
Baltijas jūras 
piekrastes tūrisma konference 

 

27. - 28.04.2017 
 
Jūrmala, Saulkrasti,  Carnikava 
konferences.celotajs.lv 
 
Konferences mērķauditorija: Latvijas un Igaunijas valsts pārvaldes, piekrastes 
pašvaldību un uzņēmēju pārstāvji, piekrastes iedzīvotāji, tūrisma profesionāļi, 
mediji.  
 
Dalība konferencē bez maksas 
Dalība tiek apstiprināta pēc pieteikuma saņemšanas elektroniski. Vietu skaits 
ierobežots, priekšroka tiek dota piekrastes pārstāvjiem. 
 
Pieteikšanās ir noslēgusies 
Papildu informācija: “Lauku ceļotājs”,  veronika@celotajs.lv , tel. 28888760 

 
Konference tiek organizēta un līdzfinansēta Igaunijas-Latvijas Programmas no Eiropas Reģionālā 

attīstības fonda  projekta “Hiking Route Along the Baltic Sea Coastline in Latvia - Estonia” ietvaros. 

Līdzfinansē: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un  Jūrmalas pilsētas dome. Organizē un atbalsta: 

lauku tūrisma asociācija „Lauku Ceļotājs”, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 

Latvijas Pašvaldību savienība, Carnikavas novada dome.  

 

http://konferences.celotajs.lv/
mailto:veronika@celotajs.lv
http://www.estlat.eu/


PROGRAMMA 
 
Baltijas jūras piekraste ir mūsu lielākā dabas vērtība. Piekrastē ir bagāts dabas un kultūras 
mantojums. Pēc tā atpazīst Baltijas valstis, tas ir iemesls tūristu galamērķa izvēlei, tā ir skaista 
dzīves, darba un atpūtas vieta arī mums pašiem. Kā izmantot piekrastes vērtības tūrisma attīstībai, 
nezaudējot? Kā panākt dažādu interešu kompromisu starp iedzīvotājiem, uzņēmējiem un 
tūristiem? Diskutējam un radām priekšlikumus jauniem demokrātiskiem tūrisma attīstības 
priekšlikumiem.   
 

 
27.04.2017 JŪRMALA, MAJORI 
NORISES VIETA: JŪRMALAS KULTŪRAS CENTRS, JOMAS IELA 35, JŪRMALA 

 
VALODA: LATVIEŠU UN ANGĻU (TIKS NODROŠINĀTS SINHRONAIS TULKOJUMS) 
Konferences moderators: Laura Dimitrijeva, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
 
9.30 Dalībnieku reģistrācija un rīta kafija. 
 
10.30-13.00 Konferences 1.daļa – piekrastes tūrisma attīstības stratēģiskais 
redzējums. 

 
10.30 Konferences atklāšana.   

Rita Sproģe, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja, Aivars Draudiņš, Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks, Māris Dadzis, Latvijas Piekrastes 
pašvaldību apvienības priekšsēdētājs. 

 
• Piekrastes loma tūrisma attīstībā Latvijā – esošā situācija, redzējums attīstībai. 
Inese Šīrava, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra,  Tūrisma departamenta direktore. 

 
• Piekrastes loma tūrisma attīstībā Igaunijā – esošā situācija, redzējums attīstībai.  
Kaia Treier, “Enterprise Estonia” pārstāve. 

 
• Tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastes publiskai  infrastruktūrai- no vīzijas uz 

darbību.  
Ingūna Urtāne, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve. 

 
• Dabas aizsardzība piekrastes vērtībām – aizsardzības un attīstības līdzsvars.  

Juris Jātnieks, Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors,  Gunta Gabrāne, Dabas 
aizsardzības pārvalde, ģenerāldirektora vietniece dabas aizsardzības   jautājumos.   

 
• Praktiskā pieredze piekrastes teritorijas plānošanā un realizācijā. 
Normunds Līcis, Saulkrastu novada dome. 

 
• Diskusija 
 
13.00 Pusdienas. 

 



14.00-17.00 Konferences 2.daļa. Piekrastes pārgājienu maršruti – ārvalstu pieredze.  
Pārgājienu maršruts Latvijas  un Igaunijas piekrastē. 
 

• Igaunijas-Latvijas projekta “Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūru Latvijā un Igaunijā”  
ieceres 2017-2020 gadam. Ko iegūsim mēs visi kopā, veidojot 1000 km garu maršrutu gar 
jūru? 

Asnāte Ziemele, projekta vadītāja, LLTA “Lauku ceļotājs”. 
 

