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Plānotās aktivitātes & materiāli  
(LV, EE, ENG, DE, RU – tikai pdf) 

o Šogad: 

• Piekrastes pasākumu kalendārs Latvijā un Igaunijā 2018., 2019. un 2020. 
gadam; 

• Tūrisma ceļvedis «Jūrtaka» (~900 gab); 

• Marketinga info brošūra + pārskata karte (~100 000 gab.); 

• Mājas lapa www.coastalhiking.eu 

 

o Nākamgad: 

• Tūroperatoru rokasgrāmata (ENG & DE, ~2000 gab.); 

• 5 reklāmas video (EST); 

• 2 reklāmas pasākumi piekrastē: 1 uz LV/EST robežas & 1 Igaunijā (EST); 

• Dalība starptautiskajās izstādēs 2019. gadā: ITB & Active Reisen Vācijā, Go Expo 
Somijā, TourEst Igaunijā 
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Piekrastes pasākumu kalendārs 2018 

o Ievērojamākie pasākumi Jūrtakas teritorijā; 

o 5 valodas; 

o Elektroniska drukas versija. Pieejama šeit.  

o Gaidāmi kalendāri 2019. & 2020. gadam. 

http://galerija.celotajs.lv/g/Professional/Projects/CoastalHiking/Cal_2018.pdf
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Tūrisma ceļvedis «Jūrtaka» 
(A4 izmērs, LV, EE, ENG, DE, RU – tikai pdf) 

o Ievads; 

o 60 vienas dienas maršrutu lapas (2 lpp), kas 
sastāv no: 

• Maršruta kartes (1:100 000); 

• Vispārēja posma apraksta; 

• Praktiskās informācijas; 

• Apskates un pakalpojumu objektu 
saraksta un kontaktinformācijas; 

• Fotoattēliem. 

o + Igaunijas salas; 

 

o Pieejamība: TIC un www.coastalhiking.eu 
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   Tūrisma ceļveža «Jūrtaka» 
vienas lapas piemērs 

Darba versija 

Oriģinālā versijā būs 

JS karte 1:100 000 

Uz kartes ar 

piktogrammām būs 

atlilkti: 

• Apskates objekti; 

• Naktsmītnes; 

• Ēdināšanas vietas; 

• Veikali; 

• Atpūtas vietas; 

• Sabiedriskā 

transporta pieturas; 

• TICi; 

• Kājāmgājēju tiltiņi; 

 

+ foto 
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«Jūrtakas» marketinga info brošūra & 
pārskata karte 

o Mērķis: sniegt pirmo priekšstatu par maršrutu; 

• Maršruta kopējais raksturojums; 

• 5 atvērumi, sadalīti pa ģeogrāfiskām teritorijām.  
Katra posma unique selling point ; 

» Dižjūra; 

» Kurzemes līcis; 

» Vidzemes piekraste; 

» Paarnumaa; 

» Laanemaa 

» Harjumaa 

 

o A3 pārskata karte 
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Mājas lapa: www.coastalhiking.eu 

o 5 valodās – LV, EST, ENG, RU, DE; 

o Galvenā izvēlne: 

Par maršrutu Karte Par galamērķi 
Par mums  
(projektu) 

• Fakti; 

• Praktiskā 

informācija; 

• Maršruts (kopā 

un pa dienām); 

• Pasākumu 

kalendārs; 

• Brošūras 

 

• Kā nokļūt & 

pārvietoties; 

• Vispārējā 

informācija; 

• Gadalaiki; 

• Ko darīt & redzēt; 

• Suvenīri; 

• Citas saites 
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Kājāmgājēju tūres tūroperatoriem 

         Pieprasījums pēc: 
• 7-14 dienu pārgājienu tūrēm; 

• 1-2 dienu iestarpinātiem 
pārgājieniem garākās self-drive 
tūrēs; 

 

Pakalpojumi, kas 
nepieciešami 
tūroperatoriem: 
• Vienāda līmeņa naktsmītnes ar 

brokastīm; 

• Transfērs; 

• Iepriekš rezervējamas 
vakariņas naktsmītnē. 

