
05.01.22 09:08 Diskutē par ilgtspējīgu tūrismu – Raunas novads

https://rauna.lv/novada/diskute-par-ilgtspejigu-turismu/ 1/2

 +37164107343  novadadome@rauna.lv Atlasīt valodu  ▼

DISKUTĒ PAR ILGTSPĒJĪGU TŪRISMU

Sākums Jaunumi Novada Diskutē par ilgtspējīgu tūrismu  

 26/03/2021 Kategorijas Atzīmes 

23. un 25. martā Raunas novada pārstāvji piedalījās tiešsaistes fokusgrupas diskusijā “Game of Goals”, kas tika

organizēta projekta “Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam” (LV-RU-052) ietvaros.

Raunas novada pārstāvji kopā ar tūrisma nozares un pašvaldību pārstāvjiem no Rundāles novada un Ļeņingradas

apgabala Gatčinas rajona (Krievija) diskutēja par ilgtspējīga tūrisma mērķiem, tūrisma tendencēm Covid laikā un

pēc tā. Diskusijas laikā bija iespēja iepazīt katra reģiona tūrisma tendences, nozīmīgākos tūrisma objektus un

tūrisma nozares dalībniekus, kā izstrādāt jaunus, kopīgus tūrisma maršruta piedāvājumus. Diskusiju organizēja

Ļeņingradas apgabala valsts budžeta kultūras iestāde “Parku aģentūra” (Gatčina, Krievija).

Vairāk par projektu: https://rauna.lv/projekti/ainava-ka-resurss-atbalsts-jauniem-pakalpojumiem-un-turismam-

rundale-rauna-ropsa/

Vairāk par programmu: https://latruscbc.eu/

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam �nansiāli atbalsta   vienotas pārrobežu
attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības
krustcelēs starp Eiropas Savienību  un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas   2014.-2020.gadam �nansiālu
atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Raunas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas
dalībvalstu Latvijas un  Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.
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Šobrīd nav gaidāmo notikumi.
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Patīk lapa

Kontakti:

Smiltenes novada pašvaldība

Raunas pagasta pārvalde

Vidzemes iela 2, Rauna, LV-4131

Tālr. +371 64107343

rauna@smiltenesnovads.lv

Darba laiks:

Pirmdien 8:00 - 17:00

Otrdien 8:00 - 18:00

Trešdien 8:00 - 17:00

Ceturtdien 8:00 - 17:00

Piektdien 8:00 - 16:00

Sestdien - Slēgts

Svētdien - Slēgts

Pusdienu pārtraukums 13:00 - 14:00

Noderīgas saites:

Lapas karte

old.rauna.lv

Jautājumi un ierosinājumi

Raunas vidusskola

Datu politika

Privātuma politika

Piekļūstamība
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