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Kāpēc un ar ko marķēt?
Kurzemē Jūrtaka ir 350 km gara un virzās ne tikai
gar jūras krastu
1. Lielās norādes zīmes – pie izejām/ieejām uz
piekrastes ciemiem un pilsētām
2. Informācijas stendi - informācijai par tūrisma
pakalpojumiem un vietām, kā arī kā papildus
mārketinga elementi
3. Ūdensizturīgas uzlīmes ar Jūrtakas logo pilsētu un ciematu teritorijās, kur Jūrtaka maina
virzienu, izlīkumojot pa ielām
4. Ar krāsām uz kokiem/akmeņiem/.....

Lielās norādes zīmes
 Norādes veids izvēlēts ņemot vērā iepriekšējo pieredzi - kur uzstādīt, cik lielas/masīvas –
lai ir vētru noturīgas un pamanāmas Kurzemes plašajās pludmalēs
 Informējot, kāds ciems ir «aiz kāpas» un kas tajā pieejams (veikals, ēstuve, naktsmītne) ar
piktogrammām
 Norādot, pēc cik km ir nākošais/iepriekšējais ciems (maršruts ir abos virzienos ejams) un
kas tajos pieejams (veikals, ēstuve, naktsmītne)
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 21 jauni informācijas stendi (ar un bez jumtiņa);
 19 vietās – nomainītas novecojušās plāksnes,
aktualizējot tūrisma informāciju un iekļaujot
Jūrtaku;
 35 informācijas plāksnes ar Jūrtakas info
izvietošanai tūrisma uzņēmumos (kempingos,
viesu mājās u.c. Vietās, kur veidojas tūrisma
plūsma.

Ar krāsām uz kokiem un uzlīmes
• Marķēšana plānota kā kopīgi
pasākumi ar aicinājumu piedalīties
vietējiem tūrisma uzņēmējiem,
objektu apsaimniekotājiem u.c.
interesentiem un plānoti sadarbībā
ar attiecīgās apkārtnes Tūrisma
informācijas centriem
• Jūrtaka maina virzienu un «atiet»
no jūras:
– Ieejot ciematos, pilsētās;
– Šķērsojot lielākas upes (piem. Saka,
Venta, Irbe, Roja u.c.) un apejot
rūpnieciskas teritorijas t.sk. ostas
(Liepāja, Pāvilosta, Ventspils, Roja,
Mērsrags)
– Izvairoties no īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju sezonālo liegumu teritorijām

Marķēšanas vietas un plānotie
pasākumi 2018.gadā:
1) Pape
2) Liepāja
3) Pāvilosta
4) Ventspils
5) Lūžņa
6) Irbes ieteka
7) Slīteres nacionālais parks
8) Roja
9) Mērsrags
10) Bērzciems
11) Engure
12) Ragaciems
13) Lapmežciems

Tūrisma konference Liepājā 24.aprīlī un
Reģionālais seminārs Rojā 25.aprīlī
• Jūrtaka Kurzemē, Latvijā, Igaunijā
• «Staigātāji» - ko tie sagaida no tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un
infrastruktūras
• Dabas takas Kurzemē
• Dabas taku pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Paldies par uzmanību!

Aiga Petkēvica, T.29483674