• Igaunijas piekrastes izaicinājumi piekrastes kājāmgājēju maršruta ieviešanai. Igaunijas 
pieredze iekļaujoties Eiropas garās distances kājnieku takā E9.  

Ingrida Kuligina (Ingrid Kuligina), “Estonian Rambler' Association” (ERA) prezidente, Guido 
Leiburs (Guido Leibur), ERA goda biedrs. 

  
• Tendences Eiropas pārgājienu maršrutos un to plānošanā.  
Lisa Nilsena (Lis Nielsen), “European Ramblers Association” prezidente. 

 

• Pārgājienu maršruts gar jūras piekrasti - Zviedrijas pieredze. Kā iesaistīt vietējos 
iedzīvotājus un organizācijas?   

Gunnela Vounša (Gunnel Wounsch),  “Kullaleden” (www.kullaleden.se). 
 
Pirmās dienas noslēgums  
 

• Kafijas pauze. 
 
19.00 -21.00 Vakariņas ar kūpinātām zivīm, zivju zupu un alu Jūrmalas Brīvdabas muzejā. 
 
Nokļūšana līdz Lielupes dzelzceļa stacijai ar vilcienu (plkst. 17.52 no Majoru stacijas; biļetes katrs 
iegādājas individuāli) vai privāto transportu. Pārgājiens (~1h, 4 km) gar jūras krastu  no Lielupes 
stacijas līdz Jūrmalas Brīvdabas muzejam.  
Laikapstākļus mēs nevaram paredzēt, tomēr īsteni kājāmgājēji ir vienmēr gatavi iešanai. 
 

http://kullaleden.se/


28.04.2017 SAULKRASTI – CARNIKAVA 
NORISES VIETA: CARNIKAVAS TAUTAS NAMS “OZOLAINE”, JŪRAS IELA 1A, CARNIKAVA 

 
2.diena Praktiskā pieredze.  
 
Valoda: angļu (bez tulkojuma) 
 
07.45 Brauciens ar autobusu Jūrmala – Carnikava – Saulkrasti. Braucienu vada Raitis Sijāts, 
Vidzemes Tūrisma Asociācija un Juris Smaļinskis, “Lauku ceļotājs”. 
Autobusa maršruts: plkst. 7.45 izbraucam no Majoriem, Jūrmalā -  plkst.~ 8.30 Rīgā sabiedriskā 
transporta pietura Z.A. Meierovica bulvāris - 09.30 Carnikavas kājāmgājēju tilts. Dalībniekiem, kuri 
brauks ar savu transportu - plkst. 09.25 tikšanās stāvlaukumā pie Carnikavas dzelzceļa stacijas. 

9.30 – 10.15 Pastaiga ar stāstījumu par attīstības plāniem kājāmgājēju maršrutu posmiem – 
Carnikavas kājamgājēju tilts pār Gauju, atjaunotais dambis kājamgājējiem. 

10.45 – 11.30 Pastaiga ar stāstījumu par attīstības plāniem kājāmgājēju maršrutu posmiem - 
Saulkrastu Baltā kāpa, Saulkrastu piekraste.  
Plkst. 10.45. tikšanās stāvlaukumā pie Saulkrastu Baltās kāpas. 

11.45 Pusdienas Porto Resort Hotel restorānā. 

13.00 Kafijas pauze Carnikavas tautas namā „Ozolaine”, Jūras ielā 1A. 
 
13.15 Carnikavas novada domes priekšsēdētājas Daigas Jurēvicas uzruna. 
 
13.30 Ceļa norāžu un citas infrastruktūras nepieciešamība pārgājienu maršrutos. Labie piemēri, 
mārketinga aktivitātes. Kas ir pārgājienu maršrutu mērķa auditorija un ekonomiskie ieguvumi no 
pārgājienu maršrutiem.  
Lisa Nilsena, Gunnela Vounša, “Kullaleden”. Diskusijā pēc prezentācijas piedalās arī Ingrida Kuligina, 
“Estonian Rambler Association” (ERA) prezidente, Guido Leiburs, ERA goda biedrs. 

14.30 Prāta vētra par redzēto dabā un dzirdēto konferencē. Ieteikumi, secinājumi, diskusijas.  

~ 16.00 Konferences 2. dienas noslēgums. 

Atgriešanās Rīga un Jūrmalā ar autobusu, ja tas ir pieteikts reģistrācijas formā. 
 

Dalība konferencē bez maksas. 
 
Pieteikšanās konferencei ir noslēgusies. 
 
Papildu informācija: “Lauku ceļotājs” - veronika@celotajs.lv, tel. 28888760, 
konferences.celotajs.lv.  

 

 

 

mailto:veronika@celotajs.lv
http://konferences.celotajs.lv/

