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Slīteres nacionālais parks 

Dibināts 

• Kā rezervāts  - 1957 

• Kā nacionālais parks - 2000 

• Teritorija:  zeme – 16360 ha, jūra – 10130 ha 

 

 

Mērķis: 

Veicināt tūrisma nozares ieguldījumu vietējā 
ekonomikā, tajā pašā laikā saglabājot dabas vērtības 
teritorijā 

• Bij. slēgta militāra teritorija 

• Īpaši aizsargājama dabas 
teritorija (bij. rezervāts) 

• Vāji att. tūrisma infrastruktūra un 
pakalpojumi 

• Vāja sadarbība starp adm., pašv., 
uzņēmējiem, iedzīvotājiem 

• Pieaugoša neorganizēta tūrisma 
plūsma 



Pamatprincips –  
KONSTRUKTĪVA SADARBĪBA 

 

 
- 
 
 

•SNP administrācija 
•Dundagas novada dome 
• NVO 
•Tūrisma uzņēmēji 
•Aktīvi vietējie iedzīvotāji 
 

 
 



Priekšlikumi ilgtspējīga tūrisma 
attīstībai SNP 

• Vietējās sabiedrības 
iesaistīšana 
•Vietējo tūrisma resursu 
apzināšana 
•Priekšlikumi ilgtspējīga 
tūrisma attīstībai - vīzija 



Jaunie tūrisma produkti/maršruti 

•3 maršruti kājāmgājējiem 
•2 maršruti velobraucējiem 
•1 maršruts laivotājiem 
•1 maršruts  autoceļotājiem 
•2 tūres dabas vērotājiem – 
putniem un zvēriem 



 

Vadlīnijas aktīvā tūrisma 
maršrutu krāsu marķējumam 

Ieteikums ĪADT 
vienotam 

stilam 



5 informācijas stendi SNP, vadlīnijas 

• Analizēti stendu piemēri 

• Iesaistītas visas puses 

• Praktiska informācija 

Ieteikumi ĪADT 
vienotajam 

stilam 



Apmācības pakalpojumu 
sniedzējiem 
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Jā, viss jāsaglabā, neko 
nemainot 

Daļēji, nepieciešams attīstīt 
tradicionālajam stilam … 

Jāļauj ciemu apbūvei 
attīstīties neierobežoti 

Cits variants 

Ceļotāju viedoklis par lībiešu zvejniekciemu 
veidola saglabāšanu 

2.aptaujas gads 

1.aptaujas gads 

Autentiskās vides un tradicionālās 
apbūves saglabāšana 



Vietējās kultūrvides saglabāšana 



Saturā 
•Ievads 
•Vērts redzēt – botānikas takas, 
dižkoki, alejas, botāniskie dārzi, 
dendrāriji u.c. 
•Augu un sēņu maršruti 
•Sugu noteicējs – sēnes, ķērpji, 
aļģes, sūnas, staipekņi, kosas, 
papardes, sēklaugi 
•Saudzē!  

Dabas vērtības 



Tūrisma ceļvedis – Slīteres NP 
+ ceļveža sagatavošanas principi 

 
 
 
 
•Nozīmīgākie dabas un cilvēces 
vēstures notikumi un fakti 
•Vērts redzēt un zināt 
•12 Slīteres dārgumi 
•Tūrisma maršruti 
•Ikgadējie pasākumi  
•Zaļie un praktiskie padomi 
•Pakalpojumi, servisi 
•Slīteres nacionālā parka karte 

 
 
 
 

Pirmais 
ceļvedis par 
NP Latvijā 



BNP ceļvedis 

• 14 nacionālo parku 
apraksts 



 

Dalība tūrisma izstādēs gadatirgos 



Slīteres ceļotāju diena 

16 Juris Smaļinskis, Lauku ceļotājs 

Kalā Pivād 

 
 
 
 
•Vietējo iniciatīva 
•Visas puses pie viena sarunu galda 
•Varbūt kļūs par ikgadēju pasākumu 
•Jaunu tūrisma produktu izmēģinājuma 
iespēja 
•Atsauksmju analīze 

 
 
 
 



Darbs ar tūroperatoriem 



SNP tūrisma monitoringa metodoloģijas 
vadlīnijas, apmeklētāju monitorings 

•Elektroniskās apmeklētāju 
skaitīšana 
•Anketēšana 
•Intervēšana 
•Vizuālais, foto monitorings 
•Parauglaukumi 



Secinājumi 

• Paskatieties uz savu teritoriju no malas 

• Nebaidieties no drosmīgāk vīzijām 

• Vietējās sabiedrības piekrišana, motivācija un 
pastāvīga līdzdarbošanās = esiet praktiķi! 

• Tūrisma produktu veidošanā iesaistiet profesionāļus 
(vides, tūrisma, kultūras) = kvalitāte! 

• Integrēta pieeja visiem aspektiem: sociālais, 
ekonomiskais, vides 

• Regulāri dati par apmeklējumu = vērojiet tirgu! 



www.polprop.celotajs.lv  

“Lauku ceļotājs”  
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