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Pasākums organizēts EK Life programmas projektā "Vides politikas un  pārvaldības  
priekšlikumu izstrāde, demonstrējot tūrisma attīstības ieguvumus vides,  sociālajā un  
ekonomikas jomā Slīteres nacionālajā parkā – Natura 2000 teritorijā” LIFE07ENV/LV/000981 

SLĪTERES CEĻOTĀJU DIENA 
L ī v õ d   R ā n d a  

 2010. gada 12. jūnijā, Dundagas novadā 

 
 “Mēs aicinām jūs, kopā ar savu ģimeni un draugiem pavadīt piedzīvojumiem bagātu 
dienu Slīteres nacionālajā parkā. Slīteri varēsiet apceļot gan individuāli gan profesionālu 
gidu un vietējo iedzīvotāju pavadībā, izvēloties sev piemērotāko ceļošanas veidu: ar 
kājām, auto, riteņiem vai laivām. Bet paralēli ceļošanai, varēsiet izzināt vietējo lībiešu 
tradīcijas, kultūru, mūziku un virtuvi, kā arī sekot putnu un zvēru pēdām” – šādi skanēs 
uzaicinājums tūristiem. 

EK Life programmas projektā "Vides politikas un pārvaldības priekšlikumu izstrāde, 
demonstrējot tūrisma attīstības ieguvumus vides, sociālajā un ekonomikas jomā 
Slīteres nacionālajā parkā – Natura 2000 teritorijā” Lauku Ceļotājs ir izstrādājis 
ieteikumus tūrisma attīstības un dabas aizsardzības politikas dokumentiem, ko 
demonstrēs Slīteres nacionālajā parkā, atklājot jaunus tūrisma maršrutus, izdodot 
Slīteres nacionālā parka tūrisma ceļvedi un uzstādot informatīvos brīvdabas stendus. Visi 
šie rezultāti tapuši vietējo Slīteres iedzīvotāju un atbildīgo valsts un pašvaldības institūciju 
labā sadarbībā.  

Lai atklātu jaunos tūrisma maršrutus, prezentētu Slīteres nacionālā parka ceļvedi un 
brīvdabas stendus, rosinot publiskas diskusijas par līdzsvarota tūrisma attīstību 
nacionālajos parkos un citās Natura 2000 teritorijās Latvijā, Lauku ceļotājs plāno 
organizēt vienas dienas pasākumu – Slīteres ceļotāju dienu š.g. 12.jūnijā. Šīs dienas 
ideja ir vietējo Slīteres iedzīvotāju iniciēta, un organizēta ar Dundagas novada domes un 
Slīteres NP administrācijas atbalstu. 

Slīteres ceļotāju diena tiks izziņota plašsaziņas līdzekļos, aicinot visus interesentus 
piedalīties pasākumos un izmēģināt jaunos maršrutus. 

Pasākuma ietvaros, paralēli ceļošanai, vēlamies piedāvāt visiem Slīteres viesiem iespēju 
labāk iepazīties ar vietējo iedzīvotāju, lībiešu tradīcijām, kultūru, mūziku un īpašo 
kulināriju. Mēs aicinām vietējās institūcijas, uzņēmējus, tirgotājus, amatniekus, mūziķus 
un citas organizācijas pēc savām iespējam atbalstīt pasākumu „Slīteres ceļotāju diena”. 
Pasākums tiek organizēts ar nekomerciālu mērķi, tāpēc katra ieguldītais devums atbalstīs 
šīs unikālās teritorijas – Slīteres nacionālā parka un Dundagas novada - atpazīstamību 
un turpmāku attīstību. 
Pasākums notiek sadarbībā ar Dundagas novada pašvaldību un Slīteres nacionālā parka 
administrāciju. 
 
Ja vēlaties piedalīties Slīteres ceļotāju dienā vai vēlaties atbalstīt pasākumu, lūdzu, 
sazināties ar projekta vadītāju, Aivu Jakovelu, tālr. 67467033, aiva@celotajs.lv 
 

Sekojiet informācijai: www.celotajs.lv/sliteresdiena 
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PASĀKUMA PROGRAMMA 

10:00 Interesentu pieteikšanās uz ekskursijām / maršrutiem, aptaujas anketas un 
Slīteres ceļveža saņemšana - Kempingā ŪŠI, Kolkā  

No 5:00 Jauno Slīteres ceļotāju dienas maršrutu / ekspedīciju norise: individuāli vai 
profesionālu gidu pavadībā - ar velo, ar kājām, ar auto, ar laivām, dabas izziņas – putnu 
un zvēru vērošanu u.c. Skat. maršrutu izvēli zemāk. 

No 10:00 Vietējo amatnieku un ražotāju tirgus - RAŽOTS SLĪTERĒ! Kempingā ŪŠI, 
Kolkā: adījumi, pinumi, rotas, gardumi, dzērieni un citi Slīteres labumi  

12:00 Žurnālistu un aicināto viesu brauciens. Ūši – Košrags – Mazirbe – stendu vietas 
– skatu tornis – Šlīteres bāka, apmeklējot ceļotājus dažādos maršrutos (~70 km; 4 h – ar 
autobusu) 

16:00 Kolkas jauktā kora un mūzikas skolas koklētāju ansambļa koncerts Kolkas 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā (organizē Kolkas tautas nams, ilgums: apt. 30 min.) 

15:00 Gardākā zivju zupa Kurzemē “KALĀ PIVĀD” (lībiski - zivs svētki) ŪŠOS. Cienā 
Lauku ceļotājs 

17:00  Slīteres ceļotāju dienas noslēgums – uzrunas, koncerts, loterija, apbalvošana 
 

            Pasākums plānots līdz plkst. 19.00 

Paralēli ceļošanai šajā dienā visiem ceļotājiem būs iespēja apmeklēt dažādus atvērtos 
objektus bez maksas vai ar atlaidēm: Dundagas pils, Šlīteres dabas taka, Šlīteres bāka, 
Skatu tornis, Pēterezera dabas taka, Lībiešu tautas nams Mazirbē, Laivu kapsēta, 
Mazirbes luterāņu baznīca, Latvijas luteriskās baznīcas Rekolekciju centrs (Mazirbes 
mācītājmuiža), Meža dzīvnieku ragu kolekcija, Kolkasraga priežu taka, Kolkasrags, 
Mobilā pirts, Līvu centrs „Kūolka”, Kolkas luterāņu baznīca, Kolkas Tautas nams. Izstāde 
„Zaļš.Balts.Zils”, Ēvažu stāvkrasts, veselīga dzīvesveida centru „Mežlīdumi” un zivju 
kūpinātavu. 

 
Paldies sadarbības partneriem un atbalstītājiem! 
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MARŠRUTI UN EKSPEDĪCIJAS 

Veids (km, laiks) Maršruts Slīteres Ceļotāju dienā Gids Sākums 

Maršruti (regulāri pieejami apceļošanai individuāli vai ar gidu) 

Ar kājām 
(3 km, 1 h) Kolkasraga aplis J.Dambītis 

11.30 
13.00 
15.00 

Ar kājām 
(6 km, 4 h) 

Košrags – Pitrags (gar jūras krastu) –  
Košrags (cauri ciemiem) I.Roze 12.30 

Ar kājām 
(5-7 km, 4 h) Iepazīsti Mazirbi  V.Millere 13.00 

Ar velo 
(10 km, 3 h) 

Košrags – Mazirbe – Košrags (turpceļā pa 
meža, atpakaļ – pa P124 ceļu Ventspils – Kolka) Ā.Pūliņa 12.30 

Ar laivām 
(15 km, 5 h) Apkārt Kolkas bākai  “Jūras 

laivas” 12.00 

Zvēru vērošana 
(daži km, 3 h) Mazirbes, Sīkraga un Šlīteres apkārtne V.Skuja, 

A.Ratkevičs 
5.00 

13.00 

Putnu vērošana 
(daži km, 2-3 h) 

Kolkasraga apkārtne  
(Baltijas jūras un Rīgas jūras līča puse) H.Hofmanis 12.00 

Ekspedīcijas (īpaši izstrādātas un piedāvātas Slīteres ceļotāju dienā) 

Ar kājām 
(7 km, 4 h) 

Pa mazbānīša pēdām „Meklējot garāko koka 
dzelzceļa tiltu " A.Ratkeviča 11.00 

Ar kājām 
(10 km, 5 h) 

Daba degumā - mežs un purvs 20 gadus pēc 
degšanas (kukaiņu ekspedīcija) K.Vilks 11.30 

Ar kājām 
(3 km, 4 h) Iepazīsim "Ziemeļu lietus mežus” E.Pēterhofs 7.00 

Ar laivu Jūrā ar zvejnieku laivu  
Izbrauciens apkārt Kolkas bākai V.Feldmanis 5.00  

14.00 
Visi tabulā minētie maršruti Slīteres ceļotāju dienā tiks piedāvāti profesionālu gidu pavadībā un 
saīsinātā variantā. Gidu pakalpojumi šajā diena - bezmaksas.  Lauku ceļotājs izstrādājis arī citus 
maršrutus, kas netiek iekļauti Slīteres ceļotāju dienas programmā, bet ir iekļauti Slīteres nacionālā 
parka ceļvedī, www.celotajs.lv un ir braucami individuāli. Piem. Veloceļotājiem - Slīteres aplis (50 
km) un Autoceļotājiem - Apkārt Slīterei (~ 90 km). 
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Š.g. 12. jūnijā Lauku ceļotājs aicina uz Slīteres ceļotāju 

dienu - piedzīvojumiem bagātu dienu veltītu tūrismam, 

aktīvai atpūtai, dabas  un lībiešu kultūras izzināšanai 

Slīteres nacionālajā parkā! Brauc pats un aicini līdzi savu 

ģimeni un draugus. Kopā ceļot ir interesantāk! 

Lauku ceļotāja speciālizdevums                                                    2010. gada jūnijs

Līvõd Rānda!

Aicinām atklāt Slīteres 
dārgumus!

Tēriņtš! Tā skan “sveiciens” 
lībiešu valodā. Tā ir viena no 
mazākām pasaules tautām, un 
Slītere, saukta arī par Lībiešu 
krastu – Līvõd Rānda! – ir 
valdzinoši skaista vieta, viens 
no četriem Latvijas nacionāliem 
parkiem, kur dzīvo viesmīlīgi 
cilvēki, lībieši un kurzemnieki. 

Pēdējā gada laikā esmu pa-
bijusi Slīteres nacionālā parka 
teritorijā daudzkārt, iepazīstot 
šīs puses dabu, kultūru, 
tradīcijas un galvenais – šīs 
puses cilvēkus. Es uzdrīkstos 

cerēt, ka esmu ieguvusi viņu 
uzticību un draudzību – tā ir lie-
liska un pagodinoša sajūta. 

Manuprāt, Slītere katram 
ceļotājam spēj piedāvāt kaut 
ko savu - tā ir viena no Latvijas 
apburošākajām vietām, kur sas-
topama gan bagāta dzīvnieku, 
putnu un augu valsts, gan arī 
krāšņs kultūrvēsturiskais man-
tojums, un galu galā šī ir arī vi-
ena no Latvijas skaistākajām un 
mazapdzīvotākajām pludmalēm 
ar zeltaini baltām smiltīm. Šī te-
ritorija vēl ir tik maz izzināta un 
patiešām spēj mūs pārsteigt. 

Atzīšos, ka esmu iemīlējusies 
Slīterē. Un varu droši teikt ik-
vienam ceļotājam - Slītere 
neatstāj vienaldzīgu! Tāpēc 
12. jūnijā aicinu Jūs visus 
uz Slīteres ceļotāju dienu! 

Pasākuma rīkotāji- Lauku 
ceļotājs un Dundagas novada 
dome sola ceļotājiem daudz 
piedzīvojumus šajā dienā: būs 

Lasiet izdevumā !
3. lpp. SNP administrācijas un Dundagas novada domes aicinājums

4.lpp. Mēs mīlam Slīteri! Ar ko man Slītere ir tik īpaša? 

6.lpp. Uzzini 6 interesantus faktus par Slīteri

8. lpp. Iemācies sazināties lībiešu valodā

8.-10. lpp. Kad, kur un kāpēc ceļot Slīteres ceļotāju dienā

Foto: Lauku ceļotājs

Slīteres ceļotāja
D I E N A S  V Ē S T N E S I S

Visa informācija par 
Slīteres ceļotāju dienu: 

www.celotajs.lv/sliteresdiena
e-pasts: aiva@celotajs.lv

Tālr. 29175362

iespēja iejusties rūdīta ceļotāja 
ādā – izvēloties kādu no 14 
velo vai kājnieku maršrutiem, 
kuros šajā dienā bez maksas 
jūs pavadīs profesionāli gidi - 
vislabākie vietējās dabas un 
dzīves pārzinātāji, ar kuriem 
kopā būs interesanti!  Šajā dienā 
Jums būs iespēja ēst Kurzemē 
gardākos sklandraušus un zivju 
zupu “KALĀ PIVĀD”  (lībiski 
– zivs svētki), baudīt vietējo 
lībiešu viesmīlību, valodu un 
mūziku, cienāties ar Užavas 
alu vai iegādāt kādu no turpat 
40 Kurzemes vīna šķirnēm un 
piedalīties dažādās loterijās. 

Tiekamies Slīterē!

Asnāte Ziemele,
Lauku ceļotāja prezidente
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TIENŪ! PALDIES MŪSU SADARBĪBAS PARTNERIEM UN ATBALSTĪTĀJIEM!

PALDIES PAR AKTĪVO LĪDZDARBOŠANOS!

Dženetai Marinskai, Ālandai Pūliņai, Andrai un 

Andrim Ratkevičiem, Dacei Sāmītei, Jānim Dambītim, 

Aldim Pinkenam, Ilzei Šteinei, Inesei Rozei, 

Elmāram Pēterhofam, Signei Dišlerei, Jānim Mednim,

 Aldonim Zumbergam, Dāvim Staltam, Smaidai 

Šnikvaldei, Edgaram un Veronikai Milleriem, Inorai 

Sproģei, Oskaram Sproģim, Ilmāram Gleglu, Luīzei 

un Raivo Šulciem, Vilnim Skujam, Inai Braunai, 

Helmutam Hofmanim, Kristapam Vilkam, Visvaldim 

Feldmanim, Ērikam Lihačevam, Rūtai Vildei, Mārītei 

Zandbergai, u.c.
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Foto: no D. Sāmītes personīgā arhīva Foto: no Lauku ceļotāja arhīva

Slīteres bāka, Šlīteres Zilo kalnu krauja, Mazirbes laivu 
kapsēta, Līvu tautas nams Mazirbē, Kolkasrags – vietas, 
kuras būtu jāredz katram no mums. Bet vai zināt, kas tām 
visām kopīgs? Tās atrodas Slīteres nacionālajā parkā! Un 
tikai apskatot tās kā vienotu veselu kompleksu, atklājas 
trīs pamatvērtības, uz kurām balstās šī Ziemeļkurzemes 
nostūra bagātība – jūra, mežs un līvi. Tāds ir arī Slīteres 
nacionālā parka pamatuzdevums – saglabāt dabas un 
kultūrvēsturiskās pamatvērtības.

Slīteres nacionālais parks ir mazākais nacionālais 
parks Latvijā, tomēr tā aizsardzības vēsture ir viena no 
senākajām, tā aizsākta 1921. gadā. Nacionālo parku iz-
veidoja tikai 2000. gadā, bet līdz tam šai teritorijai bija 
piešķirts valsts rezervāta statuss, ko stiprināja  pierobežas 
zona Padomju Savienības laikā. Tādēļ diezgan bieži parku 
vēl aizvien dēvē par rezervātu un liela daļa cilvēku joprojām 
maldīgi uzskata, ka Slīteri apmeklēt ir aizliegts.

Tūrisma un atpūtas veidu piedāvājums Slīteres nacionālajā 
parkā ir ļoti daudzpusīgs, un ikviens apmeklētājs atradīs 
sev ko interesantu. Tāpēc es aicinu jūs apmeklēt to, ko ci-
tur neredzēt un neizjust. Sīkrags, Vaide - senie zvejniekci-
emi ar tikai tiem raksturīgo ēku un pagalmu izkārtojumu, 
kur ciemu struktūra vēl nav pilnībā pārveidota ar mūsdienu 
apbūvi. Te jūs sagaida visklusākās pludmales Baltijas jūras 
piekrastē pat vissaulainākās vasaras dienās. 

Tie, kuri nebaidās palikt vienatnē ar dabu var izbaudīt 
pastaigas pa piekrastes mežiem šķērsojot vigas un 
kangarus. Piedāvājam vērot pavasara putnu migrāciju 
Kolkasragā aprīļa mēnesī. Augusta pirmajā nedēļas nogalē 
visi aicināti Līvu svētkos Mazirbē.
Lai ceļojums sagādātu prieku, neaizmirstiet sameklēt sil-
tas drēbes, nodrošināties pret odiem un miģelēm, kā arī 
sagatavot sviestmaizes pusdienām, jo veikali ir tikai Kolkā 
un Mazirbē. 

Dabas aizsardzības pārvaldes Slīteres nacionālā 
parka administrācijas direktore Dace Sāmīte

Foto: no E. Pēterhofa personīgā  arhīva

Dundagas novads pēc Dundagas un Kolkas pagastu 
apvienošanas kļuvis par vienu no bagātākajām teritorijām 
Latvijā ar tūrisma un rekreācijas resursiem, piemēram, 
savaļas dabas un bioloģiskās daudzveidības bagātības. Te 
ir ko redzēt! “Ziemeļu lietus meži” - Baltijas Ledus ezera 
senkrastā, “skandināviskie” vigu un kangaru labirinti, 
“putnu meka” Kolkasragā, kas jau šobrīd ir Eiropas mēroga 
tūrisma galamērķis, kuru ik gadus vēlas apskatīt vairāk kā 
50 000 interesentu, slīteres nacionālais parks, Dižkalnu un 
Raķupes dabas liegums, kā arī citas aizsargājamās dabas 
teritorijas ir garants tam, ka dabas daudzveidība priecēs 
mūs arī nākamajās paaudzēs.

