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ONLINE DISKUSIJA TŪRISMA PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM

Sākums Jaunumi Novada Online diskusija tūrisma pakalpojumu sniedzējiem  

 22/01/2021 Kategorijas Atzīmes 

Raunas novada tūrisma pakalpojumu sniedzēji aicināti piedalīties online diskusijās, kas plānotas 11. un 18.

februārī. Diskusijā piedalīsies uzņēmēji no Raunas novada, Rundāles novada un Gatčinas, Krievijā.

Pieteikšanās diskusijai: līdz 8. februārim pie Justīnes Buliņas, tel. 29346541 , e-pasts: justine.bulina@gmail.com

Diskusijas valoda: krievu

Diskusijas tēma: kopīga tūrisma piedāvājuma veidošana, starptautiskā pieredzes apmaiņa un sadarbības

veicināšana

Diskusiju norises laiki: 11. februārī no plkst. 14.00 līdz 17.15 un 18. februārī no plkst. 14.00 līdz 17.15

Vietu skaits ierobežots!

Diskusija tiek organizēta Lavijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta

“Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam”.

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

rundale-rauna-ropsa/

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

Projekta vadītāja Raunas novadā: Ieva Plētiena, tel. 28728377, e-pasts: ieva.pletiena@gmail.com

Šobrīd nav gaidāmo notikumi.
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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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Smiltenes novada pašvaldība

Raunas pagasta pārvalde

Vidzemes iela 2, Rauna, LV-4131
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