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GREEN RAILWAY” / “Zaļais dzelzceļš” Est/Lat projekts “

“Revitalization of Narrow Gauge Railway lines through environmentally responsible tourism route”/ 

“Bijušo šaursliežu dzelzceļa līniju revitalizācija, izmantojot videi nekaitīgu tūrisma maršrutu” 

 

Darba seminārs 

 “Kā attīstīt zaļos dzelzceļus lauku teritorijās?” 

Darba semināra mērķis ir sniegt Igaunijas un Latvijas publiskiem un privātiem uzņēmumiem kopainu 

par Eiropas zaļo dzelzceļu attīstību un vietējās ekonomikas un tūrisma nozares praktiskajiem 

ieguvumiem no Zaļā dzelzceļa attīstības reģionos.  

Īpaša uzmanība tiks veltīta vietējo pakalpojumu sniedzēju un tūrisma attīstītāju izaicinājumiem un 

gaidām. Seminārs dos iespēju stiprināt publisko-privāto un privāto-privāto sadarbību.  

Datums: 22.11.2017 

Norises vieta: Alūksnes Mākslas skola, Ojāra Vācieša 2, Alūksne 

Semināra vadītājs/moderators: Peeter Unt 

Darba valoda: ANGĻU 

9:30 – 10:00 Reģistrācija/ kafija  

10:00 – 10:20 Uzrunas un Alūksnes novada pašvaldības prezentācija 

 

 

10:20 – 11:00 

 

 

 

 

11:00 – 11:30 

 

 

 

11:30 – 12:00 

I sesija: Greenways as drivers of local economy and tourism / Zaļie dzelzceļi kā 

vietējās ekonomikas un tūrisma virzītāji 

Greenways in Europe as examples of good practice /Zaļie dzelzceļi Eiropā – labās prakses 

piemēri 

Mercedes Munoz Director of the European Greenways Association (EGWA) / Mersedesa 

Mounca Eiropas Zaļo dzelzceļu asociācijas direktore 

 

Greenways development in Estonia/ Green Railways Project / Zaļo dzelzceļu attīstība 

Igaunijā/ Zaļo dzelzceļu projekts 

Sille Talvet-Unt Project Coordinator /Sille Talvet-Unt Projekta koordinatore 

 

Greenways development in Latvia/ Green Railways project/ Zaļo dzelzceļu attīstība 

Latvijā/ Zaļo dzelzceļu projekts 

Raitis Sijāts Vidzeme Tourism Association / Raitis Sijāts Vidzemes Tūrisma asociācija 

12:00 – 12:30 Coffee service/ kafijas pauze 

 

 

 

 

12:30 – 12:50 

 

 

12:50 – 13:05 

 

 

 

 

13:05 – 13:20 

 

II sesija: Challenges of Greenway development in Estonia and Latvia/ Zaļo dzelzceļu 

attīstības izaicinājumi  

Packaging Greenway into tourism product, challenges and expectations of private sector / 

Privātā sektora izaicinājumi un gaidas, attīstot Zaļo dzelzceļu kā tūrisma produktu 

Toomas Lelov (City bike Ltd, Estonia) / Tomass Lelovs (SIA City bike, Igaunija) 

 

Greenways challenges private/public /Privātās-publiskās partnerības zaļo dzelzceļu 

izaicinājumi 

Eduards Vīķelis (private bike rental in Melturi-Gulbene GW, Latvia)/ Eduards Vīķelis 

(velosipēdu iznomātājs Melturi-Gulbene posmā, Latvija) 

 

Gulbene narrow gauge railway: is it a possibility for a regional tourism development?/ 

Gulbenes šaursliežu dzelzceļš: vai tā ir reģionālā tūrisma attīstības iespēja? 
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13:20 – 13:40 

How to involve local farmers and local society.  Kocēni municipality example./ Kā iesaistīt 

vietējos zemniekus un vietējo sabiedrību. Kocēnu pašvaldības pieredze 

13:40 – 14:00 Discussion/ Diskusijas 

14:00 – 15:00 Lunch (in Jaunsētas, own transportation)/ Pusdienas (nokļūšana ar savu transportu) 

15.00 – 17.00 
Networking and site visit in Alūksne (own transportation)/ sarunas un objektu apskate 

Alūksnē (ar savu transportu) 