Ne mazāk bagātas Dundagas novadā ir vēstures un 
kultūras mantojuma saglabāšanas tradīcijas. Dundagas 
pils, Kubalu skolas muzejs, Kolkas līvu centrs, Mazirbes 
Tautas nams, senie līvu ciemi – Košrags un Sīkrags. Tie 
ir tikai daļa no apskates objektiem, par kuriem interesi 
izrāda tūristi no tuvām un tālām zemēm. 

Atpūta jūrmalas smilšainajā liedagā no Sīkraga līdz Kolkai 
ar katru gadu piesaista arvien vairāk un vairāk Latvijas un 
citu valstu saules iedeguma cienītāju. Pamazām pieaug 
arī jūrmalas aktīvo sporta veidu aktivitāte – sērfotāji, 
pūķotāji, velotūristi un nūjotāji. Tūrisma un rekreācijas 
sezonu par vairākiem mēnešiem pagarina daudzi simti 
plekstu makšķerēšanas cienītāji, kas ik gadus sabrauc no 
visas valsts, lai šādā veidā atpūstos.

Novada teritorijā veiksmīgi noris ceļu infrastruktūras 
atjaunošana, kam tūrisma attīstībā ir nepārvērtējama 
loma. Nu jau varam aizbraukt no novada centra līdz 
piekrastes ciemiem -  Mazirbi, Košragu, Vaidi un Saunagu 
“vienā elpas vilcienā”. Drīzumā, pa asfaltētu ceļa segumu 
būs iespēja nokļūt arī no Ventspils līdz Kolkai. Tie visi ir 
mūsu resursi, lai attīstītu tūrisma, rekreācijas iespējas un 
ekonomiskās aktivitātes Dundagas novadā. Izmantosim 
tās!

Dundagas novada domes izpilddirektors 
Elmārs Pēterhofs

Ceļo zaļi !!! Ko tas nozīmē? Lasi “Zaļos padomus” www.celotajs.lv/zaliepadomi
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Mēs mīlam 
Slīteri un 

Līvõd Rānda!

Vai pazīsti to zemes tiesu,
Kur Zilie kalni, jūras krasts,
Kas no pat Kolkas kāpām liesām
Līdz Lūžņas ciemam izplešas? 

Šī ir tā zeme, kurā maigi
Man šūpulis reiz tika kārts,
Un tāpēc allaž dziedu naigi:
Šai zemei  - dzimtās zemes vārds.

Kāds ģeogrāfisks nogabals ir tikai tukša telpa, iekams to 
nav sākuši apdzīvot cilvēki. Ierodas cilvēki un, izman-
tojot dabas dotos resursus un savu radošo potenciālu, 
tukšu telpu pārvērš par savu dzīves vietu ar  jēgu, ar 
nozīmi. Abu kopdarbošanās rada to, ko mēs pazīstam ar 
nosaukumu  - kultūrainava. Tā darbojoties, cilvēks kļūst 
nešķirams no vietas, cilvēks kļūst par vietas dvēseli. 

Dievs un mani priekšteči par vietu manai dzīvei 
izvēlējušies zemes nogabalu Kolkasraga ciešā tuvumā. 
Arī es esmu saaugusi ar vietu, piešķirot tai jēgu un 
nozīmi. Pirmkārt tā ir mana sēta, kur mani priekšgājēji 
mājvietu raduši jau pirms vairāk kā simts gadiem, un, 
kuru sev un citiem par prieku turpina kopt mana ģimene. 
Otrkārt, Lībiešu krasts, kura nosaukumā arī ietverti abi 
jēdzieni – dabas dotais nogabals – krasts, kas ir dzīves 
telpa etniskai cilvēku kopienai – lībiešiem, pie kuras pie-
deru arī es. 

Ja daudziem liekas, ka labi ir tur, kur viņu nav, tad es 
saku - vislabāk ir tur kur esmu es. Vislabākā vieta ir 
šeit, kur esmu es, kur ir Lībiešu krasts, kur radoši cilvēki 
rada skaistas lietas, kur dzied vējš un runā koki, kur 
visaugstākās debesis un spožākās zvaigznes, kur gavilē 
sirds ... 

Es vēlos, lai arī citi uzzinātu, cik te ir laba vieta, tāpēc 
esmu izvēlējusies savas namdurvis atvērt tiem, kas grib 
šo vietu, iepazīt. >>

Foto: no M. Stīpnieka personīgā arhīva

Jau 15 gadus dzīvoju Slīteres Nacionālā 
parka teritorijā - Kolkā. Lai arī es neesmu 
tīras vides aktīvists un ne tuvu nestāvu 
dabas glābēja tēlam, man Slītere ir tuva 
vieta, jo es pie tās esmu uzaudzis. 

Man patīk viss, ko tā sevi ietver, zaļos 

priežu mežus, baltās smilšu kāpas un, 
protams, zilo jūru. Ik dienu es sastopos 
ar šo Slīteres daiļumu. 

Slīteres nacionālais parks ne vien satur 
milzīgu dabas krāšņumu, bet tur sevī 
arī līvu tautas kultūras iezīmes. Senos 
līvu ciemus, sanākšanas vietas un katru 
zemes kvadrātmetru uz kura reiz kāpis 
kāds lībietis. 

“Man kā lībietim ir svarīgs 
mans krasts...” 

Foto: no Dž. Marinskas personīgā arhīva

Man kā lībietim ir svarīgs 
mans krasts, līvu krasts, 
kuru reiz apdzīvojuši mani 
senči.>>

Matīss Stīpnieks, 
16. gadi, mācās un dzīvo 
Slīterē

Dženeta Marinska,
brīvdienu mājas un kempinga ”Ūši” saimniece. 

P.s. Dženeta ir izslavēta kā viena no gardāko sklandraušu 
cepējām Slīterē 

“...esmu saaugusi ar vietu, piešķirot tai jēgu un nozīmi.” 
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Ir agrs Lieldienu rīts, Kolkasragā valda neparasts 
miers, abās Jūrās absolūts spogulis, debesu 
atspulgs, lec Saule.

Ir cilvēki, kuri apceļo visu pasauli, lai atrastu savu 
paradīzi. Es savu paradīzi esmu jau atradis, un tā 
ir Slīterē. Varētu jau uzskatīt, ka viena no Slīteres 
vērtībām ir tās attālums no pilsētas, sabiedrības 
un civilizācijas skaņām un traucējumiem. Bet 
mani pievelk Slīteres mežu tuvums. 

Šeit es esmu tuvāks Latvijas unikālajai dabai 
un līdz ar to visām tām īstajām vērtībām, ku-
ras pārvar telpu un laiku. Šeit es izjūtu visu to, 
ko bērnībā sapņoju par Latviju. Šeit ūdens ir 
garšīgāks, gaiss – tīrāks, zeme –  smaržīgāka 
un zvaigznes – spožākas. Šeit starp priedēm, 
bērziem un kadiķiem var gardāk ēst, veselīgāk 
strādāt, skaidrāk domāt un labāk gulēt. 

Kāds varētu teikt, ka es esmu to visu iedomājies, 
un varbūt tā arī ir, bet vai nav interesanti, ka es 
pirmo reizi dzīvē to izjutu un iedomājos tieši šeit, 
Slīteres mežos? 

Tad, kad pirmo reizi pastaigājos pa Slīteres mežiem 
ar savu kundzi Irmu, mēs abi uzreiz, gandrīz 
vienlaicīgi, sapratām, ka šeit vēlamies dzīvot. 
Šeit uzcēlām māju un jūtamies kā dzimtenē, jo, 
lai gan piedzimām citur, atdzimām šeit. 

Lauku ceļotāja speciālizdevums                                2010. gada jūnijs

Foto: no O. Kalniņa personīgā  arhīva

Šeit mēs atpūšamies, atjaunojamies un 
atveseļojamies. 

Tas saviļņojums ko izjutām pirms desmit gadiem, 
atklājot Slīteres brīnumus, atjaunojas ikreiz, 
kad šķērsojam Slīteres robežas un atgriežamies 
mājās.  

Manuprāt, nevienam cilvēkam nevar ‘piederēt’ 
zeme, jo mēs to tikai aizņemamies uz zināmu 
laiku, kamēr dzīvojam šajā pasaulē. Esmu milzīgi 
pateicīgs, ka man ir bijusi tā laime pavadīt savus 
jaukākos dzīves brīžus maģiskajā Slīterē. >>

Ojārs Kalniņš, 
Latvijas institūta direktors

“ ...lai gan piedzimām citur, atdzimām šeit.” 

Foto: no J. Dambīša personīgā arhīva

“ Kopā strādājam, svinam svētkus, 
mācāmies...” 

Mēs mīlam 
Slīteri un 

Līvõd Rānda!

Slīteres pļavas rotā Jāņu zāles. 
Raga galā pulcējās ļaudis, ie-
degas ugunskurs, vecās bākas 
akmeņus apmirdz sveču 
liesmiņas. Līgo dziesmas un 
bērnu pūtēju orķēstra melodi-
jas sveic saulrietu. Jūras vilnis 
ir līgans un skaists.

Ziedošs viršu sils, rudenīgs 
mežs - Kangars, Viga, augšā 

lejā, šeit senos laikos viļnojusies Jūra.Debesīs 
sausaucas dzērvju kāsis.

Izplešu rokas, palecos, vējš aiznes. Jūrā bango 
krustvilnis, elektrība ir pazudusi, mūzikas skolas 
bērniem tiks par brīvu saldējums.

Viss apkārt balts, ieraugu Alni un sastingstu. Jūra 
peld ledus kalni, talumā dzirdamas Kuģu balsis.
Šeit dzīvo ļoti spēcīgi, spilgti un radoši ļaudis. 
Kopā strādājam, svinam svētkus, mācāmies 
ieklausīties viens otrā, sadzīvot, rast harmoniju 
un veidot dzīvi labāku. Būtu laimīgs kādu dienu 
pilnībā pārcelties uz dzīvi Dundagas novadā.>>

Jānis Dambītis,
SIA Kolkasrags direktors

P.s. Vietējie Jāni dēvē par 
Kolkas gubernatoru.
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Foto: Jānis Mednis

Foto: Juris Smaļinskis

Lauku ceļotāja speciālizdevums                                  2010. gada jūnijs

Interesanti 
fakti par 

Slīteri!

1839. gadā aizsākās „Burinieku gad-
simts”, kad mazais puika – Krišjānis 
Valdemārs pirmoreiz ierauga jūru 
Rojas pusē un iespaidu pārņemts 

Foto: Elīna Kalēja

vietējiem zvejniekiem uzdod savu naivo 
jautājumu: „Kāpēc latviešiem nav tādu 
lielu un skaistu kuģu”? Pēc pusgadsimta 
īstenojas K. Valdemāra sapnis - tās ir Baltijas 
jūras un Rīgas jūras līča piekrastē uzceltās 
kuģu būvētavas. Tādējādi Rīgas jūras līča 
piekrastes posmā starp Roju un Mērsragu 

Kā un kad radies dzintars? Lai to noskaidrotu, jādodas 
„jaunākā” - 35 – 40 miljonu gadu tālā pagātnē (g.k. 
Paleogēna periodā). No tajā laikā augošo dzintara 
priežu (Pinus) sveķiem ilgstošā polimerizācijas 
procesā veidojas dzeltenīgs minerāls, ko joprojām 
liedagā izsviež Baltijas jūras un Rīgas jūras līča viļņi. 
Kurzemes krastā pēc vētrām varam salasīt krietnu 
riekšavu šo Latvijas pusdārgakmeņu.

Slīteres nacionālo parku šķērso Pasaules 
nozīmes Baltās – Baltijas jūras migrējošo 
putnu ceļš, tamdēļ šajā teritorijā mīt daudz 
retu un īpaši aizsargājamu putnu sugu. Te 
ir konstatēta 261 putnu suga no Latvijā 
reģistrētajām 342 sugām. Salīdzinājumam, 
gada laikā uz Kolkasragu dodas > 50 000 
cilvēku. Bet putnu migrācijas aktīvākajos 
brīžos, to stundas laikā pārlido vairāki desmi-
ti tūkstoši putni.

Riekšava ar pusdārgakmeņiem

Vairāki desmiti tūkstoši 
putni /  stundā

Viens no populārākajiem  Kurzemes tūrisma ob-
jektiem, kuru gada laikā apmeklē > 50 000 inter-
esentu. Līdz 19. gs. to sauca par Domesnes ragu. 
Kolkasrags ir izteiktākais Latvijas piekrastes 
zemesrags, kur vērojama divu “jūru” - Balti-
jas jūras (Dižjūra) un Rīgas jūras līča (Mazjūra) 
- viļņu saskares vieta, kas īpaši iespaidīga ir 
vētru laikā, kad te viens pret otru sitas līdz pat 
7 metrus augsti viļņi. Rags kā zemūdens sēklis 

Vieta, kur saule lec un riet jūrā

turpinās vēl piecus 
kilometrus līdz Kol-
kas bākai. Saule 
Kolkasragā lec un 
riet jūrā, tādēļ šeit 
var vērot fantas-
tiskus saullēktus 
un saulrietus.

tika uzbūvēti > 200 
kuģi, bet kopumā no 
19 gs. 2 puses līdz 1. 
Pasaules karam Latvi-
jas piekrastē uzbūvēja 
> 500 burinieku, kas 
piestāja visās lielākajās 
Pasaules ostās!

Burinieku gadsimts 

Vienā no pirmajām ar Latvijas teritoriju 
saistītajām rakstiskajām liecībām, minēts tieši 
Kolkasraga (Domesnes) vārds. Šī rakstiskā 

Zviedrijā Kolkasraga 
vārds minēts jau 11.gs.

liecība, kas datēta ap 1040 gadu, ir 
meklējama Zviedrijā – uz Sēlas (arī 
Selaēna) sala (Selaoen), kas atro-
das Mēlarena ezerā. Tas ir Mervalas 
rūnakmens (Mervallastenen)- viens 
no vairāk nekā 2000 Skandināvu 
rūnakmeņiem. 

Jāatceras, ka Kolkasraga apkārtnē zem ūdens 
atrodas Baltijas jūras lielākā kuģu kapsēta. 

Lielākā kuģu kapsēta

Saskaņā Dundagas draudzes 
hronikā sniegtajām ziņām, laikā no 
1812. – 1944. gadam Kolkasraga 
apkārtnē ir nogrimuši 82 kuģi.
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Foto: Elīna Kalēja

Lauku ceļotājs iesaka: neaizbrauciet no Slīteres pirms neiepazīstiet tās DĀRGumus.
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Pulcēšanās vieta: kempings "Ūši", Kolkā

10:00  Reģistrācija

no 5:00 Slīteres ceļotāju dienas 
maršrutu norise

Skat. informāciju par maršrutiem 9.lpp.

10:00 Ražots Slīterē! Vietējo amat-
nieku un ražotāju tirgus

15:00 Gardākā zivju zupa Kurzemē 
"KALĀ PIVĀD" (lībiski - zivs svētki)

16:00 Kolkas jauktā kora un mūzikas 
skolas koklētāju ansambļa koncerts 

(Kolkas evanģēliski luteriskajā baznīcā. 
Organizē Kolkas tautas nams)

17:00 Slīteres ceļotāju dienas 
noslēguma koncerts 

(Nurmorkestõr, ansamblis Sarma, Lībiešu 
dziesmu ansamblis Laula, Kolkas pūtēju 
orķestris, Dundagas deju kolektīvs Māra, deju 
kolektīvs Sensus)

Pasākuma norise līdz plkst. 19:00

Lauku ceļotāja speciālizdevums               2010. gada jūnijs

!!! Īpaši svarīgi zināt zivju nosaukumus

Kūpinātas zivis – sovtõd kalād• 
Bute – liestā• 
Reņģe – siļk• 
Lasis – laš• 
Menca – tūrska• 
Brētliņas – brēţlizt (vsk. brēţli)• 
Plekste = bute – liestā• 

Ja vēlies apgūt vairāk lībiešu vārdus, ieskaties 
Lauku ceļotāja izstrādātajā latviešu - lībiešu 
vārdnīcā: www.celotajs.lv

SLĪTERES CEĻOTĀJU DIENAS 

PROGRAMMA
12.06., Dundagas novads, Kolka

  rav  meikrim semsraksas 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Visu labu! – Ammõ jõvvõ!• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 

Kafija – Kaffõ• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Ņem vērā, ka uz atsevišķiem maršrutiem nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās!!!

        Ziemeļu lietus meži 
~ 3 km, 1 stunda
Sākums plkst. 7.00
Gids: Elmārs Pēterhofs 
tālr. 29127455

Interesenti tiks iepazīstināti ar 10 000 
gadus seniem Baltijas ledus ezera 
senkrasta gravu labirintiem, kurus 
ieskauj savvaļas sugām bagātākie 
meži Ziemeļeiropā. Apģērbs un apavi 
kā “lietus mežu” iekarotājiem.

Pasākums dabā, apģērbs atbilstošs 
laika apstākļiem. Iesakām paņemt 
līdzi pretodu līdzekļus. 
P.s. Iepriekšēja pieteikšanās nav 
nepieciešama.

        Kolkasraga aplis
~ 3 km, 1 stunda
Sākums plkst. 11.30, 13.00, 15.00
Gids: Jānis Dambītis 
tālr. 26486622

Maršruts paredzēts ikvienam 
kājāmgājējam un tas aicina iepazīt 
Kolkasragu un tuvējo apkārtni no 
vairākiem skatu punktiem.

Pasākums dabā, apģērbs atbilstošs 
laika apstākļiem. 
P.s.Iepriekšēja pieteikšanās nav 
nepieciešama.

        Gar jūras krastu 
~ 6 km, 4 stundas
Sākums plkst. 12.30 
Gids: Inese Roze
tālr. 26469057

Maršruts ļauj iepazīties ar piekrastes 
dabu, kāpu biotopiem un lībiešu 
kultūras mantojumu. 

Pasākums dabā, apģērbs atbilstošs 
laika apstākļiem. Iesakām paņemt 
līdzi pretodu līdzekļus. 
P.s. Iepriekšēja pieteikšanās nav 
nepieciešama.

