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ECTN konference

PDF  Drukāt
No 22. līdz 24. septembrim Ave reģiona pilsētā Gimeraešā
Portugālē, tika aizvadīts pirmais starptautiskais projekta
CHRISTA tematiskais darba seminārs, kura ietvaros norisinājās
arī Eiropas Kultūras tūrisma tīkla (ECTN – European Cultural
Tourism Network) konference un balvas „Ilgtspējīgs kultūras
tūrisma galamērķis 2016” (Award for „Destination of
Sustainable Cultural Tourism 2016”) pasniegšana. 

Darba seminārs tika uzsākts ar projekta vadības grupas sanāksmi, kurā tika pārrunātas projekta
tehniskās un organizatoriskās aktualitātes. Dienas otrā daļa tika veltīta nemateriālā kultūras mantojuma
tēmai, partneriem daloties pieredzē, kā arī pārrunājot dažādās pieejas nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšanā. Pasākuma ietvaros projekta partneri devās studiju vizītē, viesojoties un apmeklējot Ave
reģiona nemateriālā kultūras mantojuma apskates objektus, kā arī iepazīstot dažādās prasmes.

23. septembrī norisinājās devītā starptautiskā kultūras tūrisma konference, kas tika veltīta nemateriālā
kultūras mantojuma tematikai. Konferences ietvaros norisinājās sešas paralēlās sesijas ar plaša spektra
ekspertu prezentācijām, taču zīmīgākais notikums bija ECTN balvas pasniegšana. Šogad 9 ES valstu
23 pieteikumu konkurencē par ilgtspējīgu kultūras tūrisma galamērķi 2016 tika atzīts Turaidas
muzejrezervāts, iegūstot 1. vietu. Otrā vieta tika piešķirta Tessaloniku modernās mākslas biennālei
(Grieķija) un trešā – projektam Tradicionālā katalāņu virtuve Tossa de Mai reģionā Katalonijā (Spānija).

ECTN ģenerālās asamblejas laikā tika ievēlēts arī jauns ECTN prezidents. Šī amata pienākumus
turpmāk pildīs Vidzemes Tūrisma asociācijas Valdes priekšsēdētājs Raitis Sijāts.

Projekta pasākumā piedalījās Raitis Sijāts, Anna Praliča, Jānis Sijāts (Vidzemes Tūrisma asociācija,
CHRISTA projekta partneris no Latvijas) kopā ar: 
Ellu Frīdvaldi-Andersoni no Vecpiebalgas novada pašvaldības, 
Daigu Jurēvicu no Carnikavas novada pašvaldības, 
Astrīdu Harju no Apes novada pašvaldības, 
Guntaru Velci no Ērgļu novada pašvaldības, 
Gunu Šviku no Gulbenes novada pašvaldības (ECTN Award 2016 kandidāts), 
Jāni Pētersonu no Strenču novada pašvaldības (ECTN Award 2016 kandidāts), 
Arturu Dukuli no Alūksnes novada pašvaldības (ECTN Award 2016 kandidāts), 
Ilzi Milleri no Limbažu novada pašvaldības ((ECTN Award 2016 kandidāts),   
Andri Miezīti no Smiltenes Tehnikuma  
Guntu Zaķīti no Turaidas muzejrezervāta (ECTN Award 2016 laureāts).

CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions (Kultūra
un mantojums atbildīgām, inovatīvām un ilgtspējīgām tūrisma darbībām) ir ES starpreģionu sadarbības
programmas Interreg Europe projekts, kurā kopš 2016. gada aprīļa ir iesaistījušies partneri no deviņiem
dažādiem reģioniem 10 Eiropas Savienības (ES) valstīs. Projekta mērķis ir aizsargāt un saglabāt dabas
un kultūras vērtības, lai attīstītu un popularizētu inovatīvas, ilgtspējīgas un atbildīgas tūrisma stratēģijas,
iekļaujot nemateriālo un industriālo mantojumu, izmantojot interpretācijas un digitalizācijas pieeju, kā arī
kapitalizējot labās prakses piemērus, veicināt politikas dokumentu izstrādi, attīstīšanu un resursu
palielināšanu.

Kā jau iepriekš ziņots, Vidzemes Tūrisma asociācijas partneri projekta īstenošanai Vidzemē ir Alūksnes
novada pašvaldība, Apes novada pašvaldība, Carnikavas novada pašvaldība, Ērgļu novada pašvaldība,
Limbažu novada pašvaldība, Strenču novada pašvaldība, Saulkrastu novada pašvaldība, Gulbenes
novada pašvaldība, Raunas novada pašvaldība, Vecpiebalgas novada pašvaldība, kā arī Smiltenes
tehnikums un Turaidas muzejrezervāts. ProjektaCHRISTA kopējās budžets ir 1,771 775 Eiro, Eiropas
Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums ir 1,506 008,75 Eiro jeb 85 %. Vidzemes Tūrisma
asociācijas projekta budžets ir 154 250 EUR, 85 % līdzfinansē ERAF.

Informāciju sagatavoja: 
Anna Praliča, 
Vidzemes Tūrisma asociācijas biroja vadītāja, 
Projekta CHRISTA sabiedrisko attiecību speciāliste,
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E-pasts: info@vidzeme.com, Tālr. +371 20220072

Papildus informācija par visu projektu: 
Ieva Treija, 
Projekta CHRISTA komunikācijas eksperte, 
Eiropas kultūras tīkla (ECTN) koordinatore, 
E-pasts: ectn.info@gmail.com

CHRISTA project is made possible by the financial support from the European Union – the Interreg
Europe programme and European Regional Development Fund (ERDF).
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