HANSA partneru tikšanās Cēsīs: pilsētu
vēstures izpēte tuvojas noslēgumam
8. septembrī Cēsīs tikās projekta “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai”
(HANSA) partneri, lai pārrunātu vasarā padarītos darbus un tuvāko mēnešu
plānus.
Šovasar HANSA projekta partneri daudz laika ir veltījuši vietējās Hanzas vēstures izpētei, tādējādi bagātinot zināšanas par
pilsētu pagātni. Iegūtie rezultāti pēc apkopošanas noderēs jaunu un autentisku tūrisma produktu izveidei un
popularizēšanai. Sanāksmes dalībnieki arī vienojās par projekta mobilās aplikācijas izstrādi, norunājot pamatprincipus, kā
tiks veidota aplikācija, kas būs atbalsts pilsētu viesiem, informāciju par tūrisma objektiem un maršrutiem padarot viegli
pieejamu un saprotamu.

Būtisks projekta posms ir gaidāms nākamā gada sākumā, kad projekts HANSA sāks dalību starptautiskajās tūrisma
izstādēs. Līdz pirmajai izstādei “Reisen Hamburg” Vācijā darāmo darbu sarakstā ir projekta stenda un informatīvo
materiālu izveide. Projekta partneri sadarbosies arī piedāvājumu izstrādē tūrisma operatoriem un individuāliem
klientiem.

Partneri vienojās arī par nākamās sanāksmes norises laiku un vietu, kas notiks novembra vidū Vīlandē (Igaunijā). Nākamajā
tikšanās reizē liela uzmanība tiks pievērsta “Hanzas gastronomijas” zīmola attīstībai – plānots, ka Vīlandē notiks
starptautiska meistarklase pavāriem no visām HANSA projekta pilsētām, lai paaugstinātu vietējā kulinārā piedāvājuma
kvalitāti.

Sadarbojoties 11 Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas partneriem, no 2015. gada oktobra līdz 2018. gada decembrim tiek
ieviests projekts “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai”. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda
Centrālās Baltijas programmas 2014-2020. gadam atbalstu, un tā mērķis ir stiprināt vēsturiskās Hanzas savienības
vērtības. No Latvijas projektā piedalās Cēsu Kultūras un tūrisma centrs, Kokneses, Limbažu, Pārgaujas un Kuldīgas novadu
pašvaldības, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldība un Vidzemes plānošanas reģions, savukārt no Igaunijas projekta partneri
ir Pērnavas un Vīlandes pilsētu pašvaldības, bet no Zviedrijas – Gotlandes reģions un Gotlandes tūrisma attīstības
aģentūra “Inspiration Gotland”, kas ir arī projekta vadošais partneris. Vairāk par projektu lasiet šeit. Sekojiet līdzi
aktualitātēm arī projekta Facebook lapā un projekta mājaslapā!
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