        Iepazīsti Mazirbi 
~ 5-7 km, 4 stundas, 
Sākums plkst. 13.00
Gids: Veronika Millere 
tālr. 29463028

Maršrutā ietverta Mazirbe un tuvākā 
apkārtne, lībiešu tautas kultūras 
un vēstures liecības, kas vēsta par 
cilvēku dzīvi piekrastē daudzu gad-
simtu garumā.

Pasākums dabā, apģērbs atbilstošs 
laika apstākļiem. Iesakām paņemt 
līdzi pretodu līdzekļus. 
P.s. Iepriekšēja pieteikšanās nav 
nepieciešama.

        Meklējot garāko 
koka dzelzceļa tiltu
~ 7 km, 4 stundas 
Sākums plkst. 11.00 Gids: Andra 
Ratkeviča, tālr. 28385025

Ekspedīcija pa mazbānīša pēdām 
„Meklējot garāko koka dzelzceļa tiltu“. 
Ieteicams labiem staigātājiem – grūts 
maršruts!

Pasākums dabā, apģērbs atbilstošs 
laika apstākļiem. Iesakām paņemt 
līdzi pretodu līdzekļus. 
P.s. Iepriekšēja pieteikšanās nav 
nepieciešama.

        Daba Degumā
~ 10-12 km, 5 stundas, 
Sākums plkst. 11.30
Gids: Kristaps Vilks 
tālr. 26513497

Ekspedīcija iepazīstot kukaiņu pasauli Bažu 
purvā - dabas rezervāta režīma zonā. Purva 
šķērsošana līdz Bažkangaram, kur ceļotāji 
vēros degumu, dabisko sukcesiju, meža 
atjaunošanos, kritalas, dižkoksngraužus, 
krāšņvaboles un celmmušas, kā arī dzirdēs 
dzīvnieku un kukaiņu dzīvesstāstus.

Pasākums dabā, apģērbs atbilstošs 
laika apstākļiem. Iesakām paņemt 
līdzi pretodu līdzekļus.
P.s. Iepriekšēja pieteikšanās nav 
nepieciešama.

        Pa lībiešu ciemiem
~ 10 km, 2 stundas, 
Sākums plkst. 12.30
Gids: Ālanda Pūliņa 
tālr. 29444395

Maršruts piemērots aktīviem 
braucējiem, kam interesē piekrastes 
daba un lībiešu zvejniekciemiem, 
kas vietām vēl glabā senās zvejnieku 
dzīves iezīmes. Ir velo nomas iespējas: 
skat. www.celotajs.lv/sliteresdiena

Pasākums dabā, apģērbs atbilstošs 
laika apstākļiem. Iesakām paņemt 
līdzi pretodu līdzekļus. 
P.s. Iepriekšēja pieteikšanās nav 
nepieciešama.

        Apkārt Kolkas bākai
~ 15 km, 4-5 stundas
Sākums plkst. 12.00
Gids: Raivo Šulcs 
tālr. 26399653

Braucēji apmet loku mākslīgai salai uz 
kuras atrodas bāka un dodas atpakaļ. 
Maršruts tiek īstenots ar īpaši šim 
nolūkam domātām jūraslaivām, kas 
ir stabilas un piemērotas braukšanai 
jūrā.

Sliktos laika apstākļos-izpriecas viļņos 
Kolkasragā. Vietu skaits ierobežots. 
P.s. Pieteikšanās obligāta pie Luīzes 
Šulcas: luize@seakayak.lv vai noma@
seakayak.lv , tel.: +371 29466501

        Jūrā ar zvejnieku 
laivu ~ 1 stunda
Sākums plkst. 5.00 Gidi: Visvaldis 
Feldmanis, Ēriks Ļihačevs, Guntis 
Otomers, tālr. 29175362

Iespēja kaut reizi mūžā doties jūrā 
kopā ar zvejniekiem un redzēt savām 
acīm kā tiek izlikti tīkli un nozvejots 
loms.

Vietu skaitu ierobežots. Apģērbs 
atbilstošs laika apstākļiem un 
atbilstošs braucienam ar laivu. Tiks 
nodrošinātas glābšanas vestes.
P.s. Iepriekšējā pieteikšanās 
obligāta.

APCEĻO SLĪTERI AR
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JAUNUMS!!!

8 CEĻOTĀJA SOĻI

        Putnu vērošana
~ 5 km, 2 stundas, 
Sākums plkst. 12.00
Gids: Helmuts Hofmanis
tālr. 26444121

Gājiens gar Baltijas jūru apt. 2 km uz 
Vaides pusi. Varēs redzēt kaijas, pīles, 
tārtiņveidīgos putnus. Atpakaļceļā 
uz Kolkasragu dodas pa meža ceļu, 
kur varēs dzirdēt un ieraudzīt lapotnē 
zīlītes, dzeņveidīgos u.c. meža putnus.

Pasākums dabā, apģērbs atbilstošs 
laika apstākļiem. Iesakām paņemt 
līdzi pretodu līdzekļus. 
P.s. Iepriekšēja pieteikšanās nav 
nepieciešama.

        Zvēru vērošana 
Vaides pļavās ~ 2 stundas 
Sākums plkst. 5.00, 13.00 
Gids: Vilnis Skuja
tālr. 29365230

Vērosim zvēru dzīvi - mežacūku raku-
mus, bebru dambjus un ja paveiksies 
arī pašus zvērus.

Pasākums dabā, apģērbs atbilstošs 
laika apstākļiem, nečaukstošs. 
P.s. Iepriekšēja pieteikšanās zvēru 
vērošanai uz maršrutu plkst. 5.00

        Zvēru vērošana 
Ķikāna palienes pļavās 
~ 6 km, 3 stundas, sākums plkst. 
5.00, 13.00, Gids: Andris Ratkevičs 
tālr. 29366272

Meklējot zvērus, vērotājiem būs  
iespēja gida pavadībā izstaigāt Ķikāna 
palienu pļavu un vecu priežu mežu ar 
dažādām dzīvnieku – kukaiņu, putnu, 
pārnadžu, vilku darbības pēdām.

Pasākums dabā, apģērbs atbilstošs 
laika apstākļiem.
P.s. Iepriekšēja pieteikšanās zvēru 
vērošanai uz maršrutu plkst. 5.00

APCEĻO SLĪTERI AR

5. solis – Dodies ceļot
Tu vari izvēlēties ceļot organizētā grupā kopā ar gidu vai 
iziet maršrutus individuāli savā nodabā un tempā. Lūdzu 
ievēro, ka katram maršrutam ir savs sākuma punkts. 
Grupas lielumu mēs nevaram prognozēt: tas var būt gan 
neliels, gan ļoti liels. Novieto auto tam paredzētajā vietā!

6. solis – Iestiprinies vietējā garā
Pēc kārtīgas ceļošanas Tu vari atgriezties kempingā Ūši 
un nogaršot vietējos labumus: sklandraušus, gardāko 
Kurzemes zivju zupu, bukstiņbiezputru, Užavas alu un citus 
labumus.

7. solis – Iepērcies tirdziņā
Kempingā Ūši būs vietējo amatnieku un ražotāju tirdziņš – 
Ražots Slīterē! Te varēsi atrast savai gaumei kādu suvenīru 
vai gardumu, ko aizvest mājās no Slīteres. 

8. solis – Izbaudi lībiešu mūziku un valodu
Tagad laiks baudīt mūziku! Plkst.16:00 Kolkas jauktā kora un 
mūzikas skolas koklētāju ansambļa koncerts Kolkas ev. lut.
baznīcā un plkst. 17:00 Slīteres ceļotāju dienas noslēguma 
koncerts kempingā “Ūši”. Varbūt tieši tava dalībnieka an-
keta būs viena no laimīgām, kas koncerta laikā tiks izlozēta 
un iegūs vērtīgu balvu.

Ņem vērā, ka uz atsevišķiem maršrutiem nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās!!!

1. solis - Izplāno savu dienas maršrutu
To var darīt pirms pasākuma internetā (maršruti/  atvērtie 
objekti/ gidi/ velo un laivu noma) vai arī pasākumā uz vie-
tas. 

2. solis - Iesaki kādam šo pasākumu. Ceļot kopā ir 
ineresantāk!

3. solis – Sagatavojies ceļošanai
Atceries - nav slikta laika, ir tikai nepiemērots apģērbs. 
Tāpēc sarūpē ceļošanai ērtu apģērbu un apavus. Un pirms 
dodies uz Slīteri, painteresējies par laika ziņām. Šogad 
ir daudz odu, bet tie neskādēs, ja būsi sarūpējis pretodu 
līdzekli. Mežā odu vairāk, bet pie jūras mazāk. Tāpat Tevi 
aicinām paņemt līdzi skaidru naudu, jo tuvākie bankomāti 
ir Rojā un Dundagā. Un, ja plāno doties garajos maršrutos, 
paņem līdzi sviestmaizes un dzeramo.

4. solis – Reģistrējies
Sākot ar plkst. 10.00 ierodies Kolkā, kempingā Ūši uz 
reģistrāciju. Pie reģistrācijas saņemsi jauno Slīteres 
tūrisma ceļvedi un aktuālo dienas programmu ar atvērto 
objektu un maršruta sākumpunktu karti un dalībnieka ap-
taujas anketu. Anketa tev dos iespēju piedalīties loterijā 
un vinnēt dažādas vērtīgas balvas.
* atsevišķi maršruti sākas plkst 5.00 un 7.00 no rīta. Šādā 
gadījumā jūs varat reģistrēties pēc maršrutu iziešanas.

8 CEĻOTĀJA SOĻI

Tavs tūrisma ceļvedis

FOTO KONKURSSFOTO KONKURSSJAUNUMS!!!

10
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Līvõd Rānda!

Lūk, tā mēs ceļojām...
Foto: Lauku ceļotājs

Lasiet izdevumā !

3. lpp. Aicinām apceļot Slīteri: Vides ministrs R. Vējonis un  

Tūrisma attīstības valsts aģentūras direktors A. Šlokenbergs

4.lpp. Interesanti fakti par Slīteres ceļotāju dienu

5-6.lpp. Fotoreportāža no Slīteres ceļotāju dienas

7. lpp. Ceļotāju tops un atsauksmes
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... lieli un mazi, ar velosipēdiem 
un bērnu ratiem, ar suņiem 
pavadā un fotoaparātiem. Tie 
bija kārtīgi ceļošanas svētki: 
kopumā ap 600 ceļotājiem vienā 
dienā apceļoja dažādas Slīteres 
vietas, objektus un maršrutus. 

Lai arī laika prognozes bija 
draudīgas un ļoti mainīgas, 
ceļotāju dienas rītā pamodāmies 
saulainā noskaņojumā un gata-
vi doties piedzīvojumos. 

Neskatoties uz to, ka tipiskais 
Kolkas piejūras vējš mums  lika 
stingrāk turēties pie zemes, tas 
mūs arī pasargāja no odiem un 
ļāva izbaudīt ekstrēmākus jūras 
viļņus.

Paldies visiem drosmīgajiem, 
čaklajiem un zinātkārajiem 
ceļotājiem, kas devās maršrutos 
visas dienas garumā, sākot 
ar plkst 4.00 no rīta. Daži no 

viņiem bija cēlušies vienos 
naktī, lai paspētu no Rīgas at-
braukt uz Kolku un ierastos 
laikā uz plānoto maršrutu.

Paldies Jums visiem par to, ka 
ieteicāt šo pasākumu saviem 
draugiem, par to, ka ceļojāt kopā 
ar mums šajā dienā, kā arī par 
Jūsu pozitīvajām atsauksmēm 
un iesūtītajām bildēm.

Mēs guvām lielu gandarījumu un 
prieku par to, ka visi piedāvātie 
maršruti bija labi apmeklēti, 
kā arī par Jūsu milzīgo in-
teresi un uzticību Slīterei, 
Lauku ceļotājam un ceļošanas 
priekam. 

Gaidīsim Jūs atkal Lauku 
ceļotāja pasākumos. Ceļot 
kopā ir interesantāk! 

Slīteres ceļotāja
D I E N A S  V Ē S T N E S I S

Mēs Jums jautājām...?

Jā

Nē

3. Pielikums
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Foto konkurss turpinās!
Aicinām piedalīties Slīteres ceļotāju dienas 
foto konkursā, iesūtot 3 skaistākās bildes 
no Slīteres. Sūtiet līdz š.g. 28. jūnijam uz e-
pasta adresi elina@celotajs.lv (e-pastā norādiet 
savu vārdu uzvārdu un tālruņa numuru, lai varam 
ar jums sazināties). 

Iedvesmai izvietojam dažas no iesūtītajām 
bildēm.

Foto: no Ingrīdas Vigules

Foto: no Ilzes Vaboles

Foto: no Daces Grantas

Foto: no Elitas Ziemeles
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                              Lai cilvēks būtu harmonisks viņam 
visnepieciešamākās, manuprāt, ir debesis un zeme. 
Debesis es domāju kā garīguma un radošuma sim-
bolu, bet zemi kā vietu, kas gādā par stabilitātes un 
māju sajūtu. 

Aicinot Jūs apceļot Slīteri, es mudinu jūs sajust sa-
vas mājas, savu zemi, būt kopā ar savējiem. Pat 
tad, ja nekad neesat bijis Slīterē, tās tik un tā ir 
jūsu mājas un jūsu vide, ja reiz dzīvojat Latvijā. 

Esiet arī viesmīlīgi savās mājās – Latvijas 
apceļošanas pārgājienos ņemiet līdzi savus citzemju 
draugus, ņemiet līdzi arī tos sev tuvos cilvēkus, kuri 
pat nenojauš, ka viņu dzīves vieta ir tik skaista un 
bagāta kā Slītere. 
Latvijas skaistums ir neparasts un daudzveidīgs. 
Šķiet, vienas dzīves laikā to nav iespējams aptvert 
un izzināt pilnībā. To var baudīt un baudīt katru mīļu 
dienu, tāpēc aicinu jūs šovasar apceļot arī citas

Foto: no Lauku ceļotāja arhīva

Latvijas vietas. „Lauku ceļotājs” šajā ziņā jums būs 
neatsverams palīgs. 

Jā, ceļošana vienmēr kaut ko izmaksā – jātērē garīgo 
un fizisko enerģiju, naudu..., bet jaukākais ir tas, ka 
šie tēriņi atmaksājas ar uzviju – iztērētās enerģijas 
vietā saņemat jaunu enerģiju, bet naudu esat 
ieguldījis savu māju - Latvijas attīstībā... Ceļojot, pa 
Latviju jūs viennozīmīgi esat ieguvēji! 
Laimīgu ceļu! >>

Raimonds Vējonis
Vides ministrs

Foto: no A. Šlokenberga personīgā arhīva

Ceļotāj! 
Šis gads tūrisma nozarē ir nozīmīgs, jo ir izveidots 
jauns tūrisma tēls, kas aicina ikvienu atpūsties 
Latvijā nesteidzoties! Izbaudīt ik mirkli, kas tiktu 
pavadīts šeit – pie mums Latvijā. 

Atnākot vasarai, kad daba visapkārt plaukst un 
smaržo, kā arī sāk rosīties putni, arī ceļotājam ir 
laiks to visu uzņemt, izjust un izbaudīt. Slītere būtu 
vieta, kur rast piedzīvojumus un atklāt nezināmo un 
neatklāto. 

No Slīteres Zilajiem kalniem līdz Ģipkai ir brīnišķīgs 
pārgājienu maršruts. Pa kādreizējo Baltijas ledus 
ezera senkrastiem, kas stiepjas puslokā gar Kurzemes 
ziemeļu malu, paveras plašs skats jūras virzienā. Jo 
vairāk šeit ir prieks pavadīt brīvdienas, zinot, ka tur 
nemaz jau tik daudzi vēl nav staigājuši – krietnu lai-

AICINĀM APCEĻOT 
LATVIJAS SKAISTĀKĀS 
VIETAS

ku šī teritorija bija slēgta, un līdz ar 
to tajā var jo vairāk iepazīt tikai šai 
vietai raksturīgus aizsargājamos 
augus.

Un šī vieta ir mājas tik daudziem – 
gan putniem, gan zvēru saimēm. 
Slītere parāda veidu, kā daba 
spēj saprast cilvēku mīlestību un 
savukārt cilvēks – spēj sadzīvot ar 
dabu. Jo drīzāk to parāda, ja 

vienuviet ir iespējams iepazīt dažādus dabas veido-
jumus – gan stāvkrastus, gan purvus, gan izbaudīt 
meža burvību.

Ik vienā no mums mīt Kolumba gars, kad grib-
am atklāt to, ko kāds vēl nav paguvis uzzināt un 
ieraudzīt – to mazliet saņemt kā noslēpumu, ja jau 

citi par šo vietu nav īsti neko dzirdējuši. Te Slīterē ir 

viena no tādām iespējām, gūstot pozitīvu enerģiju, 
uzsākt vasaras skrējienu un atkal jau sagaidīt jauno 
sezonu ar optimismu un prieku. Lai būtu interesenta 
un noslēpumaina vieta, tai nav jau jābūt zināmai cit-
iem vai lielākai, bagātākai, spožākai, ievērojamākai 
– ir tik daudzas vietas Latvijā, kas piesaista tieši ar 
savu dabiskumu un vienkāršību!

Tādēļ vislabākais veids kā ceļot 
ir paņemt visgaršīgākās sviest-
maizes, un doties ceļā!

Armands Šlokenbergs
Tūrisma attīstības valsts

aģentūras direktors

Ceļo zaļi !!! Ko tas nozīmē? Lasi “Zaļos padomus” www.celotajs.lv/zaliepadomiCeļo zaļi !!! Ko tas nozīmē? Lasi “Zaļos padomus” www.celotajs.lv/zaliepadomi
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Interesanti fakti par 
Slīteres ceļotāju dienu!

Signe Dišlere, viesu 
mājas Pītagi saimniece 
bija izcepusi pankūkas, 
iztērējot 6kg biezpiena, 
kopā 320 pankūkas, 
pabarojot 100 cilvēkus. 
Uz  beigām jau izbeidzās 
biezpiens un olas un 
pankūku cepšana bija 
jāpārtrauc. Viņas meita 
pie plīts stāvēja kopumā 
7h un pati Signe - 4h. 

Apēstas 320 pankūkas

Sagatavošanās darbi ilga līdz...