 

 



celotajs.lv 

Ikgadējais pārgājienu festivāls  
piemērs: Vācijā - Wandertag 

o Ikdienā dzīvo 43 000 iedzīvotāju; 45 000 festivāla apmeklētāju; 
svētku gājienā piedalījās 6000 dalībnieku no 90 pārgājienu 
organizācijām un 14 000 skatītāju; 

 

o Organizē: Eizenahas pilsētas dome, federālās zemes pārvalde, 
reģionālā tūrisma asociācija, organizācijas, kas atbildīgas par 
pārgājienu maršrutiem (Wandervereine); 

 

o Plašs atbalstītāju loks: banka, Bosch, BMW Group, Opel, 
ortopēdiskā klīnika, Voltaren gēls, u.c. 

 

o Programmā: 15 dienas pieejami pārgājieni; 4 dienas – gadatirgus. 
Bagātīga kultūras programma; 

 

o Vairāk kā 100 pārgājienu maršruti (kopā 1300 km), autobusu 
tūres; 

o Dalības maksa: EUR 5. 

 

 



celotajs.lv 

Reklāmas lapa par Jūrtaku  
LV, ENG & DE valodās 

Ja vēlaties saņemt drukas failu: veronika@celotajs.lv 
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Rokasgrāmata tūrisma uzņēmējiem un citiem 
pakalpojumu sniedzējiem: 

Garo distanču gājējs un viņa vajadzības 
 
 

o Saturs: 

» Garo distanču pārgājienu maršrutu mērķauditorija; 
– Garo distanču gājēji; nūjotāji; foto tūristi; ģimenes ar bērniem; seniori; gājēji ar suņim; 

individuālas ceļotājas; taku skrējēji; baskāji;   

» Kājāmgājēju vajadzības; 
– Informācija; komunikācija ar vietējiem iedzīvotājiem; siltums un sausums; ūdens un pārtika; 

pārvadājumu pakalpojumi; iespēja uzlādēt elektroierīces; drošība; sabiedriskais transports; 
citas vajadzības. 

» Jauna garās distances kājāmgājēju produkta veidošana; 
– Maršruta veidošanu ietekmējošās tūrisma tendences; maršruta kvalitāte; 

– Maršruta mārketings; 

» Kā veido organizētus kājāmgājēju ceļojumus: organizētas grupas; organizētas 
tūres individuāliem ceļotājiem; 

» Kājāmgājēju tūristu vajadzības - apkopojums; 

» Par projektu 
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Viesmīlības kvalitātes principi Hikers 
Friendly zīmes saņemšanai. Austrijas 

piemērs: 
• pārgājienu tematika jāiekļauj uzņēmēja reklāmas materiālos;  

• redzamā vietā jābūt novietotai pilnvērtīgai informācijai par maršrutu un tajā pieejamiem pakalpojumiem;  

• katru dienu redzamā vietā ir jāizliek laika prognoze;   

• jāiekārto žāvējamā telpa zābakiem un drēbēm;  

• jābūt vietai, kur ir iespēja nomazgāt netīros zābakus;  

• jāpiedāvā atpūtas istaba (brokastu telpa, veranda, lasītava u.tml.);  

• jābūt gatavībā iznomāt vai noorganizēt nepieciešamo inventāru – dienas somas, bērna nesamo somu, nūjas, lietus 
plēves u.tml.;  

• jābūt iespējai nakšņot tikai vienu nakti un rezervēt istabu “pēdējā brīdī”; 

• ja tiek iznomāts inventārs, saimniekam jābūt pārliecinošām zināšanām par šo inventāru un kur to izmantot vietējā 
apkaimē;  

• vietējās tūres: informācija un kartes par lokāliem maršrutiem, gidētas un tematiskas tūres (piemēram, pie vietējiem 
mājražotājiem, amatniekiem);  

• daudzveidīgas, veselīgas brokastis (ar graudaugu brokastu pārslām, augļiem, pilngraudu maizi u.tml.);  

• brokastis iespējamas jau no plkst. 7:00 un ir iespēja tās paņem līdzņemšanai;  

• pieejama aptieciņa ar saitēm, smēri nogurušām kājām, plāksteriem;  

• pēc nepieciešamības jāsniedz palīdzība rezervēt nākamās naktsmītnes vai citus pakalpojumus, kā arī nokļūt līdz 
sabiedriskajam transportam;  

• veļas mazgāšanas pakalpojums;  

• pirtis, masāžas. 
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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
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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   


