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Atskats uz Jūrtakā paveikto 
  

Infrastruktūra.  
Jūrtakas pašreizējais “minimums” ir marķējums vietās, kur maršruts 

atvirzās no jūras un/vai iet caur ciemiem/pilsētām. Lielās norādes zīmes 

kāpās pie lielākajām apdzīvotajām vietām. Informācijas stendi ar maršrutu, 

apskates vietām, pakalpojumiem.  

Informācija par maršrutu online.  
www.jurtaka.lv, FB un Instagram, youtube ir galvenie kanāli, kurā tiek 

publicēta informācija par maršrutu.  

Idejas Jūrtakas tālākai attīstībai un 

uzturēšanai. 

http://www.jurtaka.lv/


Infrastruktūra 
 

Jūrtakas pašreizējais “minimums”:  

- Marķējums vietās, kur maršruts atvirzās no 

jūras un/vai iet caur ciemiem/pilsētām.  

- Lielās norādes zīmes kāpās pie lielākajām 

apdzīvotajām vietām.  

- Informācijas stendi ar maršrutu, apskates 

vietām, pakalpojumiem.  

 



Infrastruktūra - Kurzemē 
• 45 lielās norādes zīmes piekrastē 

 



Infrastruktūra - Kurzemē 
• 48 Vietās tūrisma informācijas stendi 

• 31 Info plāksnes TICiem/uzņēmējiem 

• 50 Pārskata info plāksne par maršrutu    

 



Infrastruktūra - Kurzemē 

• Marķējums – maršrutam virzoties gar krastu, taka nav marķēta. Maršrutam 

novirzoties no jūras, kad jāapiet tādi šķēršļi kā upes, kanāli, ostas, dabas 

liegumi vai privātas teritorijas, taka ir marķēta.  

• Jūrtakas ir marķēta Papē, Pāvilosta, Rojā, Upesgrīvā, Mērsragā, 

Bērzciemā, Engurē, Lapmežciemā 

• Liepāja, Ventspils, Irbes ieteka? 

 

 

 



Informācija par 

maršrutu online 
  

 
www.jurtaka.lv,  

FB, Instagram, Youtube, starptautiskās 
aplikācijas ir galvenie kanāli, kurā tiek 

publicēta informācija par maršrutu.  

http://www.jurtaka.lv/


Mājas lapa: coastalhiking.eu 
(1.04.2018. – 31.08.2019.) 





Coastalhiking.eu  lietotāji 

•Rīga – 46,05% 

•Tallina – 11,67% 

•Jūrmala – 1,51% 

•Liepāja – 1,47% 

 

•Latvia - 57,96% 

•Estonia - 16,60%  

•Germany – 3,80% 

•United States – 3,53% 

Kā lietotāji atrod mūsu mājas lapu: 

• Google – 45,64% 

• Facebook  – 8,82% 

• Pa tiešo nāk uz lapu – 16,98% 



Facebook: Pārgājienu maršruts gar 
Latvijas un Igaunijas piekrasti 



Facebook 
(29.08.2017. – 9.01.2020.) 

• Lapas sekotāju skaits turpina augt, uz 

9.01.2020 lapai ir  2835 sekotāju (like) 



Ziņas FB sasniedz 1000 – 50000+ 

 
 



Youtube.com 

https://www.youtube.com/watch?v=qZ_SijPKzl0 



Instagram: @jurtaka (kopš 2019 pavasara) 



Instagram: @jurtaka / sekotāji 



Starptautiskās pārgājienu lapās un 
aplikācijās 

• Salīdzinoši viegli pievienot 

• Jau ir savs lietotāju loks 

• Bez maksas  

 



Alltrails 

Wikiloc.com  

GPSies.com  

Ramblr.com  

ViewRanger.com  

NaviCup.com .....u.c. 

 

 



dodies.lv un daba.gov.lv/Dabas tūrisms 



Patīkami, ka 

 Maršrutu atpazīst ar nosaukumu «Jūrtaka» un tas 

tiek lietots vietējo gājēju vidū 

 Tūrisma aģentūras, organizācijas iekļauj to savos 

piedāvājumos vietējiem un arī ārvalstu tūristiem  

 Informācija par Jūrtaku ir iekļauta piekrastes TIC 

mājas lapās un tas tiem reklamēts arī to veidotajos 

tūrisma ceļvežos 

 Pārgājienu dalībnieki  dalās ar saviem 

piedzīvojumiem un padomiem internetā – FB, 

Instagram, youtube, pašu blogos un dažādos 

internetu mēdiju kanālos. 



