labās prakses piemēri Limbažu novadā, sadarbības
iespējas un partnerība.
15:00 Limbažu filca fabrikas kluba ēkas apskate
15:30 Tekstilizstrādājumu fabrikas SIA „Limbažu Tīne” apmeklējums - ražošanas process
16:00 Ekspozīcija Latvijas valsts himnas autoram Baumaņu Kārlim Limbažu muzejā
16:40 Limbažu atjaunotā Rātsnama apskate un Sudraba muzeja apmeklējums (pēc pašu vēlmēm)

