Tūrisma maršruta „VIA HANSEATICA” attīstīšana
Projekta nosaukums, Nr.

Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus
pārrobežu VIA HANSEATICA tūrisma maršruta izstrādē
Nr.: ELRI 113

Programma, fonds

Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas 2007 – 2013 ietvaros

Projekta īstenošanas
laiks
Projekta galvenais mērėis

2012. gada 1.janvāris līdz 2014. gada 31. decembris

Projekta vadošais partneris

Vidzemes plānošanas reăions

Projekta partneri

Veicināt attālo Igaunijas, Latvijas un Krievijas projekta
teritoriju ilgtspējīgu attīstību, izmantojot Via Hanseatica
pārrobežu tūrisma maršruta potenciālu.

-

Projekta asociētie partneri

ěeĦingradas reăiona administrācijas Kultūras
komiteja (Krievija)
NVO „ěeontjeva centrs” (Krievija)
Valgas apriĦėa Attīstības aăentūra (Igaunija)
Tartu apriĦėa tūrisma aăentūra (Igaunija)
Jogevas apriĦėa Attīstības un uzĦēmējdarbības
centrs (Igaunija)
Ida – Viru apriĦėa UzĦēmējdarbības centrs
(Igaunija)
Kocēnu novada dome (Latvija)
Siguldas novada dome (Latvija)
Valkas novada dome (Latvija)
Strenču novada dome (Latvija)
Valmieras pilsētas dome (Latvija)
Pašvaldības aăentūra „Cēsu Kultūras un tūrisma
centrs” (Latvija)
Paluperas pašvaldība (Igaunija)
Jogevas pašvaldība (Igaunija)
Saares pašvaldība (Igaunija)
Avinurmes pašvaldība (Igaunija)
Nodibinājums „Luke Manor” (Igaunija)

Vairāk kā 20 pašvaldības, nevalstiskās un tūrisma
organizācijas no Latvijas, Igaunijas un Krievijas

Aktivitātes

1. Tūrisma pakalpojumu komplekta un moduĜa
izstrāde.
2. Ieguldījumi neliela izmēra tūrisma infrastruktūrā –
Valkas muzeja stāvlaukuma rekonstrukcija.
3. Mārketinga pasākumi un informācijas pieejamības
nodrošināšana.
4. Tūrisma speciālistu apmācības.
5. Institūciju sadarbības stiprināšana.

Projekta kopējās izmaksas

Valkas novada domes budžets ir 31 889,89 EUR
(Projekta kopējais budžets 1 803 966 EUR)

Igaunijas – Latvijas –
Krievijas programmas
finansējums
Valsts budžeta dotācija

28 700,90 EUR (90%)

1 594,48 EUR (5 %)

Valkas novada domes
līdzfinansējums

1 594,51 EUR (5 %)

Noslēgti līgumi par darbu
veikšanu

SIA „Limbažu ceĜi” par Valkas muzeja stāvlaukuma
rekonstrukciju
SIA „PRO VIA” par būvuzraudzību Valkas muzeja
stāvlaukuma rekonstrukcijai
SIA „CeĜu komforts” par autoruzraudzību Valkas muzeja
stāvlaukuma rekonstrukcijai

Projekta koordinators,
kontaktinformācija

Jana PutniĦa
Attīstības un plānošanas nodaĜa
Attīstības un projektu daĜa
Projektu vadītāja
Tālr.: 64722250
Mob. tālr.: 26414197
e-pasts: jana.putnina@valka.lv

