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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 



Sadarbības un komunikācijas uzlabošana aizsargājamās 
teritorijās 

Rokasgrāmatai „Īpaši aizsargājamo teritoriju vienotais stils” 

Piekrastes kultūrvēsturiskās vides – tradicionālās 
arhitektūras saglabāšanai 

Apmeklētāju monitorings aizsargājamās teritorijās 

Vides politikas priekšlikumi 
tūrisma attīstībai 



Koncepcija 

Tūrisma produkti un infrastruktūra 

Mārketings 

Apmeklētāju monitorings 

Ilgtspējīgs tūrisma modelis 



• Vietējās sabiedrības iesaistīšana 

• Vietējo tūrisma resursu apzināšana 

• Priekšlikumi ilgtspējīga tūrisma 
attīstībai - vīzija 

Teritorijas tūrisma attīstības koncepcija 



Priekšlikumi ilgtspējīga tūrisma 
attīstībai SNP 



Pamatprincips – KONSTRUKTĪVA 
SADARBĪBA,VISU PUŠU IESAISTE 

 

 
- 
 
 

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

 

Ieteikums 



• Tūrisma produktu veidošana 

• Maršrutu marķēšana 

• Brīvdabas informācijas stendi 

• Apmācības pakalpojumu sniedzējiem 

Tūrisma produkti un infrastruktūra I 



• Autentiskās vides un tradicionālās 
apbūves saglabāšana 

• Vietējās kultūrvides saglabāšana 

• Dabas vērtības 

Tūrisma produkti un infrastruktūra II 



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 

• Novietojums 

Ieteikumi ĪADT 
vienotajam 

stilam 



Apmācības pakalpojumu sniedzējiem 



Autentiskās vides un tradicionālās 
apbūves saglabāšana 

Ieteikums 



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 



• Teritorijas tūrisma ceļvedis 

• Teritorijas iekļaušanās plašāka 
mēroga mārketinga aktivitātēs 

• Dalība tūrisma izstādēs un gadatirgos 

• Pasākumi – atvērtās dienas 
apmeklētājiem 

Mārketings 



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 

 
 
 
 



BNP ceļvedis 

• 5 Igaunijas nacionālie parki 

• 4 Latvijas nacionālie parki 

• 5 Lietuvas nacionālie parki 



Darbs ar tūroperatoriem 



Dalība tūrisma izstādēs gadatirgos 



23 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 

 
 
 
 

Atvērtās dienas apmeklētājiem - 
Slīteres ceļotāju diena 



Apmeklētāju monitorings  
Tūrisma monitoringa vadlīnijas 

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

Ieteikums 



PALDIES!  
ka mūs iedvesmojāt un uzticējāties: 
• Raimonds Vējonis 

• Vija Buša 

• Ilona Mendziņa 

• Juris Dambis 

• Egons Bērziņš 

• Slīternieki: Gunta Abaja, Dace Sāmīte, Vilnis Skuja, 
Jānis Dambītis, Andra Ratkeviča, Inese Roze, Ālanda 
Pūliņa, Jānis Mednis, Veronika un Edgars Milleri, 
Baiba Šuvcāne, Elmārs Peterhofs, Dženeta Marinska, 
Signe Dišlere...  
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