
 

 

Baltijas jūras piekrastes tūrisma konference 

26.-27. aprīlis 

Jūrmala/Saulkrasti/Carnikava 
 

PRAKTISKĀ INFORMĀCIJA 

 

27. aprīlis - 1. konferences diena 

 

Valoda: latviešu un angļu (ja tas ir norādīts pieteikuma anketā, tiks nodrošināts sinhronais tulkojums) 

 

1. Ierašanās Jūrmalā un stāvvietas. 

 

• Konferences pirmās dienas norises vietā – 

Jūrmalas Kultūras centrā, Jomas ielā 35 – no 

Rīgas var nokļūt ar vilcienu, mikroautobusu vai 

personīgo transportlīdzekli.  

• Informējam, ka iebraukšana ar privāto 

transportlīdzekli Jūrmalā ir par maksu. 

Vienreizējās iebraukšanas cena: EUR 2. Plašāka 

info: http://ej.uz/tkv6 

• Ieteicamās automašīnu novietošanas vietas 

norādītas kartē. 

• Reģistrācijas sākums: plkst. 9.30 

• Konferences atklāšana: plkst. 10.30 

 

 

 

     

 2. Pārgājiens uz vakariņu norises vietu: Lielupes dzelzceļa stacija – piekraste – Ragakāpas dabas 

taka – Jūrmalas Brīvdabas muzejs 

 

• Plkst. 18.00 starts no Lielupes dzelzceļa 

stacijas; 

 

- Nokļūšanas iespējas Lielupes dzelzceļa stacijā: 

 

- Ar vilcienu: plkst. 17.52 no Majoru 

dzelzceļa stacijas. Biļetes katrs iegādājas 
individuāli stacijas kasē vai vilcienā (tikai 
skaidrā naudā).  
- Ar privāto transportlīdzekli. Pie stacijas 
ir bezmaksas stāvvieta; 
- Ar taksometru; 
! Ja ir pārvietošanās grūtības, laicīgi 

lūgums sazināties ar veronika@celotajs.lv 

http://ej.uz/tkv6


 

 

 

• Par pārgājienu:  

 

- pārgājienu vada “Lauku Ceļotāja” vides eksperts Juris Smaļinskis, kurš stacijā būs atpazīstams pēc 

“Lauku Ceļotāja” simbolikas; 

- pārgājiena garums 4,5 km, tāpēc, lai zivju zupa vakariņu vietā mūs sagaidītu vēl silta, pārgājiens 

notiks sportiskā tempā un tā laikā gūtos iespaidus pārrunāsim vakariņu laikā; 

▪ atceramies, ka īsteniem kājāmgājējiem nav sliktu laikapstākļu, ir tikai 

neparedzēts apģērbs ☺  

 

 

3. Vakariņas:  

▪ norises vieta: Jūrmalas Brīvdabas muzejs, Tīklu iela 1a, Jūrmala; 

▪ plānotais norises laiks: plkst. 19.00-21.00, tomēr patieso norises laiku diktēs 

laikapstākļi un mūsu izturība ☺ 

▪ programmā: īss ieskats Jūrmalas Brīvdabas muzejā vadītājas Daigas Sējānes 

vadībā; 

▪ īstena zvejnieku sētas maltīte: uz ugunskura vārīta zivju zupa, kūpinātas zivis 

un alus 

 

4. Nokļūšana no vakariņām uz mājām/viesnīcu: 

▪ ar privāto transportlīdzekli; 

▪ ar taksometru; 

▪ aktīvākajiem dalībniekiem – ar kājām līdz Lielupes dzelzceļa stacijai (~30-40 

min.) un ar vilcienu līdz Majoriem (plkst. 20.49, 21.29) /Rīgai (plkst.20.31., 

21.24); 

▪ tiks nodrošināts autobuss (ietilpība – 50 cilvēki) maršrutā Jūrmalas Brīvdabas 

muzejs -> Majori -> Rīga 

 

Piekrastes teritorijas pārstāvjus aicinām ņemt līdzi izdales materiālus (bukletus, kartes u.tml.) par savu 

pārstāvēto teritoriju. Konferences pirmās dienas norises vietā būs speciāli piekrastes teritorijas 

infomateriāliem atvēlēta vieta. 



 

 

28. aprīlis – 2. konferences diena 
 

Attēls: 2. dienas pārskata karte. 

      

Valoda: angļu, bez tulkojuma 

 

1. Nokļūšana no Jūrmalas/Rīgas uz pirmo 

apskates vietu – Carnikavu: 

 

• ar personīgo transportlīdzekli; 

• ar vilcienu no Rīgas/ Jūrmalas (ar 

pārsēšanos Rīgā); 

• ar organizatoru nodorošinātu autobusu, ja 

tas ir norādīts pieteikuma formā un nav 

saņemts e-pasts par atteikumu: 

 

- plkst. 7:45 izbraukšana (izbraukšana 

laikā ir ļoti svarīga!) no stāvlaukuma pretī 

Majoru dzelzceļa stacijai.  

Autobusa numurzīme: EJ 6615 (tel.nr. 

28888760); 



 

 

 

- ~plkst. 8.30 (atkarībā no sastrēgumiem uz Vanšu tilta) Rīgā sabiedriskā transporta 
pietura Z.A. Meierovica bulvāris. NB! Ja Jūs plānojat iekāpt šajā pieturā, lūgums par to 
informēt, rakstot uz veronika@celotājs.lv vai sms formā uz +371 28888760, norādot 
savu vārdu un uzvārdu. 
 

2. Tiem, kas 2. konferences dienā piedalās ar 

savu transportlīdzekli: plkst. 9.25 tikšanās 

pie Carnikavas dzelzceļa stacijas. Pie 

stacijas ir iespēja novietot personīgos 

transportlīdzekļus. Carnikavas 
kājamgājēju tilta pār Gauju, atjaunotā 
dambja kājamgājējiem apskate. 
 

3. Tiem, kas 2. konferences dienā piedalās ar 

savu transportlīdzekli: plkst. 10.45. 
tikšanās stāvlaukumā pie Saulkrastu 
Baltās kāpas. 
 

4. Plkst. 11.45 pusdienas Porto Resort Hotel 
restorānā.  
Adrese: Medzābaki-2, Lilaste.  
Kafijas pause paredzēta Carnikavas tautas 
namā “Ozolaine”, Jūras ielā 1ª, uzreiz pēc ierašanās. 

5. Plkst. 13.00 ierašanās Carnikavas tautas namā “Ozolaine”, Jūras ielā 1ª. Blakus tautas namam 
iespējams novietot automašīnas. 

6. Plānotais konferences noslēgums plkst. 16.00. Dalībniekiem, kuri būs ieradušies ar kopīgo 
autobusu, tiks nodrošināts arī mājupceļš maršrutā: Carnikava -> Rīga -> Majori. 

Kontaktinformācija: 
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Latvijas Lauku tūrisma asociāciju 
"Lauku Ceļotājs": veronika@celotajs.lv, +371 28888760 
 
 

 

 

 

 

 

Konference tiek organizēta un līdzfinansēta Estonia-Latvia Programma 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, Vidzemes Tūrisma asociācija, Carnikavas novada dome.  

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