Sklandraušu tirgotāji iztirgoja visus sa-
ceptos sklandraušus. Elmas Zadiņas 
sklandrauši jau tika iztirgoti 1.5 stun-
du laikā. Dienas laikā arī pārējiem 
tirgotājiem izdevās pārdot visus sacep-
tos sklandraušus. Mēs jau teicām, ka 
sklandrauši Slīterē ir varen garšīgi! 

Iztirgoti 275 sklandrauši

Ap plkst. 19.00 pasākuma organizatori atbrīvojušies 
no visiem pienākumiem, beidzot sāka meklēt pie 
zvejniekiem zivis. Bet ap to laiku jau visā Kolkā zivis 
bijušas izpirktas. Būs jādodas uz Slīteri atkal!

Organizatori palika bez zivīm

Vieni no pirmajiem ceļotājiem, kas devās 12. jūnija 
dienā apceļot Slīteri bija tie, kas vēlējās doties kopā 
ar zvejniekiem rīta zvejā. Jau plkst. 5.00 no rīta 
kempingā Ūši pulcējās 15 ceļotāji, lai ar divām laivām 
dotos jūrā. Iebraucot jūrā, vienai no laivām apstājās 
motors un otrai laivai nācās vilkt ceļotājus krastā. 
Neskatoties uz visiem sarežģījumiem, ceļotāji sastapa 
zvejniekus, pavizinājās pa jūras viļņiem un atgriezās 
krastā ar kādu nelielu daļiņu no zvejas loma.

Jūras braucēju piedzīvojumi 

Foto: no Lauku ceļotāja arhīva

Foto: no Lauku ceļotāja arhīva

Pasākuma sagatavošanās darbi ilga līdz rītā 
3.00. Kamēr tika likts ceļa banneris, laiks or-
ganizatorus aplaimoja gan ar lietu gan pērkonu 
gan zibeni. Nekas cits neatlika kā izmantot 
banneri par jumtu!

Foto: no Lauku ceļotāja arhīva

Vispopulārākie objekti
Slīteres ceļotāju dienā visā Dundagas novadā 
tika piedāvāti 19 dažādi atvērtie objekti par 
īpašām cenām vai bez maksas. 

Vislielākā interese ceļotājiem bija par Kol-
kas ragu (600 apmeklētāji), Šlīteres bāku 
(246 apmeklētāji), Kolkas luterāņu baznīcu 
(150 apmeklētāji), Vaides ragu muzeju (106 
apmeklētāju), Lībiešu tautas namu Mazirbē 
(100 apmeklētāji) un Dundagas pili (100 
apmeklētāji)

Populārākie maršruti
Visi 12 piedāvātie maršruti šajā dienā guva 
lielu interesi no ceļotāju puses. Vislielākā 
apmeklētība bija: kājāmgājēju “Kolkasraga 
aplis” (3 grupās kopā izgāja 110 ceļotāji), 
kājāmgājēju “Košrags – Pitrags – Košrags” 
(divās grupās kopā izgāja 75 ceļotāji), 
velomaršruts “Košrags – Mazirbe – Košrags” (1 
grupā kopā izbrauca 40 ceļotāji), ekspedīcija 
“Meklējot garāko dzelzceļa tiltu” (39 ceļotāji), 
kājāmgājēju “Dabas daudzveidība purvā un 
mežos”  (1 grupā kopā izgāja 37 ceļotāji)  un 
kājāmgājēju “Iepazīsti mazirbi” (1 grupā kopā 
izgāja 32 ceļotāji). 

Jāpiemin, ka lielākā daļa to maršrutu, kuros 
pastāvēja dalībnieku skaita ierobežojumi, 
arī pulcēja maksimāli pieļaujamo ceļotāju 
skaitu.
Ziemeļu lietus mežus izstaigāja agrā rītā 7 
ceļotāji, Zvēru vērošanā devās kopumā 20 
ceļotāji un par putnu vērošanu ieinteresējās 
12 ceļotāji. Ar zvejniekiem jūrā devās 
kopumā 22 ceļotāji, bet Šlīteres dabas ta-
kas izstaigāja kopumā 31 ceļotājs.
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PASĀKUMA FOTOGALERIJA

Izturīgāko ceļotāju, gidu, vietējo 
un organizatoru kopbilde

Reģistrācija ir atvērta... Lai vējš neaiznes materiālus pa gaisu, 
lieti noder laukakmeņi

Ierodas pirmie ceļotāji

Jau no paša rīta visi ceļotāji bija labā 
omā un gatavi doties piedzīvojumos

Pie reģistrācijas visi saņēma Slīteres 
tūrisma ceļvedi

Dalībnieki iepazīstas ar maršrutu 
informāciju un izvēlas sev piemērotāko

Daži lēmumu par maršruta izvēli 
pieņēma lielākā grupā

Patīkams maršruts kājāmgājējiem Starp agrajiem zvejas vērotājiem bija 
arī jaunieši un bērni

Jūras laivu cienītāji devās meklēt 
lielākus viļņus

Velomaršruts izvērsās daudz garāks un  
bagātīgāks ar objektiem kā plānots

Pēc zvejas vērošanas atgriežas krastā 
ar lielo lomu
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Laiks aplaimoja ceļotājus ar saulainu 
laiku, zilām debesīm un gubu mākoņiem

Kempinga “Ūši’’ saimniece un Dunda-
gas novada domes priekšsēdētājs

Amatnieku un ražotāju tirgū katrs 
varēja atrast kādu kārumu vai suvenīru

Noslēguma koncerta vadītāji: Jānis 
Mednis un Dāvis Stalts

Asnāte Ziemele, Raimonds Vējonis, 
Aldonis Zumbergs un Dace Sāmīte

Vides ministrs piedalās zivju 
garšošanas un minēšanas sacensībās

Jānis Dambītis, jeb kā vietējie dēvē - 
Kolkas gubernators

Koncerta skatītāji sēdēja zālītē vai 
nelielos bariņos ap ugunskuriem

Pateicoties vējam, varēja mierīgi baudīt 
koncertu un justies odu netraucēts

Tiek pasniegta loterijas galvenā balva 
LC dāvanu karte 100 Ls vērtībā

Ansamblis Sarma uzstājās kā pirmais 
Inoras Sproģes vadībā

Kolkas pūtēju orķestris Viestura Rēriha 
vadībā

Lībiešu dziesmu ansamblis Laula 
Dzintras Tauniņas vadībā

Drosmīgākie ceļotāji piedalījās arī 
lībiešu lasītprasmes konkursā

Līvu jauniešu ansamblis Nurmorkestõr 
uzstājās kopā ar dziedātāju Chilli
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Agrākie ceļotāji 
Pirmie ceļotāji devās ceļā jau plkst. 
4.00 no rīta, lai dotos Zvēru vērošanas 
maršrutā. Viņi redzēja briežus un īpašu 
vietu, kur rudeņos notiek briežu bauri. 
Redzēja arī bebru dambi, bebru mājas, 
kā arī citas interesantas vietas.  

CEĻOTĀJU TOPS
Trakākie ceļotāji
Neskatoties uz lielo vēju, kas brīžam 
nesa pa gaisu gan materiālus gan 
magnetofona tumbas, gan teltis, daži 
no ceļotājiem devās uz kolkasraga pusi 
jūras laivās, lai meklētu vēl lielākus 
viļņus un ekstrēmākas izjūtas.

Jaunākie ceļotāji
Slīteres ceļotāju dienā piedalījās pat 
ļoti jauni ceļotāji. Citi gulēja bērnu 
ratiņos un braukāja pa tirgu, bet citi 
jau devās maršrutos kopā ar savi-
em vecākiem, lai iepazītu Slīteres 
skaistākās ainavas.

Lielākie dabas pētnieki 
Bažu purva ceļotāji maršruta laikā, redzēja 
tādus interesantus dzīvniekus kā gludeno 
čūsku, sila ķirzaku, medni, klinšu ērgli, 
lielo krāšņvaboli, lielā dižkoksngrauža, 
skujkoku dižkoksngrauža, priežu sveķotāj-
koksngrauža un dzeltenās celmmušas 
darbības pēdas.

Ekstrēmākās pārejas
Parasti Pitragupes šķērsošana ir vieg-
la - tā ir maza upīte, kurai var pārlekt 
pāri. Šoreiz, dēļ spēcīgā vēja, tā bija 
pārplūdusi un bija jābrien pa jūru, 
jo tur seklāks. Bet tur viens iekrita, 
citam nācās rokās nest bērnu ratiņus.  
Beigās visi škērsoja veiksmīgi!

Erudītākie ceļotāji
Maršruta laikā “Meklējot garāko 
dzelzceļa tiltu” tika atrasta eļļas 
kaniņa, kas pēc klāt esošo speciālistu 
domām, ir saglabājusies no tiem lai-
kiem, kad te atradās dzelzceļš un tika 
lietota lokomotīvē eļļas glabāšanai.

“Sveiki, vispirms gribēju pateikt paldies par Slīteres pasākumu, bij 
interesanti pabrist 6 stundas pa purvu un pavērot kukaiņus,čūskas 
un ķirzakas. Ceru, ka citiem, kas nav pārāk sportiski, šis pasākums 
neizvērtās par mocībām. Bet spriežot pēc emocijām, iznākot no 
meža visiem bija paticis. bij baigi labs! :)

Noķērām šitādus.” 

Jānis Viškers, SIA dripe dizains | www.dripe.lv

“Esmu no 10 cilvēku komandas, kura 12. jūnijā 5 no rīta piedalījās 
pasākumā - došanās jūrā ar zvejnieku laivām. Katrā gadījumā, 
neskatoties uz rīta ķibelēm, par pasākumu esam sajūsmā un, 
ja tas kļūs par ikgadēju pasākumu - noteikti piedalīsimies vēl. 
Ekspedīcija, kurā maklējām koka dzelzceļa tiltiņu bija super, vieta 
Ūši, kur pēc tam pie ugunskura varējām cept desiņas - arī su-
per! Žēl tikai, ka tādēļ, ka, lai 5 no rīta paspētu uz zveju, bijām 
cēlušies 1.30, līdz ar to uz koncertu palikt vienkārši vairs nebija pa 
spēkam... Liels paldies! “ 
Lāsma Saulīte

“Labdien ! Mēs - tētis, mamma un divi puiši 13 un 6 gadus veci, 
piedalījāmies Jūsu rīkotajā ceļotāju dienā Slīterē. Paldies Jums par 

jauko un interesanto pasākumu.” 

Elita Ziemele no Rīgas

“Paldies par iespēju ieraudzīt un izbaudīt Slīteri citādu!”

Reģionālās attīstības un pašvadību lietu ministrijas Depar-

tamenta vārdā – Dace

CEĻOTĀJU ATSAUKSMES

“Bijām Slīteres parkā šī gada 12. jūnijā kopā visu trīs - mana sieva, 
meita un es. Tā kā bija mums pie jūras nedzīvojošiem nenormāls 
vējš, tad piedalījāmies tikai vienā ekskursijā kopā ar gidu Jāni. Ļoti 
patika ieinteresētība ar kādu Jānis stāstīja par Kolkas ragu, par 
visu pieguļošo teritoriju un arī par atpūtas iespējām arī turpmāk. 
Izstaigājām arī Priežu taku. Paskatījāmies arī blakus esošos objek-
tus - Slīteres bāku un uzkāpām arī skatu tornī. Tagad zināšu, ka 
ir tāds Slīteres rezervāts, ko tādā darīt un kādas iespējas varēšu 
izmantot arī turpmāk”.
Mikus Timofejevs, Rīga
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TIENŪ! PALDIES MŪSU SADARBĪBAS PARTNERIEM UN ATBALSTĪTĀJIEM!

PALDIES PAR AKTĪVO LĪDZDARBOŠANOS!

Dženetai Marinskai, Ālandai Pūliņai, Andrai un 

Andrim Ratkevičiem, Dacei Sāmītei, Jānim Dambītim, 

Aldim Pinkenam, Ilzei Šteinei, Inesei Rozei, 

Elmāram Pēterhofam, Signei Dišlerei, Jānim Mednim,

 Aldonim Zumbergam, Dāvim Staltam, Smaidai 

Šnikvaldei, Edgaram un Veronikai Milleriem, Inorai 

Sproģei, Oskaram Sproģim, Ilmāram Gleglu, Luīzei 

un Raivo Šulciem, Vilnim Skujam, Inai Braunai, 

Helmutam Hofmanim, Kristapam Vilkam, Visvaldim 

Feldmanim, Ērikam Lihačevam, Rūtai Vildei, Mārītei 

Zandbergai, u.c.



4. Pielikums 

Nepieciešamo resursu saraksts 
organizatoriskie, tehniskie un cilvēkresursi 

Slīteres ceļotāju dienai 

2010. gada 12. jūnijs, Dundagas novadā 
Te uzskaitīti nepieciešamie resursi pasākuma nodrošināšanai. Tur, kur nodrošinātājs nav minēts – tas kopīgiem spēkiem jāatrod, atzīmējot arī 
noteikumus pie piezīmēm, ja tādi ir.  

 Pozīcija Nodrošinātājs ar 
kontaktiem 

Piezīmes 

 Organizatoriskie resursi   
 PR un Mārketings pasākumam (darbs ar presi, plakāti, 

www, reklāma, utt.) 
Lauku ceļotājs, 
elina@celotajs.lv  

Sagatavots komunikāciju plāns 

 Mediju brauciens 19.05.2010 Lauku ceļotājs 
Asnate@celotajs.lv  

 

 Reģistrācija uz vietas pasākumā Lauku ceļotājs 
aiva@celotajs.lv  

 

 Iesaistīto un gidu koordinēšana Lauku ceļotājs 
aiva@celotajs.lv  

Gidi apzināti, vēl jānoskaidro par gidiem Mazirbē. 

 Dienas programmas koordinēšana un sastādīšana Lauku ceļotājs 
elina@celotajs.lv  

Drukājam tipogrāfijā – 1000 gab. Dalībnieku komplekts 
visiem par brīvu. 

    
 Tehniskie resursi   
 Pasākuma vietas īre Ūšos, Kolkā Lauku ceļotājs 

aiva@celotajs.lv  
Sarunas procesā. 
Nepieciešams izdomāt norišu izvietojuma plānojumu. 

 Zivju zupu dalībniekiem un organizētājiem Lauku ceļotājs 
aiva@celotajs.lv  

Nodrošinās „Krūziņi”. Tiks vārīta uz ugunskura katlā. 
Vienā piegājienā sanāk porcijas 240 cilvēkiem, tad jāvāra 
pa jaunu. Tāpēc ir svarīgi zivju zupu programma noradīt 



nevis vienā laika, bet, piem., no 14.00 - līdz 17.00 
 Norādes uz maršrutiem, pasākuma vietu Lauku ceļotājs 

aiva@celotajs.lv  
 

 Transports Nurmorkester Lauku ceļotājs 
elina@celotajs.lv  

 

 Galdi tirgum Dundagas novads Nodrošina pašvaldība, tiek izmantoti Kolkas Tautas namā 
esošie galdi, tur ir vismaz 10. Pie viena galda var novietot 
2 tirgotājus. Tirgotāji jāinformē, ka lietus gadījumam 
pašiem jābūt gataviem. 

 Galdi ēdināšanai Dundagas novads Ūšu sētā ir 4 lieli galdi ar nojumi šādiem mērķiem. 
„Krūziņi” – no Kolkasraga dažu galdus var pārvietot uz 
Ūšiem. 

 Galdi reģistrācijai Dundagas novads Kolkas Tautas nama galdi 
 Atkritumu urnas Dundagas novads & 

Lauku ceļotājs 
LC nodrošina atkritumu maisus, pašv. nodrošina stabiņus. 
Atkritumu vietu uzstādīšanu koordinē Ilmārs.  
+ pašv. pie Dženetas mobilizē 3 konteinerus 
Jāparedz pēc pasākuma atkritumu savākšana 

 Nojume skatuvei un skatuves podests no dēļiem, ja vajag. Dundagas novads Pašv. meklē risinājumus - noskaidros par saliekamās 
skatuves iegādi. 
 

 Mašīnu novietošanas iespējas (norādīt iespējamos 
stāvlaukumus/ielu malas, māju pagalmus - Kolkā, 
Košragā, Mazirbē) 

Dundagas novads & 
Lauku ceļotājs 

J.Dambītis atsūtījis Kolkas apkaimē iezīmētās 
autostāvvietas ar norādītu mašīnu ietilpību. Šobrīd ir 
saskaitīts, ka 470 auto Kolkas apkaimē var novietot. 

 SNP karte, kurā norādītas P automašīnām - Kolkā, 
Košragā, Mazirbē 

Lauku ceļotājs 
aiva@celotajs.lv  

 

 Lielie lietussargi reģistrācijai un tirgum Lauku ceļotājs Īpaši negādājam, informējam, ka tirgotājiem jābūt 
gataviem lietus gadījumam. 

 Mobilās tualetes Dundaga novads 3 gab., tiek novietotas Ūšos 
 Sabiedriskās drošības nodrošināšana Dundagas novads Dundagas novada izpilddirektors informē glābšanas 

dienestus.  
 Apskaņošanas iekārtas (apskaņošanas aparatūra un 

mikrofoni) Ūšu kempingā 
Lauku ceļotājs • Kolkas tautas namam ir gan pults, gan pastiprinātāji, 

gan 3 mikrofoni, no tiem viens ir radio mikrofons. Nav 



cilvēka, kas apkalpo aparatūru. Līdz šim šī aparatūra 
izmantota iekštelpas. 

• Mazirbes Tautas namā ir aparatūra, bet par tās jaudām 
neviens nezina, kā arī nav cilvēks, kas spēj to uzstādīt, 
saslēgt. 

 Pirms pasākuma objektu pārbaude Dundagas novads  
 Pēc pasākuma apkārtnes uzkopšana Dundagas novads  
 Krekliņi organizatoriem, gidiem un brīvprātīgajiem Lauku ceļotājs 

elina@celotajs.lv  
Nepieciešams apzināt precīzu skaitu un izmērus. 