Neviens nav perfekts.... 

 Sagatavojies, pirms dodies ceļā izlasi sadaļu 

«Der zināt» 

 Plāno savlaicīgi –  

 Sabiedriskais transports  

 Naktsmītnes 

 Ūdens un ēdiena rezerves 

 Dabas aizsardzības noteikumu 

 Respektē privātīpašumu 



Neviens nav perfekts.... 

 Marķēšana varētu tikt vēl uzlabota – īpaši 

kritiskajos punktos (krustojumos, pilsētās)  

 Norādes pludmalē uz naktsmītnēm, tūrisma 

objektiem un pakalpojumu sniedzējiem  

 Tūrisma pakalpojumu sniedzējiem savi 

pakalpojumi pārgājienu dalībniekiem jāpiedāvā 

aktīvāk (transfērs, pusdienu kārbiņas) 

 Bezmaksas publiskās telts vietas 

 Mājaslapa ir tā kas nekad nevar būt pabeigta  

     un var tikt uzlabota nepārtraukti 



Tālāka Jūrtakas attīstība ir 

mūsu pašu rokās 
• Jūrtakas baneris atrodams katras pašvaldības 

tūrisma mājas lapā 

• Informācija par Jūrtaku ietverta katrā no 

piekrastes tūrisma ceļvežiem - coastalhiking.eu/lv/c/marketing 

• Lietojam sarunvalodā pārgājiena gar jūras 

apzīmēšanai «Jūrtaka» 

 

https://coastalhiking.eu/lv/c/marketing


Idejas no tikšanās ar pārgājienu 

organizatoriem (20.11.2019) 
• pēc projekta noslēguma veidot Jūrtakas biroju/aģentūru/biedrību, kas 

turpmāk virzītu šo tūrisma produktu, kā arī uzraudzītu infrastruktūru; 

• izveidot Jūrtakas posmu krāšanas spēli, kas cilvēkus varētu aizraut, lai 

dotos ceļā, kā arī būtu kā bezmaksas reklāma šim produktam; 

• rīkot bezmaksas pārgājienus, kas kopā pulcētu ne tikai Jūrtakas 

entuziastus, bet arī jaunus pārgājienu dalībniekus, kuri līdz šim nav 

uzdrošinājušies veikt tik garus pārgājienus, kas veidotu arī Jūrtakas fanu 

klubiņu; 

• veidot Jūrtakas klubu, kur apvienojas visi, kuri nogājuši Jūrtakas maršrutu, 

saņēmuši diplomu/sertifikātu par to; 

• veidot Jūrtakas biedru karti, kas sniedz atlaides vietējos uzņēmumos – 

naktsmītnēs, ēdināšanas uzņēmumos, apskates objektos utt., kas varētu 

būt arī viens no veidiem, kā vākt statistiku; 

• radīt Jūrtakas suvenīrus, kurus pārdot vietējos tūrisma informācijas 

centros, apskates objektos, tūrisma uzņēmumos; 

 
 



• taisīt ultramaratonu ar lielu naudas balvu, kas aizraus ekstrēmos 

piedzīvojumu meklētājus un būs laba reklāma pasaules mērogā; 

• veidot piedzīvojumu pārgājienus, lai piesaistītu arī vīriešus, kuri 

alkst piedzīvojumu ar spēka robežu pārbaudījumu. 

• veidot interaktīvo Jūrtakas karti, kur katrs pats var pievienot klāt 

savu pakalpojumu, tādējādi gājējam veidojot plašāku piedāvājumu 

klāstu, aktuālu piedāvājumu – svaigi cepta maize, tikko žāvētas 

zivis, ūdens ņemšanas vieta utt.; 

• veidot foto vietas zīmīgākajās koordinātēs, kurus gājējs vāc un 

dalās ar tiem sociālajos tīklos u.c.; 

• aicināt pašvaldības pārskatīt savus saistošos noteikumus un 

atļaut atrašanos pludmalē ar suņiem (pavadā, ar uzpurni, savākt aiz 

sava suņa, pārvietoties); 

 

Idejas no tikšanās ar pārgājienu 

organizatoriem (20.11.2019) 



Brīži, kuri lika pasmaidīt 



Maršruta izpētes 1.diena 



Lai saprastu tūristu 



Pirmā marķēšanas diena 



Negaidīta tikšanās 



Projekta komanda izvēlēta 

pareizā  



Pieredzējušākais marķētājs – 

83 gadi 





Mazākais palīgs 



Paldies! 


