
 

 

 

Baltijas jūras piekrastes tūrisma konferences 

 dalībnieku aptaujas rezultāti 
 

 

Konferences novērtējums 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
Ko no organizatoriskās daļas Jūs būtu darījis citādāk? 
 
Viss apmierināja, norises vieta izvēlēta perfekti bija, kur novietot auto un atradām visu bez 

problēmām. 

Konference bija teicama no visiem aspektiem!Teicami organizēta, saplānota līdz sīkai niansei, 

eleganti un simpātiski pārraudzīta un vadīta. 

Pārbraucieni un komunikācija pirms pasākuma varēja būt veiksmīgāka 

man viss šķita ļoti pārdomāts 

ja nav tulkojums, tad lūgtu lektoriem prezentācijas ENG nevis vācu vai tml valodā 

Viss apmierināja 

Viss labi. Varbūt intensīvāku 1 dienas nobeigumu, bet to nekad nevar zināt cik raiti viss risinās. 

Pārgājienu uz vakariņu vietu sāktu 0.5h agrāk 

Mēs ar kolēģi brīdinājām, ka sastrēgumu dēļ (Rīgā) - kavēsim dažas minūtes autobusu, kas 

dalībniekus veda uz Carnikavu, bet, kad bijām jau pavisam netālu no autobusa, mūs atteicās pagaidīt, 

iesakot mums braukt ar vilcienu. Aizskrienot uz Staciju, izrādījās, ka nākamais vilciens uz Carnikavu 

no Rīgas atiet 10:18, bet šajā laikā jau bija jābūt Carnikavā.. Bet mēs nepadevāmies, izmantojām 

taksometra pakalpojumus, jo zinājām, ka konferencē iegūtā informācija ir vērtīga, un tā mums var 

noderēt. Un darbu, ja dara, tad dara. Katrā gadījumā, mēs būtu pagaidījušas savus konferences 

"kolēģus", ja būtu autobusā. Pie tam, mēs neesam no Rīgas, mērojām visai tālu ceļu. Vēl viens 

mīnuss bija tas, ka paši organizatori visai maz komunicēja ar konferences dalībniekiem (izņemot 

atsevišķus pārstāvjus), tāpat arī būtu bijis interesantāki paši pārgājiena maršruti, ja būtu pieejams 

profesionāls gids, jo pat šādos pasākumos ir interesanti ne tikai apskatīt pašu vietu, bet arī uzzināt par 

to ko vairāk. Bet te atkal jāuzsver, ka Saulkrastos viss notika daudz profesionālāk - gan stāstījuma, 

gan pastaigas ziņā. Savukārt, Carnikavā mums bija prieks iepazīt kādu citu konferences dalībnieku, 

kam pašam bija interesants stāstījums par Carnikavu. Par to, kad un kā radās kājāmgājēju tilts (jo šo 

stāsta daļu nokavējām, braucot ar taksometru), kā arī tilta garumu, atklāšanas faktus, noskaidrojām 

pašas. Bet pārējais, organizatoriskā ziņā, bija ļoti labi, par ko liels paldies. Pasākumu patiešām 

kopumā bija vērts apmeklēt! Priecēja arī ārvalstu kolēģu pieredze, bet būtu gribējies, lai pamata 

uzmanība tiktu vērsta ne tikai uz viņiem. Piemēram, Carnikavā pie kartes tika stāstīts (pie tautas 

nama) ārvalstu viesiem, un tika pat minēts, ka "latviešiem tas ir mazsvarīgi, galvenais, lai nāk 

ārzemnieki". 

Diskusijas, "prāta vētra" paredzētā vietā bija labi (pat teicami) moderēta paredzamu atbilžu sesija 

iekļaujoties brīvajās minūtēs. 

 

 

 



 

 

 
Ko no praktiskās daļas Jūs būtu darījis citādāk? 
 
Atvēlētu tam vairāk laika, lai nebūtu tā ka grupa sadalās 2 daļās. 

Praktiskā daļa bija ļoti pārdomāta,saistoša, profesionāli izglītojoša un vienlaikus arī kontaktus un 

sadarbību rosinoša. 

manuprāt bija, ļoti labi sadalīti runātāji pirms un pēc pusdienām 

Vēlētos mazāku steigu... 

Nebija īsti saprotama nepieciešamība no rīta apstāties Carnikavā, jo tika apskatīts tikai gājēju tilts. 

Ievērot iepriekš norādītos tikšanās laikus (piem., pie Carnikavas dz/c stacijas). 

Neliela kļūdiņa ar definēto laiku Carnikavas stacijā, bet viss pārējais atbilstoši pasākuma formātam. 

2. dienu sāktu Saulkrastos (ja vienīgi ar pusdienošanas iespējām tas būtu savienojams) 

Varbūt nelielas ekskursijas ? 

Bez Carnikavas gājēju tiltiņa apskates būtu piedāvājusi vēl kādu Carnikavas skaistākās vietas apskati 

(muižas parku, baznīcu, etc). 

Neko, laikapstākļi pat bija mūsu pusē :) 

Paredzējis vairāk laika, vismaz 3-4 stundu izzinošs pārgājiens. 

Organizējis nedaudz izvērstāku stāstījumu par Carnikavu, kamēr gājām pa tiltu, savāca tā diezgan 

tukši. Un būtu bijis lietderīgi lielo grupu sadalīt 2 daļās gan Carnikavā, gan Saulkrastos, bet saprotu, 

ka apmeklētību prognozēt bija grūti. Ēdināšana pie Lilastes ezera patiešām NAV līmenī. 

Dalījis grupu daļās, kas kalpotu par piemēru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Demogrāfiskie dati par respondentiem 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Konference tika organizēta un līdzfinansēta Estonia-Latvia Programma no Eiropas reģionālā attīstības fonda projekta 

“Hiking Route Along the Baltic Sea Coastline in Latvia - Estonia” ietvaros. Līdzfinansēja: Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūra un  Jūrmalas pilsētas dome. Organizēja un atbalstīja: lauku tūrisma asociācija „Lauku Ceļotājs”, 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Pašvaldību savienība, Vidzemes Tūrisma asociācija, 

Carnikavas novada dome.  

 

http://www.estlat.eu/