    
 Cilvēkresursi   
 Pasākuma vadītāji (2) Lauku ceļotājs 

elina@celotajs.lv  
J.Mednis un D.Stalts (sagatavo arī scenāriju) 

 Pasākuma koordinatori Lauku ceļotājs 
elina@celotajs.lv  

Jāsastāda saraksts 

 Vietējie koordinatori – organizatori (sarakstu izveidosim 
atsevišķi – katra pienākumi un atbildība) 

Vietējie, kontaktē LC 
aiva@celotajs.lv  

 

 Pašvaldības policija, ugunsdzēsēji un tehniskā drošība 
(informēt med. pal.) 

Dundagas novads Informē izpilddirektors. 

 Cilvēki Info centrā, Ūšos  Lauku ceļotājs 
aiva@celotajs.lv  

LC biroja cilvēki  

 Tūru gidi (tiks veidots saraksts) Vietējie speciālisti, 
kontaktē LC 
aiva@celotajs.lv  

 

 Brīvprātīgo (mašīnu parkingam) – koordinators, kas veido 
savu komandu 

Lauku ceļotājs 
Dundagas novads 

LC apzina nepieciešamo skaitu 
Pašvaldība sarunā un nodrošina 
 

 Apskaņošanas speciālists kontaktē LC  
 Ēdināšanas servisa nodrošinājums dažādās vietās (Ūšos, 

Mazirbes TN, Košragā Pitagos, Šlīteres bākā).  
Kontaktē Lauku 
ceļotājs, bet vajag vēl 
priekšlikumus 
aiva@celotajs.lv  

• „Krūziņi” nodrošina ēdināšanu Kolkasragā un Ūšos 
• Košragā Signe Dišlere „Pītagos” cienā 
• LC ēdināšanas vietas atzīmē kartē 

 



Nr. Pozīcija Apjoms Cena Komentāri
I Pasākuma tehniskie izdevumi 2008.33

1 Kempinga ŪŠI īre 325
Teritorijas īre 250 Ls  organizatoru 
izmitināšana 75 Ls

2 Laša zivju zupa 90 L / 360 per. 306 4 katli, katrs pa 30 l

3 VIP autobusu īre 1 autobuss 306
40 vietīga busa īre Rīga - Kolka_Rīga (degviela 
un šoferis)

4 Žurnālistu autobusa īre 1 autobuss 306
40 vietīga busa īre Rīga - Kolka_Rīga (degviela 
un šoferis)

5
Žurnālistu brauciena ēdināšanas 
izdevumi 40 cilvēki 400

40 personas, 2 ēdināšanas reizes un vīnu 
degustācija

6 Nurmorkestor transports 1 25
Maksa par benzīnu vienam auto Rīga - Kolka - 
Rīga

7 Skaņu aparatūras īre 1/2 diena 181.5

8 Saimnieciskie izdevumi 158.83

Uz 1000 cilvēkiem: miskastes maisi, tualetes 
papirs, virtuves dvieļi, banneru stiprināšanas 
piederumi, tīrāmie līdzekļi, lateksa cimdi, LC 2 
nojumes (tents)-25.98 Ls 

II Mārketinga izdevumi 2585.2

1
www. Mājas lapas 
programmēšana 363

Pasākuma mājas lapas programmēšanas un 
dizaina izdevumi

2 E-avīzes nr. 1 maketa izstrāde 145
3 E-avīzes nr. 2 maketa izstrāde 145

Slīteres Ceļotāju diena (2010. gada 12. jūnijs)
Projekta izdevumu tāme

Pašvaldības nodrošinātie praktiskie ieguldījumi pasākuma organizēšanā šeit nav uzrādīti

5. Pielikums



4
Video rullīša filmēšana un klipa  
veidošana 211.81

Video rullītis par pasākumu: uzņemšana, 
montāža.

5 A4 informacijas lapu dizains 2 A4 lpp 145 Karšu izstrāde un objektu atzīmēšana, dizains
6 A4 informācijas par pasākumu 2000 gab. 106.48 4 krāsas
7 Krekliņu, cepurīšu dizains 50

8 Krekliņi, cepurītes, 

100 T-shirt, 
100 cepurītes, 

2 banneri 449.94
Šī summa ir ar 20% atlaidi, ko viņi gatavi dot. 
Mēģināsim vēl piesaistīt sponsorus šai pozīcijai

9 Vides banneru dizains 50
10 Vides banneru izgatavošana 2 gab. 121.97 1.50 x 6 metri un 2 x 4 m
11 www banneru izstrāde 6 banneri 70 Reklāmas banneri interneta portālos

12
Reklāmas laukuma A5 izstrāde 
žurnālam 37 A5 reklāmas laukuma dizaina izstrāde

13 Plakātu izstrāde / dizains 15 A4 un A3 plakātu dizaina izstrādes

14
Plakātu drukāšana vietējiem 
ciemiem 70 gab. 47 A4 un A3 vides plakāti reģionālā līmenī

15 Aptaujas anketu druka 1000 10 abpusēji

16 Ielūguma dizaina izstrāde 3 A4 lapas 73
A4 Ielūguma dizaina izstrāde, anotācija, 
programma, maršruti (3 lpp)

15
Preses relīze veidošana un 
izsūtīšana 6 gab. 545

6 preses relīžu izstrāde, mediu listes 
veidošana, izsūtīšana, mediju monitorings

III Cilvēkresursu izdevumi 151.2
1 Koncerta vadītāji 2 personas 151.2 Katram 60 Ls +autoratlīdzības nodoklis (?)

KOPĀ: 4744.73

Pasākuma organizatoru cilvēku darbs un brīvprātīgais darbs šajā tāmē nav iekļauts

Visas cenas norādītas ar PVN vai sociālajiem nodokļiem



  

 

6. Pielikums  
 

SLĪTERES CEĻOTĀJU DIENAS KOMUNIKĀCIJU PLĀNS 
 

Komunikāciju aktivitātes mērķauditoriju šķērsgriezumā 
 

(Kā strādāt ar katru mērķauditoriju?) 
 

Mērķauditorija Apraksts Komunikācijas mērķis Komunikāciju kanāli Formāts 

Plaša sabiedrība - 
ceļotāji 

a) ģimenes ar/bez 
bērniem 

b) jaunieši, studenti 
c) LC darbinieku radi, 

draugi, paziņas, 
klienti 

a) iepazīstināt ar ceļošanas un 
izziņas iespējām SNP 

b) veidot izpratni par SNP kā atvērtu 
un tūristam pieejamu teritoriju 

c) veicināt “zaļu” domāšanu un 
draudzīgu attieksmi pret dabu 

d) informēt par Slīteres ceļotāju 
dienu un projektu 

e) veicināt reģistrāciju uz pasākumu 

a) prese 
b) TV 
c) radio 
d) interneta portāli 
e) LC mājas lapa 
f) tiešais e-pasts 
g) izdales materiāli uz vietas 
h) reklāmas banneri uz 

vietas 
i) informācijas centrs uz 

vietas 

a) preses relīzes 
b) TV reportāžas 
c) radio ziņas 
d) intervijas presē 
e) reklāmas banneri 
f) informācija par pasākumu LC 

mājas lapā 
g) e-ielūgumi draugiem, radiem, 

paziņām (LC) 
h) e-avīze 
i) vides banneri pasākumā 
j) dalībnieka informācijas materiālu 

komplekts (ceļvedis, programma, 
anketa) 

k) konsultācijas un informācija no 
LC darbinieku un brīvprātīgo 
puses 



  

 

Mērķauditorija Apraksts Komunikācijas mērķis Komunikāciju kanāli Formāts 

Politiķi  a) prezentēt Lauku ceļotāja projekta 
rezultātus un sasniegumus   

f) informēt par ceļotāju dienu un kā 
radās ideja 

g) atbalstīt vietējo infrastruktūras 
attīstību 

h) mazināt plaisu starp dažādām 
interešu grupām 

  

Tūrisma  nozares 
pārstāvji 

a) tūrisma politikas 
veidotāji 

b) ar tūrismu saistīti 
uzņēmumi, aģentūras 

b) iepazīstināt ar maršrutiem,  
c) piedāvājuma veidošana 
d) informācija par pakalpojumiem 
a) iepazīstināt ar SNP, kā ceļošanai 

un izziņai interesantu vietu 
Latvijā 

a) tiešais e-pasts 
b) vizīte uz vietas 

a) e-ielūgums 
b) e-avīze 
c) vadīta ekskursija pa Šlīteres 

interesantākajām vietām 



  

 

Mērķauditorija Apraksts Komunikācijas mērķis Komunikāciju kanāli Formāts 

Vietējie iedzīvotāji, 
amatnieki, 
pašdarbnieki 

a) Šlīteres teritorijā 
dzīvojošie 

b) kaimiņu novados 
dzīvojošie 

c) lībieši, kas periodiski 
dzīvo Šlīterē 

a) informēt par Slīteres ceļotāju 
dienu 

b) aicināt atbalstīt “savējos” 
c) sadarbība ar pašvaldību, 

ministriju, un SNP 
d) informēt par projektu un LIFE 

a) vides reklāma 
b) vietējā prese 
c) tiešais e-pasts 
d) tiešā komunikācija 
e) vietējie www kanāli 

a) e-ielūgumi 
b) e-avīze 
c) individuāla amatnieku un 

pašdarbnieku aicināšana 
d) reklāmas plakāti 
e) informācija Dundagas, 

Kolkasraga, Slīteres www 
f) informācija vietējā un reģionālā 

presē 

Masu mediji a) Nacionālie mediji 
(TV, radio, prese, 
internets) 

b) Reģionālie un vietējie 
mediji (radio, prese, 
internets) 

a) iepazīstināt ar ceļošanas un 
izziņas iespējām SNP 

b) informēt par projektu un par 
sadarbību ar pašvaldību, 
ministriju, un SNP 

c) nokomunicēt, ka pasākuma ideja 
nākusi no vietējiem iedzīvotājiem 
un ar to iniciatīvu 

d) veidot izpratni par SNP kā atvērtu 
un tūristam pieejamu teritoriju 

e) veicināt “zaļu” domāšanu un 
draudzīgu attieksmi pret dabu 

f) informēt par Slīteres ceļotāju 
dienu 

g) veicināt reģistrāciju uz pasākumu 
h) pozicionēt Lauku ceļotāju kā 

uzticamu, profesionālu un 
interesantu sadarbības partneri. 

a) vizīte uz vietas 
b) tiešais e-pasts 
c) tiešā komunikācija 

a) preses relīzes 
b) e-ielūgums uz žurnālistu braucienu 
c) e-ielūgums uz pasākumu 
d) vadīta ekskursija pa Šlīteres 

interesantākajām vietām 
e) e-avīze 
f) fotogalerijas 

 
 
 

 
 



  

 

 
Komunikāciju aktivitāšu skaidrojums 

 
  II. PR aktivitātes 
 
(a) Ielūgums uz žurnālistu braucienu 

• Tiek sagatavots elektronisks ielūgums ar dienas programmu un 5. maijā izsūtīts LC žurnālistu listei (skat. listi pielikumā) 
• Ziņā var iekļaut informāciju par to ka brauciena laikā būs iespējas intervēt Asnāti Ziemeli, Juri Smaļinski un  
• Žurnālisti piesakās līdz 17. maijam. 
• Ielūgums un programma tiek izvietota arī LC mājas lapā. 
• Ir atvērta mājas lapā, reģistrācija, būs e-avīze, par stendiem, par maršrutiem, žurnālistu programmas 

 
(b) Žurnālistu brauciens 

• 19. maijā viens autobuss ar žurnālistiem dodas uz Slīteri. 
• Žurnālistiem tiek sagatavotas un izdalītas mapītes ar informāciju: par projektu, 12. jūnija pasākumu un nepieciešamās informācijas pieejamību 

interneta kanālos (LC, SNP, u.c.)  
• 20. maijā LC ceļotāja mājas lapā tiek izvietotas bildes no pasākuma ar atļauju tās izmantot publikācijām un ar iespēju tās lejuplādēt ar atsauci 

uz Lauku Ceļotāju. Visiem žurnālistiem, kas piedalījās žurnālistu braucienā tiek izsūtīta e-vēstule ar norādi uz linkiem. 
 
(c) Informācija presei pēc brauciena + foto galerija 

• 19. maijā viens autobuss ar žurnālistiem dodas uz Slīteri. 
• 20. maijā LC ceļotāja mājas lapā tiek izvietotas bildes no pasākuma ar atļauju tās izmantot publikācijām un ar iespēju tās lejuplādēt ar atsauci 

uz Lauku Ceļotāju.  
• Visiem žurnālistiem, kas piedalījās žurnālistu braucienā tiek izsūtīta e-vēstule ar norādi uz linkiem 

 
(d) Rakstu apkopošana 

• Līdz 25. maijam tiek apkopotas visas publikācijas no medijiem, kas piedalījās žurnālistu braucienā    
 
(e) Interviju un publikāciju organizēšana 

• Interviju un publikāciju organizēšana noris starplaikā no 19. maija līdz pasākuma noslēgumam.  
• Var tikt organizētas gan intervijas, gan publikācijas žurnālistu braucienā, informatīvo atbalstītāju medijā, pasākuma laikā un starplaikā līdz 

pasākumam. 
• Identificēt iespējamos interviju sniedzējus.  
 



  

 

(f) E-avīzes izsūtīšana (atgādinājuma e-pasts) 
• E-avīzes mērķis ir informēt, ieinteresēt par SNP un pasākumu. 
• E-Avīze no dizaina viedokļa tiek veidota kā elektroniska avīze un pdf formātā izvietota pasākuma www un izsūtīta e-pastos 
• Ietver intervijas, uzrunas, publikācijas, faktus un informāciju par pasākumu. 

✓ Vides ministra uzruna ceļotājiem ar aicinājumu apceļot vietējo zemi un baudīt vietējo ražotāju labumus,  
✓ Asnātes Ziemeles uzruna ceļotājiem ar aicinājumu atpūsties ceļotāju dienā ar visu ģimeni,  
✓ Mini - intervija ar Dundagas novada vadību plašajām iespējām tūristam,  
✓ Mini-intervija ar Daci Sāmīti par SNP kā tūristam atvērtu teritoriju,  
✓ Publikācija par kādu no lībiešiem - Jānis Mednis vai Jānis Dambītis vai Dāvis Stalts par pasākuma saikni ar lībiešu tradīcijām,  
✓ 2-3 mini - publikācijas ar kādu no vietējiem ražotājiem un pašdarbniekiem, kas būs arī pasākumā, 
✓ 10 nozīmīgi vai interesanti fakti par Slīteres nacionālo parku 
✓ Foto no SNP un karikatūras 
✓ Noderīga informācija par pasākumu, nokļūšanu, laika ziņām, ērtu apģērbu un kontaktinformāciju 
✓ Informācija par Foto konkursu Slīteres ceļotāju dienā 
✓ Paldies finansētājiem un sponsoriem (logo) 

• E-avīze tiek izsūtīta 27. maijā, visām listēm, medijiem un dalībniekiem, kas jau ir reģistrējušies 
 
 
(g) Preses relīze pirms pasākuma 

• Preses relīze pirms pasākuma tiks izsūtīta 7 jūnijā (pirmdiena), 5 dienas pirms pasākuma. 
• Preses relīze tiek izsūtīta LC mediju listei, pārliecinoties, ka visi tie, kas bija žurnālistu pasākumā ir ietverti listē 
• Preses relīze tiek izvietota pasākuma mājas lapā (tur jau atradīsies fotogalerija ar bildēm, ja kāds vēlēsies izmantot un e-avīze). 
• Preses relīze ietver kādu frāzi ar aicinājumu uz pasākumu lībiešu valodā 
• Preses relīzes saturs: 

✓ Primārā ziņa - Lauku Ceļotājs aicina apmeklēt Slīteri un piedalīties Slīteres ceļotāju dienā 
✓ Sekundārā ziņa - SNP teritorija ir atvērta tūristam un piedāvā dažādas dabas izziņas un atpūtas iespējas; Lauku Ceļotājs ir izstrādājis 

jaunus maršrutus SNP 
✓ Papildus ziņas - Aicinājums piedalīties ar visu ģimeni un draugiem, reģistrēties pasākuma mājas lapā iepriekš  
✓ Ziņa medijiem - LC ir atvērts intervijām un papildus informācijai medijiem; aicina žurnālistus klātienē piedalīties pasākumā; iespēja 

uz Slīteri un atpakaļ, kā arī uz vietas, braukt ar speciāli organizētu autobusu; iepriekšēja reģistrācija;  informācija autobusā un 
pasākumā vietā informācijas centrā. 

 
(h) Žurnālistu koordinēšana pasākumā 

• Žurnālistiem tiek piedāvāta iespēja uz Slīteri un atpakaļ, kā arī uz vietas, braukt ar speciāli organizētu autobusu; 



  

 

• Žurnālistiem ir kontaktpersona pasākuma laikā no LC puses, kas atbalsta un sniedz visu nepieciešamo informāciju, kā arī organizē intervijas 
nepieciešamības gadījumā 

• Žurnālistiem uz vietas pieejami drukātie materiāli – projekta informācija, SNP – par parku vispār un jauno produktu lapas.  
 
(i) Preses relīze pēc pasākuma + foto galerija 

• Preses relīze pēc pasākuma tiks izsūtīta 14. jūnijā (pirmdiena) 
• Preses relīze tiek izsūtīta LC mediju listei, pārliecinoties, ka visi tie, kas bija pasākumā uz vietas ir ietverti listē 
• Preses relīze tiek izvietota pasākuma mājas lapā (tur jau atradīsies fotogalerija ar bildēm, ja kāds vēlēsies izmantot) 
• Papildus tiek izvietota fotogalerija ar bildēm no pasākuma, kuras iespējams lejuplādēt 
• Preses relīzes saturs: 

✓ Primārā ziņa - Veiksmīgi noritējusi Slīteres ceļotāju diena (+ interesants fakts - cilvēku skaits, kāds cits kvantitatīvs vai kvalitatīvs 
rekords) 

✓ Sekundārā ziņa - Gan tiem, kas piedalījās, gan tiem, kas nepiedalījās pasākumā, iespēja uzzināt visu par ceļošanas iespējām SNP ir 
mājas lapā, kur pieejama visa informācija par maršrutiem, naktsmājām, un citiem pakalpojumiem. 

