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KĀ RESURSS

TŪRISMA PAKALPOJUMU

UN PRODUKTU VEIDOŠANĀ



Pirms 10 gadiem dzimusi ideja

ERAF atbalsts

10 partneri no Latvijas un Igaunijas
7 partneri no Latvijas un Lietuvas

Garās distances pārgājiena maršruts
Baltijā – starptautiskā E11 daļa

~2100 km: Dienvidu + Ziemeļu daļa

Ogrodņiki (PL)–Lazdijai(LT)–Rīga (LV)–Tallina (EE)

Kas ir Mežtaka?



~1060 km

333 km LATVIJĀ

Ziemeļu daļa



Galvenās
aktivitātes

un
rezultāti

Maršruta veidošana kopīgi ar pašvaldību
TIC, uzņēmējiem, vietējiem aktīvistiem

Maršruta apsekošana dabā

Marķēšana un informatīvie stendi

Tūrisma pakalpojumu sniedzēju
apzināšana

Mājas lapas izveide

Mārketinga materiāli – brošūra, ceļvedis

Zīme "Gājējam draudzīgs"

baltictrails.eu / meztaka.lv



+

Pārgājienu tūrisma popularitāte aug

Ikviens tūrists meklē pieredzējumu

Mežtaka pieved tūristu tuvāk

Pirmais gads liecina, ka Mežtakas gājēji

izmanto pakalpojumus

Mežtaka kā resurss

Kā mans pakalpojums iekļaujas kopējā

piedāvājumā ap maršrutu?

Kā es varu apmierināt dabas tūrista

vajadzības?

Kā es varu "nomakšķerēt" kājāmgājēju, kas

iet mana pakalpojuma tuvumā?



PIEREDZĒJUMS

tūrisma objektu apmeklēšana,

kultūrvēstures izzināšana, citu

aktivitāšu baudīšana 

GASTRONOMIJA

mūsdienu tūrisma neatņemama

sastāvdaļa – vietējo ēdienu un

dzērienu baudīšana/degustēšana

NAKŠŅOŠANA

+ pelde, pirts, masāža, spa, lauku

gardumi u. c.



Ko
piedāvāt?

Saldējums, auksti/silti dzērieni,

batoniņi, rieksti maršruta gaitā

Uzkodu paciņa līdzņemšanai

Pikniks ar piegādi noteiktā

atpūtas vietā maršrutā

Delikateses mazos iepakojumos

Dabā gājēji ar suņiem –

kafejnīcās vai naktsmītņu vietās

ūdens trauki suņiem

Daba šķīvī



Ko
piedāvāt?

Bagāžas transfērs uz nākamo naktsmītni

Pašu ceļotāju transfērs, piemēram, no

takas uz naktsmītni

Inventāra noma (nūjas, velosipēdi, laivas,

SUP)

Gida pakalpojumi pa vietējiem apskates

objektiem, slepenām takām

Dabas fotografēšanas kurss ar

profesionālu fotogrāfu

Organizēti pārgājieni ģimenēm ar

uzdevumiem vai uzdevumu lapas /

tiešsaistes spēles, ko ģimene pilda ejot

Izglītojošas meža ekskursijas – par dabas

veltēm,  augiem, dzīvniekiem



Ko
piedāvāt?

Dabā iešana kā sevis izziņa –
piedāvāt atbilstošas grāmatas,
meditācijas, rituālus
Gleznu vai mandalu veidošana no
dabas materiāliem
Pirts, masāža un citi ķermeņa
relaksācijas rituāli
Bērniem – apskates objekti, kur
piedāvā līdzdarbošanos, radošas
darbnīcas
Bērniem piemērota vide, bērnu
ēdienkarte, tematiskas darba
lapas, krāsu zīmuļi u. c.



Gājējam
draudzīgs
tūrisma pakalpojumu

sniedzējs



Sportisks apģērbs, iespējams,

dubļains vai slapjš

Liela mugursoma

Vēlas žāvēt/mazgāt apģērbu vai

apavus un citu inventāru

Vēlas uzlādēt elektroierīces

Vēlas uzpildīt savā pudelē

aukstu/karstu ūdeni

Svarīgi silta duša / siltas telpas

Vēlas nakšņot tikai vienu nakti

Rezervē pēdējā brīdī

Ierodas vēlu / dodas prom agri

Vēlas atstāt inventāru pieskatīšanai

Vēlas izmantot wi-fi internetu

Nepieciešami plāksteri, apsēji,
pretodu/pretērču līdzekļi, saules
krēms

Dabas

tūrista

profils



informācija mājas lapā/sociālajos medijos

vizuālā informācija

spēja sniegt visdažādāko informāciju

norādes, marķējums, stendi, ceļveži

sabiedriskais transports

laika prognoze

ko drīkst un ko nedrīkst dabā darīt (ugunskurs, telts)

kur ir drošas peldvietas

vai ir suņi apkārtnē/maršrutā

kur salabot saplīsušu inventāru

kuras ir drošas peldvietas

...

Uzticama informācija un
sajūta "esmu gaidīts"



var saņemt jebkurš pakalpojumu sniedzējs

Baltijas valstīs

zīme nav piesaistīta konkrētai takai vai

maršrutam

projekta Mežtaka laikā zīme ir bezmaksas

vispārīgie un naktsmītņu kritēriji

būtiskie un ieteicamie kritēriji

  Atpazīstamības zīme

  Gājējam draudzīgs / Hiker-friendly



jāizpilda 75 % no būtiskajiem kritērijiem

zīmei 2 formāti: drukāts un elektronisks

zīme jānovieto redzamā vietā

var izmantot savos mārketinga materiālos

  Atpazīstamības zīme

  Gājējam draudzīgs / Hiker-friendly



zīmes piešķiršanas komisija tiekas ~2x gadā

komisijā gan valsts iestādes, gan

organizācijas, kuras atbalsta kājāmiešanu,

aktīvo atpūtu un dabas tūrismu

piešķir uz nenoteiktu laiku

iespējams anulēt

  Atpazīstamības zīme

  Gājējam draudzīgs / Hiker-friendly

Nākamā komisijas sēde 2021. gada februārī.

Citur Latvijā: lauku@celotajs.lvPieteikšanās vidzemniekiem: ilze.liepa@vidzeme.lv  |



ROKASGRĀMATA UZŅĒMĒJIEM
PAR PĀRGĀJIENU TŪRISMU

                                             JURTAKA.LV

https://coastalhiking.eu/g/www/cms/c00002/Jurtaka_Rokasgramata_lv.pdf
https://coastalhiking.eu/g/www/cms/c00002/Jurtaka_Rokasgramata_lv.pdf


kurš? kā? uzturēšana?

> 400 dažādu dabas tūrisma galamērķu
arī Mežtakas posmi

Nākotnē: Taku apkopošana vienā kartē

Dabas aizsardzības pārvaldes lietotne
"Dabas tūrisms"


