Projekta
„Regeneration of Parks as Integral Parts of Historical Heritage” –
GREEN HERITAGE
NOSLĒGUMA KONFERENCES programma
2014. gada 23. oktobris, Vecgulbenes muiža, Brīvības iela 18, Gulbene
9.30

Dalībnieku reģistrācija, rīta kafija

10.00

Konferences atklāšana
Nikolajs Stepanovs – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs (Latvija)
Raitis Sijāts – Vidzemes Tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs, projekta vadošais partneris
(Latvija)
Ļeņingradas reģiona valsts kultūras budžeta iestādes „Muzeju aģentūra” pārstāvis / pārstāve
(Krievija)
Tīts Helms (Teet Helm) – Repinas novada pašvaldības priekšsēdētājs (Igaunija)

10.20

Unda Ozoliņa - Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007. - 2013. Igaunijas –
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta vadītāja

10:40

Projekta „Green Heritage” attīstība Latvijā, Igaunijā un Krievijā

10.40

Raitis Sijāts, Vidzemes Tūrisma asociācijas Valdes priekšsēdētājs, projekta vadošais partneris

11.10

Valda Vorza, Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja direktore

11.30

Irina Avikainena, muižas muzeju Rozhdestveno un Suida vadītāja, Ļeņingradas reģiona valsts
kultūras budžeta iestādes „Muzeju aģentūra” pārstāve

11.50

Tīts Helms (Teet Helm), Repinas novada pašvaldības priekšsēdētājs

12.10

Projekta „Green Heritage” pēctecība

12.10

Anda Vilka, Indra Vīlistere,
Zaļā kultūras mantojuma potenciāls – zaļā kultūras mantojuma ieviešanas plāna prezentācija

12.45

Preses konference / Pusdienu pauze

14.00

Veiksemes stāsti un labās prakses piemēri muižu un parku apsaimniekošanā, attīstībā un
to iesaistē tūrismā

14.00

Juris Zviedrāns, arhitektūras un parku arheologs
Eiropas labās prakses piemēru un ideju izmantošanas potenciāls Vidzemei
Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013.finansiālo atbalstu. Par šī
dokumenta saturu pilnībā atbild Vidzemes Tūrisma asociācija un tas neatspoguļo Programmas iesaistīto
valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

14.35

Gunta Zaķīte, Turaidas muzejrezvāta apmeklētāju centra vadītāja
Zaļā kultūras mantojuma saglabāšana Turaidais muzejrezervātā

15.00

Ieva Malceniece, Ungurmuižas saimniece
Ungurmuiža un tās parks – unikāls Vidzemes tūrisma produkts

15.20

Ieva Zemīte, biedrība „Oleru muiža”
Oleru muižas un parka apsaimniekošanas prakse un pieredze

15.40

Jautājumi un atbildes
Konferences noslēgums
Kafijas pauze

16.15 –
18:00

Organizēta eksursija un projekta noslēgums Gulbenē
(noslēguma programma un aktivitātes tiks precizētas)

Semināra darba valodas: latviešu, angļu un krievu (tiks nodrošināta sinhronā tulkošana angliski – krieviski)
Semināra moderatore: Ilona Ansone, Krievijas tūrindustrijas savienības Baltijas nodaļas vadītāja,
Vidzemes Tūrisma asociācijas pārstāve

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013.finansiālo atbalstu. Par šī
dokumenta saturu pilnībā atbild Vidzemes Tūrisma asociācija un tas neatspoguļo Programmas iesaistīto
valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