✓ Papildus ziņas - Aicinājums iesūtīt savas fotogrāfijas no Slīteres Ceļotāju dienas līdz 17. jūnijam, links uz informāciju www 
✓ Ziņa medijiem - LC ir atvērts intervijām un papildus informācijai medijiem; informācija par fotogaleriju, kas pieejama mājas lapā un 

izmantojamas publikāciju veidošanai 
 
 
(j) Informācija vietējos www kanālos un dažādos sadarbības un pasākumu portālos 

• Informācija par Slīteres ceļotāju dienu izvietojama Dundagas (sadaļā pasākumi un jaunumi), Kolkasraga (sadaļā jaunumi un ziņu banneris) un 
Slīteres (sadaļā Pasākumu plāns un jaunumi) mājas lapās 

• Informācijas izvietošana ar tūrismu saistītos portālos un informatīvo atbalstītāju portālos. 
• Informācijas izvietošana tiks organizēta no 12. aprīļa vietējās mājas lapās un līdz pat pasākuma laikam. 

 
 II. Reklāmas aktivitātes 
 
(a) Reklāmas banneri interneta portālos 

• Tiek apzināti portāli, kas raksta par tūrismu un dzīvesveidu un izsūtīts tiem piedāvājums ar aicinājumu kļūt par informatīviem atbalstītājiem 
uz pasākumu (piem. TVNET.lv vai Apollo.lv, Draugiem.lv, Tours.lv, Vietas.lv, u.c.) 

• Tiek apzināti reģionālie portāli un pilsētu portāli, kas informē vietējs un Kurzemes reģiona iedzīvotājus un izsūtīts tiem piedāvājums ar 
aicinājumu kļūt par informatīviem atbalstītājiem uz pasākumu (piem. liepajniekiem.lv, kurzemniekiem.lv, rekurzeme.lv, ventpsils.lv,  roja.lv, 
talsi.lv) 

• Reklāmas banneru izvietošana tiek organizēta uz 17. maiju, līdz ar reģistrācijas atvēršanu 



  

 

 
 
(b) Plakātu izvietošana viet./kaim. apdz. vietās 

• Tiek izgatavoti A4 un A3 formāta plakāti (papīra formāts un laminēts papīrs izvietošanai ārā) 
• Sadarbībā ar vietējiem koordinatoriem tiek apzinātas vietas, kur plakāti potenciāli varētu tikt izvietoti un kāds apjoms nepieciešams, paredzot 

plakātu nomaiņas iespējas.  
• Plakāti tiek izlīmēti 2 nedēļas pirms pasākuma, t.i. uz 1. Jūniju.  
• Plakāti varētu tikt izlīmēti: Lībiešu ciemos, Kolkā, Dundagā, Rojā, Ventspilī, Talsos 
• Plakāti varētu tikt izlīmēti arī visos TIC 

 
 II. Tiešais mārketings 
 
(a) Ielūgumi politikas veidotājiem uz pasākumu 

• Tiek izsūtīti elektroniski ielūgumi maija pirmajā nedēļā visiem Lauku ceļotāja sadarbības partneriem, valsts un pašvadību institūcijās. 
• Ielūgumā tiek izsūtīta pasākuma apraksts, programma, informācijas par tūrēm un informācijas par iespēju doties ar VIP autobusu īpaši 

organizētā ekskursijā pa Slīteri. (iepriekšēja pieteikšanās) 
• 27. maijā tiek izsūtīts atgādinājums par pasākumu, e-avīze un aicinājums pieteikties tiem, kas vēl nav to izdarījuši.  
• Tiek veidots VIP saraksts uz pasākumu, lai plānotu vietu skaitu autobusā 

 
(b) Ielūgumi ar tūrismu saistītiem uzņēmumiem 

• 17. maijā tiek izsūtīti elektroniski ielūgumi visiem Lauku ceļotāja sadarbības partneriem, ar tūrismu saistītiem uzņēmumiem iesk. TIC 
• Ielūgumā tiek izsūtīta pasākuma apraksts, programma, informācijas par tūrēm un aicinājums reģistrēties iepriekš LC mājas lapā 
• 27. maijā tiek izsūtīts atgādinājums par pasākumu, e-avīze un aicinājums reģistrēties  

 
(c) Informācijas par pasākumu lībiešu e-listē 

• 17. Maijā tiek izsūtīta informācija par pasākumu lībiešu listei (listēm var izsūtīt caur Jāni Dambīti un Jāni Medni)  
• Informācijā ir pasākuma apraksts, programma, informācija par tūrēm un aicinājums reģistrēties iepriekš LC mājas lapā 
• 27. maijā tiek izsūtīts atgādinājums par pasākumu, e-avīze un aicinājums reģistrēties  

       
(d) Informācija par pasākumu LC e-listei  

• 17. Maijā tiek izsūtīta informācija par pasākumu LC e-listei 
• Informācijā ir pasākuma apraksts, programma, informācija par tūrēm un aicinājums reģistrēties iepriekš LC mājas lapā 
• 27. maijā tiek izsūtīts atgādinājums par pasākumu, e-avīze un aicinājums reģistrēties  

 



  

 

(e) Ielūgumi LC darbinieku radiem, draugiem, paziņām 
• Pēc personīgās iniciatīvas LC darbinieki var izsūtīt ielūgumus uz pasākumu saviem paziņām, radiem un draugiem ar saiti uz pasākuma mājas 

lapu un aicinājumu reģistrēties. 
 

 
 II. Interneta komunikācijas 
 
(a) Pasākuma mājas lapas projekta prezentācija 

• Marta beigās tiek prezentēts mājas lapas projekts Slīterē visiem projektā iesaistītajiem.  
• Pēc projekta prezentācijas mājas lapa tiek regulāri papildināta ar visu nepieciešamo informāciju. 
• Saite uz pasākumu mājas lapu tiek parādīta visos e-pastos, LC jaunumos, E-avīzē, u.c. aktivitātēs 

 
(b) Fotogalerijas izveide 

• Projekta ietvaros tiek veidotas vairākas foto galerijas: imidža galerija (uz maija sākumu – vizuāla funkcija), foto galerija žurnālistiem pēc 
žurnālistu brauciena (20. maijā – lejuplādējama funkcija, foto 300 DPI kvalitātē), foto galerija žurnālistiem pēc pasākuma (14. jūnijā – 
lejuplādējama funkcija, foto 300 DPI kvalitātē) un dalībnieku iesūtīto foto attēlu konkursa rezultāti (21. jūnijā – vizuāla funkcija) 

 
 
 II. Komunikācijas pasākuma laikā 
 
a) Reklāmas banneri pasākumā  

• Pasākuma vietā tiks izvietoti divi reklāmas banneri: (1) virs iebraucamā ceļa  (2) galvenajā pasākuma laukumā 
• Reklāmas banneri ietver pasākuma nosaukumu, organizētāju, sponsoru un finansētāju logotipus.  

 
(b) Organizētāju un sponsoru pieminēšana koncerta laikā 

• Koncerta vadītāju uzdevums ir iesaistīt organizētājus, sadarbības partnerus un sponsorus koncerta scenārijā 
• Koncerta laikā teiks uzrunas Lauku Ceļotāja vadība, Vides ministrs, Dundagas domes vadība un SNP vadība.  
• Koncerta vadītāji atklājot koncertu un noslēdzot koncertu piemin un pasaka paldies visiem pasākuma organizatoriem, finansētājiem un 

sponsoriem 
• Atkarībā no tā vai sponsoru pārstāvis ir pasākuma, koncerta vadītāji var pieaicināt sponsoru pārstāvjus uz skatuves, lai palīdzētu ar loterijas 

uzvarētāju pieteikšanu. 
• Tiks izstrādāts detalizēts koncerta scenārijs 

 



  

 

(c) Dalībniekiem anketas, programmas un ceļvedis 
• Visi dalībnieki pie reģistrācijas uz vietas saņem Slīteres Ceļvedi, pasākuma programmu ar karti un dalībnieka anketu 
• Reģistrācijas veicēji aicina ikvienu dalībnieku aizpildīt dalībnieka anketu un izskaidrot priekšrocības un ieguvumus. 
• Tie, kas ierodas ar VIP autobusu, saņem materiālus jau autobusā, savukārt tie, kas ierodas ar individuālo auto, saņem informāciju informācijas 

centrā. 
 
(e) VIP cilvēkiem un žurnālistiem informācijas mapes 

• Visi aicinātie VIP cilvēki, kas pieteikušies pie pasākuma organizatoriem, ierodoties uz pasākumu, saņem dalībnieka mapes ar ceļvedi, 
programmu  ar karti un dalībnieka anketu. 

• Tie, kas ierodas ar VIP autobusu, saņem materiālus jau autobusā, savukārt tie, kas ierodas ar individuālo auto, saņem informāciju LC 
informācijas centrā. 

 
(f) LC informācijas centrs 

• LC informācijas centrs ir izvietots pasākuma galvenajā laukumā blakus reģistrācijai. Informācijas centrā ir izvietota ne tikai pasākuma 
informācija, bet arī informācija par citiem LC produktiem 

• Informācijas centrs ir pasākuma informācijas koordinācijas vieta 
 
(g) Organizētāju komandas formas tērpi 

• Pasākuma organizatoriem ir vienādas atpazīstamas uniformas: īpaši pasākumam veidoti T-krekliņi un LC cepurītes.  
 

(h) Norādes un informācijas zīmes pasākuma vietā 
• Lai atbalstītu ceļotājus ar informāciju, pasākuma vietā tiek izvietotas norādes uz attiecīgiem objektiem: (a) tualetes (b) informācijas centrs  (c) 

tirgus (d) auto novietošana (e) zivju zupa (g) koncerts 
• Norādes tiek rakstītas latviešu un lībiešu valodās 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

Plānotie komunikāciju kanāli 
 

Uzdevums Kanāls Vēlamās aktivitātes 

PR kanāli – nacionālie - prese Diena Vispārējā informācija, klātbūtne, raksts, 
informatīvais atbalsts 

 Dienas Bizness Vispārējā informācija 
 Neatkarīgā Rīta avīze Vispārējā informācija, klātbūtne, raksts 
 GEO Reklāmas laukums, informatīvais atbalsts 
 Ieva Vispārējā informācija 
 Latvijas Avīze Vispārējā informācija, klātbūtne, raksts 
 Marta Vispārējā informācija 
 Rīgas Viļņi Vispārējā informācija 
PR kanāli – nacionālie - TV LTV1, Panorāma, Province Vispārēja informācija, klātbūtne 
 LTV7 Vispārēja informācija 
 LNT Vispārēja informācija 

 TV3 Vispārēja informācija 
PR kanāli – nacionālie - Radio Latvijas radio Vispārējā informācija, klātbūtne, intervija 
 STARFM Vispārēja informācija 
 SWH Vispārēja informācija 
 SKONTO Vispārēja informācija 
PR kanāli – nacionālie - Internets TVNET.lv Vispārējā informācija, reklāmas banneri, 

informatīvais atbalsts 
 Delfi.lv Vispārēja informācija 
 Apollo.lv Vispārēja informācija 
 Leta.lv Vispārēja informācija 
 Draugiem.lv Reklāmas banneri, informatīvais atbalsts 
 BNS Vispārējā informācija 
 B2Binfo.lv Vispārējā informācija, reklāmas banneri 
 Nekrize.lv Vispārējā informācija 
 Reitingi.lv Vispārējā informācija 
 Studentnet.lv Vispārējā informācija 



  

 

 Labaszinas.lv Vispārējā informācija 
 Kasjauns.lv Vispārējā informācija 
 Bizness.lv Vispārējā informācija 
 Tours.lv Vispārējā informācija, reklāmas banneri, 

informatīvais atbalsts 
 Travelnews.lv Vispārējā informācija, reklāmas banneri, 

informatīvais atbalsts 
 Calis.lv Vispārējā informācija 
 Managimene.lv Vispārējā informācija 
PR kanāli – reģionālie  Kurzemniekiem.lv Vispārējā informācija, reklāmas banneri, 

informatīvais atbalsts 
 Talsu vēstis Vispārējā informācija 
 Dundadznieks Vispārējā informācija 
 Kurzemes radio Vispārējā informācija 
 Rekurzeme.lv Vispārējā informācija, reklāmas banneri, 

informatīvais atbalsts 
 Liepājniekiem.lv Vispārējā informācija, reklāmas banneri, 

informatīvais atbalsts 
 Ventspils.lv Vispārējā informācija 
 Kurzemes vārds Vispārējā informācija 
 Ventasbalss.lv Vispārējā informācija 
 Zemgales ziņas Vispārējā informācija 
 
 



Nr. Komunikāciju aktivitāte
5.- 12.- 19.- 26.- 3. - 10. - 17. - 24. - 31.,1. - 7. - 14. -

I PR aktivitātes
Ielūgums uz žurnālistu braucienu 5
Žurnālistu brauciens 19
Informācija presei pēc brauciena + foto galerija 20
Rakstu apkopošana
E-avīzes izsūtīšana (atgādinājuma e-pasts) 27
Preses relīze pirms pasākuma 8
Žurnālistu koordinēšana pasākumā 12
Preses relīze pēc pasākuma + foto galerija 14
Informācija vietējos www kanālos un sadarbības 
portālos 18

II Reklāmas aktivitātes
Reklāmas banneri sadarbības partneru portālos 15 18
Plakātu izvietošana viet./kaim. apdz. vietās

III Tiešais mārketings
Ielūgumi politikas veidotājiem uz pasākumu 2
Ielūgumi ar tūrismu saistītiem uzņēmumiem 18 2
Informācijas par pasākumu lībiešu e-listē 18 2
Informācija par pasākumu LC tūristu listei 18 2
Ielūgumi LC listei 18 2
E-avīzes sagatavošana un izsūtīšana visām e-
listēm 2
Reģistrācijas apstiprinājums dalībniekam
Komunikācija ar reģistrējušos dalībnieku pirms 
pasākuma 2

IV Interneta komunikācijas
Pasākuma mājas lapas projekta prezentācija 31. 03
Fotogalerijas izveide 3
Reģistrācijas atklāšana 24

V Komunikācijas pasākuma laikā
Reklāmas banneri pasākumā 12
Organizētāju un sponsoru pieminēšana koncerta 
laikā 12

Maijs JūnijsAprīlis

Komunikāciju aktivitāšu kalendārs



LC Informācijas centrs 12
Zīmes un norādes 12
Organizētāju komandas formas tērpi 12
VIP un žurnālistu informācijas mapes 12
Ceļvedis, proramma un anketa dalībniekiem 12



Nr. Komunikāciju aktivitāte
5.- 12.- 19.- 26.- 3. - 10. - 17. - 24. - 31.,1. - 7. - 14. -

I PR aktivitātes
Ielūgums uz žurnālistu braucienu 5
Žurnālistu brauciens 19
Informācija presei pēc brauciena + foto galerija 20
Rakstu apkopošana
E-avīzes izsūtīšana (atgādinājuma e-pasts) 27
Preses relīze pirms pasākuma 8
Žurnālistu koordinēšana pasākumā 12
Preses relīze pēc pasākuma + foto galerija 14
Informācija vietējos www kanālos un sadarbības 
portālos 18

II Reklāmas aktivitātes
Reklāmas banneri sadarbības partneru portālos 15 18
Plakātu izvietošana viet./kaim. apdz. vietās

III Tiešais mārketings
Ielūgumi politikas veidotājiem uz pasākumu 2
Ielūgumi ar tūrismu saistītiem uzņēmumiem 18 2
Informācijas par pasākumu lībiešu e-listē 18 2
Informācija par pasākumu LC tūristu listei 18 2
Ielūgumi LC listei 18 2
E-avīzes sagatavošana un izsūtīšana visām e-
listēm 2
Reģistrācijas apstiprinājums dalībniekam
Komunikācija ar reģistrējušos dalībnieku pirms 
pasākuma 2

IV Interneta komunikācijas
Pasākuma mājas lapas projekta prezentācija 31. 03
Fotogalerijas izveide 3
Reģistrācijas atklāšana 24

V Komunikācijas pasākuma laikā
Reklāmas banneri pasākumā 12
Organizētāju un sponsoru pieminēšana koncerta 
laikā 12

Maijs JūnijsAprīlis

Komunikāciju aktivitāšu kalendārs



LC Informācijas centrs 12
Zīmes un norādes 12
Organizētāju komandas formas tērpi 12
VIP un žurnālistu informācijas mapes 12
Ceļvedis, proramma un anketa dalībniekiem 12



7. Pielikums 

 

 Dalībnieka 
nosaukums 

Tirgojamā prece Kontaktpersonas E-pasts, telefons Piezīmes Kontaktē 

1. Dženeta Marinska Sklandrauši, dižrauši, 
pūtelis 

Dženeta Marinska 
 

22222222 
paraugs@gmail.com;  
 

Piedalīsies, piedāvās 
sklandraušus. 

Aiva 

2. Dundagas pienotava  Sieri, jogurti, 
Knapsieriņš, 
„Taizelis” u.c., utt. 

Guntis Pirvits 22222222 

paraugs@dundaga.lv 

 

Ir interese, piedalīsies.  

Aprīkojums: 5Kw - vitrīnas kaste 
– saldētava, saldētava, svariņi, 
tējkanna – 4 kontakti, 220 w 

Aiva 

3. Viesturs Ķierpe Koka izstrādājumi, 
senas lībiešu zīmes 
no ozola, kadiķu 
paliktnīši, trauciņi no 
kadiķa 

Amatnieks Viesturs 
Ķierpe  

22222222; 
paraugs@inbox.lv 

Piedalīsies Ilze 

4. Zadiņa Elma Dižrauši, pūtelis, 
lielogu dzērvenes, 

Zadiņa Elma 22222222 Jā, labprāt piedalīsies.  
 

Aiva 

Tirgus dalībnieki 
Slīteres ceļotāju dienā 

2010. gada 12. jūnijs no 12.00-19.00, Ūšos, Kolkā, Dundagas novadā  
Tirgū izstādās tikai vietējie – Dundaga novada ražotāji, amatnieki, rokdarbnieki u.c.  



rupjmaize, medus 
ievākts Talsu rajonā 

 

5. Bitenieks Ingars 
Valainis 

Medus, kas ievākts 
SNP  

 

Ingars Valainis tel. 22222222 

 
 
 

Piedāvājam viršu ziedu, griķu 
ziedu, liepu ziedu  un dažādu 
ziedu medu. Medu šūnās. Bišu 
maizi, ziedputekšņus un 
propolisu.  

