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No 14. līdz 16. martam Gēteborgas un Burosas apkārtnē Zviedrijā,
tika aizvadīts otrais projekta CHRISTA starptautiskais darba seminārs,
šoreiz par industriālo mantojumu. Seminārā piedalījās projekta partneri un
ieinteresētās puses, eksperti un praktiķi no 9 reģioniem Eiropas Savienības
(ES) valstīs. Projekta pasākumā piedalījās arī Strenču novada domes
Plānošanas un attīstības nodaļas tūrisma speciāliste- starptautisko projektu
vadītāja Kristīne Lāce. Seminārs sākās Gēteborgas laivu ostā, kur projekta
partneriem bija iespēja redzēt teritorijas daudzveidību sākot no kuģu būves
līdz uzņēmējdarbības, pētniecības, izglītības ēkām un ekskluzīvu dzīvojamo
kompleksu. Rietumu Zviedrijas Tūrisma padome semināra dalībniekus
iepazīstināja ar svarīgākajiem jautājumiem, kas koncentrējas rietumu
Zviedrijas tūrismā- tie ir ilgtspējas un kvalitātes attīstīšana. Semināra
dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Glasset Hus (Stikla māja) kultūras
centru ar muzeju un vērot stikla pūšanas paraugdemonstrējumu. Blakus
esošā Limmaredas stikla rūpnīca dibināta 1740.gadā un nekad nav
pārstājusi darboties.

Burosas Tekstila modes centrā projekta partneri viens otru
iepazīstināja ar industriālo mantojumu savā reģionā, uzsverot pašvaldības
un valsts atbalstu tā saglabāšanā, popularizēšanā un attīstīšanā. Vidzemes
Tūrisma asociācijas (vadošais projekta partneris Latvijā) sagatavotajā
prezentācijā bija iekļauti industriālā mantojuma objekti no Apes, Alūksnes,
Gulbenes, Strenču un Carnikavas novadiem un Turaidas muzejrezervāts.
Kristīne Lāce klātesošos iepazīstināja ar Gaujas plostnieku tradīciju,
informējot arī par nākotnes plāniem tās saglabāšanā un attīstīšanā gan
Latvijas, gan pasaules mērogā. Kā unikāls padomju laika kultūrvēstures
mantojums tika prezentēta Seda saistībā gan ar tās vēsturisko izcelsmi,
gan ar pilsētas plānojumu un arhitektūru, pieminot arī Sedas purvu, kurā
kūdras izstrādes vajadzībām tiek izmantots šaursliežu dzelzceļš.

Vairāk informācijas par projektu CHRISTA Strenču novada mājas
lapā:

http://strencunovads.lv/projekti/christa---kultura-un-mantojums

Kristīne Lāce

Tūrisma speciāliste - starptautisko projektu vadītāja

Projekta CHRISTA starptautiskajā seminārā Zviedrijā 
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