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Jūrtaka: Nida – Tallina. 
Daba, kultūra, pakalpojumi

24.-25. aprīlis, 2018, Liepāja, Roja
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Jūrtaka – garas distances maršruts divās 
valstīs



celotajs.lv

LV & EST statistika

o Dienu skaits: 50;

o Noietie kilometri: ~ 1230 km (1,5 milj. 
soļi);

o Gājienā pavadītās stundas: > 440;

o Apsekoto un fiksēto objektu skaits: ~ 
1200;

o Dalībnieki no: LV, EST, LT, CH, IL, ~ 

520;

o Intervijas apsekojumu laikā: 5 TV, 5 -
rakstošajiem medijiem;

o Uzņemti 5200 fotoattēli;

o Par katru posmu ierakstīts GPX fails, 
apsekojuma dienasgrāmata;

o Paldies pašvaldību pārstāvjiem un 
uzņēmējiem! ☺
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Pārskata karte tūrisma ceļvedim
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Projekts un komanda

o Igaunijas – Latvijas Programmas no ERAF projekts «Pārgājienu maršruts 
gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā».

o Projekta ilgums: 01.02.2017.-31.01.2020.

o 8 projekta partneri:
» LLTA «Lauku Ceļotājs» - vadošais partneris;
» Vidzemes Tūrisma asociācija;
» Igaunijas Lauku tūrisma asociācija;
» NVO Rietumigaunijas Tūrisms;
» Kurzemes plānošanas reģions;
» Saulkrastu, Carnikavas, Salacgrīvas novadu pašvaldības

ERAF finansējums: EUR 926 277.13, projekta partneru līdzfinansējums: 
EUR 163 460. 67
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Vizuālā identitāte

• Nosaukumu un logo aicinām lietot visas 

piekrastes pašvaldības un uzņēmējus savos 

reklāmas materiālos!

• Logo visās valodās var lejuplādēt šeit: 

celotajs.lv/lv/c/prof/brands

• Jautājumi par vizuālās identitātes izmantošanu: 

veronika@celotajs.lv

• Tikai kopā mēs varam iedzīvināt JŪRTAKU!

http://www.celotajs.lv/lv/c/prof/brands
mailto:veronika@celotajs.lv


Publicitāte
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Padarītais, plānotais

Reklāmas aktivitātes 
(LV, EST, ENG, DE, RU):

* Tūrisma ceļvedis;

* Bilžu brošūra;

*www.coastalhiking.eu

Tīklošanās un sabiedrības 
iesaiste:

* Uzņēmēju rokasgrāmatas 
izveide (LV, EST) – jau 

pavasarī;

*Tīklošanās semināri 
pavasarī/vasarā Kurzemē un 

Vidzemē (6).

Izveide dabā:

*Takas Salacgrīvā, 
Saulkrastos, Carnikavā;

*Info stendi (dizains, 
saturs, uzstādīšana);

*Norādes zīmes;

*Marķēšana;

*Pilottestēšana ar 
studentiem LV un EST
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Sekojiet aktualitātēm
un iesaistieties Jūrtakas izveidē!

o facebook.com/estlathiking

o celotajs.lv/lv/project/13

o facebook.com/rannikumatkarada/

http://www.facebook.com/estlathiking
http://www.celotajs.lv/lv/project/13
https://www.facebook.com/rannikumatkarada/


Staigātāji sociālajos tīklos (Latvija)
Cik daudziem tas interesē?

• Hiking in Latvia (1251)

• “Pārgājieni, pastaigas” 
(4800)

• Hiking (>10 000) -
vietējais

• Hiking (> 7 mlj.)

• Nūjošana



Pamatvajadzības  - pakalpojumi

• Informācija par maršrutu;

• Ēdiena un dzēriena pieejamība 
(kafejnīcas, veikali, dzeramā 
ūdens uzpildīšanas vietas, 
brokastis un vakariņas);

• Naktsmītnes;

• Iespēja nomazgāties;

• Sausas (izžāvētas) drēbes;

• Bezmaksas bezvadu internets;

• Laika prognoze nākamajai 
dienai.

Orientēšanās:
• Norādes zīmes dabā;

• Vienots maršruta marķējums 
visā tā garumā;

• Informācijas stendi ar kartēm, 
kuros ir informācija vismaz 
vienā svešvalodā;

• Kvalitatīvu karšu pieejamība;

• GPX failu pieejamība 
lejupielādei



Pamatvajadzības – pakalpojumi II

Naktsmītnē:

• Brokastis, vakariņas

• Pusdienu kastītes

• Transfērs

• Duša/vanna

• Slapjo drēbju žāvēšana

• Veļas mašīna

• Wi - fi



Aktīvie ceļotāji – kas viņi ir?

Avots: Eiropas ceļojumu komisija
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Kas pietrūkst?

o Nepieciešama norāde uz maršruta sākumpunktu Nidā;

o Norādes no jūras/maršruta uz ciemiem/pieejamajiem pakalpojumiem/apskates 
objektiem. Piemēram:
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Gājēja ekonomiskais ieguldījums vietējā 
ekonimikā (autora pētījums)
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Un, ... gājējs nemētā savas pudeles ☺



celotajs.lvPosms: Ventspils – Kolka faktiski bez pakalpojumiem ceļotājiem.

Iespējas piekrastē
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Latvijas  lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”
Kalnciema iela 40, Rīga, LV-1046, +371 67617600 

E-pasts: lauku@celotajs.lv Facebook: Lauku Celotajs twitter.com/Laukucelotajs