No minētās produkcijas viršu 
ziedu medus un bišu maize 
ievākti Slīteres nacionālajā parkā. 
Būs savs 1,5 m garais galds 

Aiva 

6. Laura Līduma Adījumi, 
tamborējumi – bērnu 
jaciņas, sklandu rauši 

Laura Līduma 22222222 

paraugs@inbox.lv 

 Aiva 

7. Santa Feldmane Adījumi: zeķes, 
šalles lībiešu stila 

Santa Feldmane 22222222 
paraugs@inbox.lv 

Piedalīsies. Aiva 

8. Tija Liepa Lina un akmens 
pinumi un jūras 
materiāla dekori 

 22222222 

paraugs@inbox.lv 

Atsūtīts teksts un fotogrāfijas Aiva 

9. Kolkas rokdarbnieces Adījumi- zeķes, 
cimdi, vestes 

Vallija Macijauska 22222222  Ilze 

10. Kolkas rokdarbnieces Ādas rotas un 
dekorus, ādas 
blociņus un grāmatu 
vākus, pērlīšu rotas. 

Tabita Runce 22222222, 
paraugs@apollo.lv 

Piedalīsies.  Aiva 

  



8. Pielikums 
 

Atvērtie objekti un īpašie pasākumi 
Slīteres ceļotāju dienā 

2010. gada 12. jūnijs no 10.00 - 19.00, Ūšos, Kolkā, Dundagas novadā 
 

Īpašie pasākumi – tie, kas tiek organizēti tikai šai dienai (piem. apmeklējums kādā 
Kolkas zivju fabrikā u.c.). 
Atvērtie objekti - tie ir objekti, kas tiks iekļauti pasākuma programmā un, kas paralēli 
pamatprogrammai šajā dienā būs apskatāmi bezmaksas vai ar atlaidi – lūdzam 
norādīt darbības noteikumus piezīmēs. 

 
Atvērtie objekti 
 Objekti un 

pasākumi 
Kontaktpersonas ar 

koordinātēm 
Saskaņots/ 

nesaskaņots 
Noteikumi/cena u.c. 

piezīmes 
1. Kolkasrags Jānis Dambītis 

paraugs@inbox.lv; 
tel. 22222222; fax 
22222222 

 Vienmēr atvērts 

2. Vaides ragu 
muzejs 

Edgars un Ivars 
Hausmaņi, 22222222 

Saskaņots, 
atvērts 

Šajā dienā bezmaksas 
ieeja muzejā. Nosūtīta 
pa pastu programma -
7.04. 

3. Lībiešu tautas 
nams Mazirbē 
– iesp. vides 
filmas 

Jānis Mednis – 
paraugs@gmail.com 
Edgars Millers 
Tel.22222222 

 Oficiāls „Jā” būs 
aprīli, kad notiek Līvu 
Savienības valdes sēde 

4. Mazirbes 
luterāņu 
baznīca, 
mācītājmuiža 
un rekolekciju 
centrs 

Rūtu Vilde  
22222222, e-pasts: 
paraugs@gmail.com 
 
 

Saskaņots, 
mācītājmuiža 
atvērta 
grupām, 
baznīca 
visiem 

Atvērti 12.jūnijā 
lielākajām grupām un 
arī citiem 
interesentiem, izrādot 
mācītājmuižu un kādu 
no mājiņām.  

5. Šlīteres bāka SNP administrācija 
Andra Ratkeviča, 
Dace Sāmīte 

Saskaņots, 
atvērts 

Tiek skaidrota 
informācija par 
nosacījumiem/maksām 
šajā dienā 

6. Slīteres NP 
dabas takas –
Šlīteres 

SNP administrācija 
Andra Ratkeviča, 
Dace Sāmīte 

Saskaņots, 
atvērts 

Šlīteres taka atvērta ar 
gidu plkst. 12.30 un 
14.001 km – 2h. Gids 
Ina Brauna bezmaksas 
šajā dienā. 

7. Kolkas līvu 
centrs 

Kontaktpersona – 
Mārīte Zandberga – 
22222222 
Baibu Šuvcāne 
22222222 

Saskaņots, 
atvērts 

 



8. Dundagas pils Ālanda Pūliņa, Baiba 
Dūda 

Saskaņots, 
atvērts 

Atsūtīta programma 

9. Kolkas tautas 
nams  

Inora Sproģe – 
22222222 
Jānis Mednis – 
paraugs@gmail.com 

Saskaņots, 
atvērts 

Jāņa Medņa foto 
izstāde - Balts, zils, 
zaļš. 

Īpašie pasākumi  
(maršruti, kas īpaši organizēti tikai Slīteres ceļotāju dienai)  
Tikai Slīteres ceļotāju dienā būs iespēja gidu pavadībā izvēlēties sekojošus maršrutus 
1. Dabas 

daudzveidība 
purvā un 
mežos 
(kukaiņu 
pētniecība) 
 

SNP, Dace Sāmīte, 
paraugs@daba.gov.lv 

Saskaņots Gids Kristaps Vilks, 
Ekskursijas vieta - 
Bažu purvs - dabas 
rezervāta režīma zona 
SlīteresNP. Iziešana 
no apdzīvotās vietas 
Uši.  

2. Ekspedīcija – 
piedzīvojumu 
gājiens pa 
mazbānīša 
pēdām 
„Meklējot 
garāko koka 
dzelzceļa tiltu "  
 

SNP, Andra 
Ratkeviča  
paraugs@daba.gov.lv 
 
 

Saskaņots 
 

7 km, ieteicams 
labiem staigātājiem – 
grūts maršruts! 
Sākums no Šlīteres 
mežniecības 

3. Iepazīsim 
„Ziemeļu lietus 
mežus” 

E.Pēterhofs 
paraugs@dundaga.lv 

Saskaņots Pulcēšanās vieta 
Dundagas centrā pie 
vecā ūdenstorņa.  

 
 



 
 

Latvijas Lauku tūrisma asociācija                                  Latvian Country Tourism Association 
 

L A U K U   C E Ļ O T Ā J S  
Kalnciema 40, Rīga, LV-1046, Tālr.: 67617600, Fakss: 67830041 

E-pasts: lauku@celotajs.lv, www.celotajs.lv 
 

 
 
 

   
  

POLPROP-NATURA 
Nr. LIFE07ENV/LV/000981 

 

9. Pielikums 

 

Pasākuma komunikāciju materiālu piemēri 

 

1. Vides plakāti (A3 un A4 plakāti) 
 
2. Slīteres ceļotāju dienas dalībnieku informācijas lapas ar programmu un pasākuma 
vietas karti. 
 
3. Slīteres ceļotāju dienas organizatoru, gidu un brīvprātīgo T-krekli un cepurītes  
 
4. Plakāti pie dalībnieku reģistrācijas vietas 

 
 



 SLĪTERES CEĻOTĀJU DIENA

Dundagas  novads, Līvõd rānda

Informācija:  www.celotajs.lv/sliteresdiena           www.twitter.com/laukucelotajs

  2010. gada 12. jūnijs
SLĪTERES CEĻOTĀJU DIENA

10:00           Reģistrācija

no 5:00       Slīteres ceļotāju dienas maršrutu norise

10:00           Ražots Slīterē! Vietējo amatnieku un ražotāju tirgus

15:00           Gardākā zivju zupa Kurzemē "KALĀ PIVĀD" (lībiski - zivs svētki)

16:00           Kolkas jauktā kora un mūzikas skolas koklētāju ansambļa koncerts     
                      (Kolkas evanģēliski luteriskajā baznīcā. Organizē Kolkas tautas nams)

17:00           Slīteres ceļotāju dienas noslēguma koncerts (Nurmorkestõr, ansamblis Sarma,     
                               Lībiešu dziesmu ansamblis Laula, Kolkas pūtēju orķestris, Dundagas amatierteātris)

Pasākuma norise līdz plkst. 19:00

Dienas programma Pulcēšanās vieta: kempings "Ūši", Kolkā (skat. karti)

Slīteres ceļotāju dienas organizatori sola ceļotājiem daudz piedzīvojumus šajā dienā: būs 
iespēja iejusties rūdīta ceļotāja ādā un pēc izvēles piedalīties 14 dažādos tūrisma maršrutos 
profesionālu gidu pavadībā. Bezmaksas! Šajā dienā būs iespēja ēst Kurzemē gardākos 
sklandraušus un zivju zupu “KALĀ PIVĀD”  (lībiski – zivs svētki), baudīt vietējo lībiešu 
viesmīlību, valodu un mūziku, pacienāt sevi ar Užavas alu un piedalīties dažādās loterijās. 
Brauc pats un aicini līdzi savu ģimeni un draugus. Kopā ceļot ir interesantāk!

http://www.celotajs.lv/cont/conf/conference/100612-CD/info_travel_lv.html
http://www.celotajs.lv/sliteresdiena
http://www.twitter.com/laukucelotajs






Slītere
aicina!

L ī v õ d R ā n d a

WWW.CELO
TAJS.LV

LAUKU

CEĻOTĀJS

T-krekli un cepurītes Slīteres ceļotāju dienas 
organizatoriem, gidiem un brivprātīgajiem.



REĢISTRĀCIJA
Slīteres ceļotāju diena / 12.06.2010

Dundagas  novads, Līvõd rānda
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POLPROP- NATURA 
LIFE07 ENV/LV/000981

Iniciatīvas grupas tikšanās 
2010. gada 31. martā, viesu namā “ Pītagi” 

POLPROP- NATURA 
LIFE07 ENV/LV/000981

Dienas kārtība

 Par projektu un pasākuma ideju

 Pasākuma programmas aktualizācija

 Lauku ceļotāja maršruti, gidi, statuss

 Atvērtie objekti, statuss, atbildīgie

 Tirgus – Raţots Slīterē! Statuss

 Koncerts. Statuss, atbildīgie

 Pasākuma PR un mārketings

 Tehnisko resursu nodrošināšana pasākumā

POLPROP- NATURA 
LIFE07 ENV/LV/000981

Projekts POLPROP-NATURA

Ieviešanas laiks: 01.02.2009. – 31.01.2012.

Finansētājs: EK LIFE+ programma 

Līdzfinansētājs: LR VIDM

Ieviesēji: LC, ECEAT

Demonstrācijas vieta: Slīteres nacionālais parks

Vairāk informācija: www.celotajs.polprop.lv

Paveiktais
Priekšlikumi ilgstpējīgai tūrisma attīstībai SNP

SNP produkti – maršruti

POLPROP- NATURA 
LIFE07 ENV/LV/000981

Projekts POLPROP-NATURA

Tuvākie pasākumi projektā
Taku krāsu marķējums – izmaksu efektīvs, vienkāršs risinājums

SNP ceļvedis – visaptverošs materiāls ceļotājiem

SNP stendi – informācija tūristiem

Publiskā diskusija – Slīteres ceļotāju diena 12. jūnijā

Ţurnālistu brauciens –19.maijs

POLPROP- NATURA 
LIFE07 ENV/LV/000981

Pasākuma programma

No 10.00 Interesentu pieteikšanās uz ekskursijām/maršrutiem, aptaujas 

anketas un Slīteres ceļveţa saņemšana - Kempingā ŪŠI, Kolkā 

11.00 - 17.00

7 jauno Slīteres ceļotāju dienas maršrutu/ekskursiju norise: individuāli vai 

profesionālu gidu pavadībā - ar velo, ar kājām, ar auto, ar laivām, dabas izziņas 

– putnu un zvēru vērošanu u.c.

12:00 – 17.00 Žurnālistu un aicināto viesu brauciens. Ūši – Košrags –

Mazirbe – stendu vietas – skatu tornis – Šlīteres bāka, apmeklējot ceļotājus 

daţādos maršrutos (~70 km;4 h – ar autobusu)

POLPROP- NATURA 
LIFE07 ENV/LV/000981

Pasākuma programma

12.00 -18.30 Vietējo ražotāju tirgus – Ražots Slīterē

Adījumi, pinumi, rotas, gardumi, dzērieni u.c. Slīteres labumi

No 14.00 – 17.00 Gardākā zivju zupa Kurzemē kempingā ŪŠI

No 15.00 - 17.00 Radošās darbnīcas Kempingā ŪŠI, Kolkā: rotaļas bērniem, 

sacensības un konkursi.

17.00 – 18.00 Slīteres ceļotāju dienas noslēguma koncerts, loterija un 

apbalvošana



10/29/2010

2

POLPROP- NATURA 
LIFE07 ENV/LV/000981

Maršruti: 3 kāju maršruti, 1 velobrauciens, 1 laivu brauciens, 4 zvēru 

vērošanas tūres, 1 putnu vērošanas tūre

Īpašie pasākumi: pārgājiens pa mazbānīša pēdām, kukaiņu ekspedīcija Baţu 

purvā, Šlīteres dabas taka.

Maršruti. Gidi. Statuss. 

Loģistika: Satikšanās vieta, maršruta sākums un beigas

Risināmie jautājumi: ceļotāju daudzums gidētās tūrēs, inventāra nomas, vēl 

maršruti un gidi un izbrauciens ar zvejniekiem jūrā 12.06. agrā rītā vai 

zvejošana kopā ar vietējiem zvejniekiem

POLPROP- NATURA 
LIFE07 ENV/LV/000981

Veids (km, laiks)
Maršruti Slīteres

ceļotāju dienā
Gids
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LC jaunie tūrisma produkti
Ar kājām (3 km, 2 h) Kolkasraga aplis Jānis Dambītis

Ar kājām (6 km, 4 h) Košrags – Pitrags – Košrags Inese Roze

Ar kājām (5-7 km, 4 h) Iepazīsti Mazirbi ? ? ?

Ar velo (10 km, 2h) Košrags – Mazirbe – Košrags Ālanda Pūliņa

Ar laivām (15 km, 5 h) Apkārt Kolkas bākai “Jūras laivas”

Zvēru vērošana (daži km, 2-3h) Vaides pļavas Vilnis Skuja

Zvēru vērošana Vilnis Skuja ? ? ?

Zvēru vērošana (6 km, 2-3h) Ķikāna palienas pļavas Andris Ratkevičs

Zvēru vērošana (6 km, 2-3h) Ķikāna palienas pļavas Andris Ratkevičs

Putnu vērošana (~ 5 km, ~ 2 h) Kolkasraga apkārtne Helmuts Hofmanis

Īpašie pasākumi Slīteres ceļotāju dienā
Kājas (7 km, 4h) Meklējot garāko dzelzceļa

tiltu

Andra Ratkeviča

Kājas (10 km, 5h) Dabas daudzveidība purvā un 

mežos (kukaiņi)

Kristaps Vilks

Kājas (1km, 1,5- 2h) Šlīteres dabas taka Ina Brauna

Maršrutu pārklājums

POLPROP- NATURA 
LIFE07 ENV/LV/000981

Atvērtie objekti. Statuss. 

 Vaides Purvziedi – Ragu muzejs

 Lībiešu tautas nams (filmas?, telpas, atbildīgais)

 Mazirbes lut. baznīca, mācītājmuiţa

 Šlīteres bāka (mākslas izstāde, keramikas suvenīri?)

 Šlīteres taka

 Līvu centrs Kolkā

 Kolkas tautas nams – izstāde “Zaļš. Balts. Zils”

 Dundagas pils (ieejas maksas?)

 Vai vēl objekti?

 Nebūs zivju fabrikas apmeklējums

POLPROP- NATURA 
LIFE07 ENV/LV/000981

Potenciālie dalībnieki: Nurmorkestor, Koklētāju ansamblis (Kolka), Pūtēju 

orķestris (Kolka), Sievu ansamblis Laula un Sarma (Kolka), Dundagas kolektīvi 

Koncerts. Statuss. Atbildīgie

Ideja: Koklētāju ansambļa uzstāšanās Kolkas 

baznīcā

Koncerta vadītāji: Jānis Mednis un Dāvis Stalts

Koncerta scenārijs: uzrunas, uzstāšanās, 

viktorīnas, loterija

Autortiesību licenze: LC kārtos licenzi AKKA

POLPROP- NATURA 
LIFE07 ENV/LV/000981

Pasākuma PR un mārketings

Darbs ar medijiem: nacionālie un reģionālie. Ţurnālistu brauciens (19.maijs) 

preses relīze pirms pasākuma, pēc pasākuma 

Tiešais mārketings: elektroniski ielūgumi LC tūristu e-listes, lībiešu e-liste, LC 

sadarbības partneru un politikas veidotāju e-liste, pasākuma e-avīze (pdf) 

formātā (27. maijā)

Reklāma: reklāmas banneri sadarbības partneru mājas lapās, informatīvie 

atbalstītāji, A4 un A3 plakātu izvietošana vietējās un kaimiņu apdzīvotās vietās 

- nepieciešams identificēt vietas, skaitu, cilvēkus, kas to var izdarīt !!!

POLPROP- NATURA 
LIFE07 ENV/LV/000981

Pasākuma PR un mārketings

Interneta komunikācijas: pasākuma mājas lapa: informācija, fotogalerijas, 

elektroniskā reģistrācija

Komunikācija pasākuma laikā: 

LC reģistrācija un informācijas centrs, 

ceļvedis, programma ar karti un anketa dalībniekiem,

reklāmas banneri uz vietas, 

zīmes un norādes, 

organizētāju tērpi, 

VIP un preses mapes 
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Tirgus – Ražots Slīterē!

Potenciālie dalībnieki: vairāk kā 20 vietējie amatnieki, rokdarbnieki, raţotāji, 

audzētāji

Risināmie jautājumi: saskaņošana, koordinēšana, informācijas apmaiņa

Statuss: 7 dalībnieku konceptuāls “jā”, vēl jāapzina vairāk kā 25 potenciālie 

tirgotāji.

POLPROP- NATURA 
LIFE07 ENV/LV/000981

POLPROP- NATURA 
LIFE07 ENV/LV/000981

POLPROP- NATURA 
LIFE07 ENV/LV/000981

POLPROP- NATURA 
LIFE07 ENV/LV/000981

POLPROP- NATURA 
LIFE07 ENV/LV/000981
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POLPROP- NATURA 
LIFE07 ENV/LV/000981



 
 

Latvijas Lauku tūrisma asociācija                                  Latvian Country Tourism Association 
 

L A U K U   C E Ļ O T Ā J S  
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11. Pielikums 

 

Preses relīzes 

 

1. preses relīze: Slītere aicina: jauni tūrisma produkti slīteres nacionālajā parkā! 

Приглашает слитере : новые предложения в туризме  в слитерском национальном 
парке!   
2. preses relīze: Lauku ceļotājs aicina atklāt slīteres dārgumus! 
 
3. preses relīze: Latvijas apceļotājiem uz paplātes pasniedz “gardu kumosu”-  izdots 
pirmais slīteres tūrisma ceļvedis 
 
4. preses relīze: Sestdien latvijas apceļotāji pulcēsies slīterē! 
 
5. preses relīze: Lauku ceļotājs apkopo padarītā rezultātus 
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Ziņa medijiem 

SLĪTERE AICINA: JAUNI TŪRISMA PRODUKTI SLĪTERES 
NACIONĀLAJĀ PARKĀ! 

 
Asociācija “Lauku ceļotājs” izstrādājusi jaunus tūrisma produktus Slīterē, lai veicinātu 
tūrisma infrastruktūras attīstību Slīteres nacionālā parka teritorijā. Tagad ikviens 
vietējais un ārvalstu ceļotājs varēs iegūt izsmeļošu informāciju par galvenajiem 
kultūras, vēstures un dabas izziņas objektiem Slīterē! 
   
Asociācija “Lauku ceļotājs” veic EK Life programmas finansētu projektu „Vides politikas un 
pārvaldības priekšlikumu izstrāde, demonstrējot tūrisma attīstības ieguvumus vides, sociālajā un 
ekonomikas jomā Slīteres nacionālajā parkā (LIFE07 ENV/LV/000981)”. Projekta ietvaros izstrādāti 
gan ieteikumi līdzsvarotai tūrisma attīstībai un dabas aizsardzības politikas dokumentiem, gan veikti 
praktiski darbi Slīteres nacionālajā parkā, lai pārliecinātos, vai ieteikumi darbojas arī praksē.  
 
Lielu ieguvumu projektā sniedz vietējo institūciju (Nacionālā parka administrācija, vietējie uzņēmēji, 
pašvaldību pārstāvji) un iedzīvotāju atbalsts, kas kopā ar Lauku ceļotāju regulārās sanāksmēs lemj par 
teritorijas tālāku attīstību, lai parks kļūtu viesmīlīgāks apmeklētājiem.  
 

Projekta ietvaros izstrādāti sekojoši produkti: Slīteres ceļotāju diena, Slīteres nacionālā parka 
ceļvedis, jaunas vadlīnijas brīvdabas informācijas stendiem un maršrutu marķējumam – ieteikumi 
visām dabas teritorijām un tradicionālās apbūves vadlīnijas piekrastē. 

 

Slīteres ceļotāju diena – 12. jūnijs 

 
 
Vai Jūs esat kādreiz piedalījies ekspedīcijā, devies rīta zvejā kopā ar zvejniekiem vai vērojis kukaiņus, 
putnus un zvērus? Vai esat nogaršojis gardāko zivju zupu Kurzemē “KALĀ PIVĀD” (lībiski - zivs 
svētki)? Šajā dienā Jums ir iespēja iejusties rūdīta ceļotāja lomā un uzzināt daudz jauna par Slīteres 
nacionālo parku, vietējo iedzīvotāju tradīcijām, ēdieniem, dzērieniem, valodu un mūziku.  

Atklājot jaunos tūrisma maršrutus, prezentējot Slīteres nacionālā parka ceļvedi un brīvdabas stendus, 
rosinot publiskas diskusijas par līdzsvarota tūrisma attīstību nacionālajos parkos un citās Natura2000 
teritorijās Latvijā Lauku ceļotājs un Dundagas novada dome aicina ceļotājus pavadīt piedzīvojumiem 
bagātu dienu Slīteres nacionālajā parkā.  

Šajā dienā Slīteri varēs apceļot gan individuāli, gan gidu un vietējo iedzīvotāju pavadībā, izvēloties 
sev interesantāko maršrutu: ar kājām, auto, riteņiem vai laivām. Pasākuma ietvaros, paralēli ceļošanai 



 
 

Latvijas Lauku tūrisma asociācija                                  Latvian Country Tourism Association 
 

L A U K U   C E Ļ O T Ā J S  
Kalnciema 40, Rīga, LV-1046, Tālr.: 67617600, Fakss: 67830041 

E-pasts: lauku@celotajs.lv, www.celotajs.lv 
 

 
 
 

   
  

POLPROP-NATURA 
Nr. LIFE07ENV/LV/000981 

 

Slīteres viesi varēs labāk iepazīties ar vietējo iedzīvotāju - lībiešu tradīcijām, kultūru, mūziku un īpašo 
kulināriju. Vairāk informāciju par Slīteres ceļotāju dienu var atrast: www.celotajs.lv/sliteresdiena 

Slīteres nacionālā parka ceļvedis 

Jūnija sākumā tiks izdots pirmais, visaptverošais izdevums par Slīteres nacionālo parku, kur iekļauta 
informācija par ģeoloģiski un vēsturiski nozīmīgiem notikumiem, dabas un kultūrvēsturiskām 
vērtībām, interesantiem notikumiem, maršrutu, objektu aprakstiem un cita noderīga informācija 
ceļotājiem, kas papildināta ar fotogrāfijām. Ceļveža informācija balstīta uz vietējo iedzīvotāju 
zināšanām, pieredzi un sadarbību. Ceļvedis tiks izdots 2 valodās – latviešu un angļu (atsevišķi 
izdevumi). 

Jaunas vadlīnijas brīvdabas informācijas stendiem un maršrutu marķējumam – ieteikumi visām 
dabas teritorijām. 

Balstoties uz projektā izstrādātajām vadlīnijām brīvdabas informācijas 
saturam, sagatavojam informāciju un uzstādām piecus brīvdabas 
stendus Slīteres nacionālā parkā. Stendos akcentējam unikālo Slīterē – 
dabu, militāro mantojumu, lībiešu ciemus un to kultūrvidi, attēlojot 
informāciju kartē, kā arī informāciju sniedzot gan latviešu un angļu 
valodās un papildinot atsevišķus objektus ar lībiskajiem tulkojumiem. 

Esam sagatavojuši vadlīnijas taku krāsu marķējumam, kuras 
izmēģinātas dabā. Vēlamies ieviest Latvijā aktīvā tūrisma maršrutu marķēšanas sistēmu, lai veicinātu 
videi draudzīga un ilgtspējīga tūrisma attīstību, gan arī samazinātu līdzekļu u.c. resursu apjomu, kas 
līdz šim ir ticis ieguldīts maršrutu marķēšanas procesā.  

Tradicionālās apbūves vadlīnijas piekrastē 

Sadarbībā ar Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un Latvijas Arhitektu savienību, esam 
uzsākuši darbu pie vadlīniju “Jūras piekrastes raksturīgās apbūves principi, apbūves reģionālās 
īpatnības, vadlīnijas jaunas apbūves veidošanai” izstrādes ar labās prakses piemēriem projekta 
demonstrācijas vietā - Slīteres nacionālajā parkā. Tās plānotas kā brīvprātīgs, publiski pieejams 
dokuments, ieteikumi esošajiem un jaunajiem zemes īpašniekiem vai pircējiem, iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem konkrētajā teritorijā ar rekomendāciju lietot apbūves elementus savai mājvietai, 
uzņēmējdarbībai utt., lai tie uzturētu un/vai atjaunotu teritorijai raksturīgo (piem., lībiešu, zvejnieku, 
kurzemnieku utt.).  

Projekta gaitai sekojiet: http://www.polprop.celotajs.lv  

 
P.s. Mediju pārstāvjus aicinām piedalīties Lauku ceļotāja organizētajā mediju braucienā uz Slīteri 
š.g. 19. maijā. Papildus informāciju un programmu skatīt pielikumā. Pieteikties: aiva@celotajs.lv 
 
Kontaktinformācija: Aiva Jakovela,   
Tālr.: 67617600 aiva@celotajs.lv 
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Сообщение для прессы 

ПРИГЛАШАЕТ СЛИТЕРЕ : НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ТУРИЗМЕ  
В СЛИТЕРСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ!   

 
Ассоциация сельского туризма „Сельский Путешественник” для содействия 
развитию инфраструктуры туризма Слитерского национального парка 
разработала для Слитере новые предложения в туризме. Теперь каждый из 
местных и иностранных туристов может получить исчерпывающую информацию 
об основных культурных, исторических и природных познавательных объектах в 
Слитере! 
   
Ассоциация „Сельский Путешественник” осуществляет проект, финансируемый программой 
EK Life, «Разработка предложений по экологической политике и управлению, демонстрируя 
преимущества развития туризма в экологической, социальной и экономической областях, в 
Слитерском национальном парке (LIFE07 ENV/LV/000981)». В рамках проекта разработаны 
как рекомендации для сбалансированного развития туризма и документов политики охраны 
природы, так и проведены практические работы в Слитерском национальном парке с целью 
убедиться, действительны ли рекомендации на практике. 
 
Большой вклад в проект вносит поддержка местных учреждений (Администрация 
национального парка, местные предприниматели, представители учреждений 
самоуправления) и жителей, которые на регулярных заседаниях вместе с „Сельским 
Путешественником” принимают решения по дальнейшему развитию территории, чтобы парк 
стал более гостеприимным для посетителей.  
 

В рамках проекта разработаны следующие предложения: День путешественников 
Слитере, путеводитель по Слитерскому национальному парку, введение новых 
направлений для информационных щитов под открытым небом и в маркировке 
маршрутов - рекомендации для всех природных территорий и новые направления в 
традиционной застройке побережья. 

 

День путешественников Слитере – 12 июня  

 
Участвовали ли Вы когда-нибудь в экспедиции?  Отправлялись ли утром с рыбаками на 
рыбалку или наблюдали за насекомыми, птицами и зверями? Пробовали ли Вы вкуснейшую 
уху в Курземе во время KALĀ PIVĀD  (по-ливски - праздник рыбы)? В этот день у Вас есть 
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возможность почуствоватъ себя бывалым  путешественником и узнать много нового о 
Слитерском национальном парке, местных традициях, блюдах, напитках, языке и музыке. 

Открывая новые туристические маршруты, представляя путеводитель по Национальному парку 
«Слитере» и стенды под открытым небом, стимулируя дискуссию в обществе о 
сбалансированном развитии туризма в национальных парках и на других территориях 
NATURA2000 в Латвии, „Сельский Путешественник” и дума Дундагского края приглашают 
путешественников провести в Слитерском национальном парке день, богатый приключениями. 

В этот день путешествовать по Слитере можно индивидуально, или в сопровождении гидов и  
местных жителей, выбрав для себя наиболее интересный маршрут: пешком, на машине, 
велосипеде или на лодке. В рамках мероприятия, параллельно с путешествием по Слитере, 
гости смогут лучше познакомиться с местными жителями – традициями, культурой, музыкой и 
особой кухней ливов. Более подробную информацию о Дне путешественников Слитере можно 
найти на: www.celotajs.lv/sliteresdiena. 

Путеводитель по Национальному парку «Слитере»  

В начале июня будет выпущено первое всеобъемлющее издание о Слитерском национальном 
парке, содержащее информацию о геологических и исторически значимых событиях, 
природных и культурно-исторических ценностях, интересных событиях, маршрутах, описаниях 
объектов и другую, дополненную фотографиями полезную информацию для 
путешественников. Информация путеводителя основана на знаниях, опыте и сотрудничестве с 
местными жителями. Путеводитель будет издан на двух языках - латышском и английском 
(отдельные издания). 

Новые направления для информационных щитов под открытым небом и в маркировке 
маршрутов - рекомендации для всех природных территорий.   

 Основываясь на разработанных в ходе проекта основных 
принципах содержания информации под открытым небом, мы 
подготовили информацию и установили в Слитерском 
национальном парке пять стендов под открытым небом.  На 
стендах подчеркнули уникальность Слитере – природу, военное 
наследие, поселки ливов, их культурную среду, изображая 
информацию на карте, а также предоставляя информацию на 
латышском и английском языках, дополняя отдельные объекты 

переводом на язык Ливов.  

Мы подготовили основные направления для цветной разметки троп, которые протестировали в 
природе. Мы хотим ввести в Латвии систему маркировки маршрутов активного туризма, чтобы 
содействовать   экологически безопасному и устойчивому развитию туризма, несмотря на 
снижение объема средств и других ресурсов, которые до сих пор инвестировались в процесс 
маркировки маршрутов. 

Новые направления в традиционной застройке побережья 
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В сотрудничестве с Инспекцией по охране  государственных памятников культуры и 
Латвийским союзом архитекторов, мы начали работу по поиску новых направлений 
"Характерные принципы застройки морского побережья, особенности регионального 
строительства, разработка главных направлений для постройки новых зданий" с примерами 
передового опыта в месте демонстрации проекта – в Слитерском национальном парке. Это 
планируется в качестве добровольного общедоступного документа, предложениями 
существующим и новым собственникам или покупателям земли, с рекомендацией, 
направленной к жителям и предпринимателям на конкретной территории, использовать 
строительные элементы для своих домов, предприятий и т.д.. с целью сохранения и / или 
восстановления характера территории (например, ливская, рыбацкая, курземская и т.д.). 

За ходом проекта следите на  http://www.polprop.celotajs.lv  

 
P.S. Приглашаем представителей СМИ принять участие в организованной Lauku ceļotājs 
„Сельским Путешественником” поездке в Слитере,  которая состоится 19 мая этого 
года. Дополнительную информацию и программу смотреть в приложении. Заявки 
принимаются: aiva@celotajs.lv 
 
Контактная информация: Айва Яковела,   
Тел.: 67617600 aiva@celotajs.lv 
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LAUKU CEĻOTĀJS AICINA ATKLĀT SLĪTERES DĀRGUMUS! 
 
Lauku ceļotājs aicina Latvijas iedzīvotājus šovasar apceļot Slīteres nacionālo parku, lai 
izzinātu un iepazītu Slīteres dabas unikalitāti un vietējo iedzīvotāju – lībiešu kultūru un 
tradīcijas. Ar šādu mērķi tiek organizēta Slīteres ceļotāju diena š.g. 12. Jūnijā, kad būs 
iespēja gan ceļot profesionālu gidu pavadībā (bez maksas), gan iepirkties vietējo 
ražotāju un amatnieku tirgū, gan baudīt koncertu ar lībiešu mūziku un valodu. 
 
Lauku ceļotājs ir izstrādājis deviņus jaunus ceļojumu maršrutus Slīteres nacionālajā parkā, kas 
dod iespēju apceļot Slīteres nacionālo parku un izzināt skaistākās, nozīmīgākās un unikālākās 
vietas. Turklāt, ceļošanai var izvēlēties sev interesantāko ceļošanas veidu: ir īpaši izstrādāti 
maršruti velo braucējiem, laivotājiem, kājāmgājējiem, auto braucējiem un tiem, kam interesē 
uzzināt vairāk par dzīvnieku un putnu dzīvi. Daži maršruti ir sagatavoti speciāli šai dienai 
("Meklējot garāko koka dzelzceļa tiltu", "Daba degumā - mežs un purvs 20 gadus pēc 
degšanas", "Iepazīsim "Ziemeļu lietus mežus"", "Jūrā ar zvejnieka laivu"). Kopumā 14 
dažādus maršrutus pēc individuālas izvēles varēs iziet profesionālu gidu pavadībā (bez 
maksas), kas ir labākie Slīteres maršrutu pārzinātāji.” 
 
Paralēli ceļošanai, šajā dienā varēs apmeklēt dažādus atvērtos objektus bezmaksas vai ar 
īpašām atlaidēm, kā piemēram: Starptautiskā tūrisma  filmu festivāla “Tourfilm - Riga 2010” 
laureāts, filma “ Burinieku gadsimts”, fotogrāfa Jāņa Medņa foto izstāde “Zaļš, balts, zils”, 
Šlīteres bāka, Šlīteres dabas takas, Lībiešu tautas nams Mazirbē, Meža dzīvnieku ragu muzejs, 
mobilā pirts un daudzi citi.  

Pasākums tiks noslēgts ar svētku koncertu, kura laikā Jūs dzirdēsiet gan senas lībiešu tautas 
dziesmas, aranžētas mūsdienīgā skanējumā ar džeza un etnomūzikas  intonācijām, ko izpilda 
talantīgākie lībiešu jaunieši, gan lustīgas un trakulīgas zvejnieku sievu dziesmas, ko izpilda 
dzīvespriecīgas un optimistiskas dāmas labākajos gados.  

Slīteres ceļotāju diena sola ceļotājiem daudz piedzīvojumu: būs iespēja iejusties rūdīta 
ceļotāja ādā, ēst Kurzemē gardākos sklanduraušus un zivju zupu “KALĀ PIVĀD”  (lībiski – 
zivs svētki), baudīt vietējo lībiešu viesmīlību, valodu un mūziku, pacienāt sevi ar Užavas alu 
un piedalīties dažādās loterijās. Informācija un programma: www.celotajs.lv/sliteresdiena 

Kā atzīst viena no pasākuma organizatorēm, Asnāte Ziemele, Lauku ceļotāja prezidente: 
“Slītere katram ceļotājam spēj piedāvāt kaut ko savu -  tā ir viena no Latvijas apburošākajām 
vietām, kur sastopama gan bagāta dzīvnieku, putnu un augu valsts, gan arī krāšņs 
kultūrvēsturiskais mantojums, un īpaši viesmīlīgi cilvēki. Šī teritorija vēl ir tik maz izzināta un 
patiešām spēj mūs pārsteigt. Atdzīšos, ka esmu iemīlējusies Slīterē. Un varu droši teikt 
ikvienam ceļotājam - Slītere neatstāj vienaldzīgos.”  



 
 

Latvijas Lauku tūrisma asociācija                                  Latvian Country Tourism Association 
 

L A U K U   C E Ļ O T Ā J S  
Kalnciema 40, Rīga, LV-1046, Tālr.: 67617600, Fakss: 67830041 

E-pasts: lauku@celotajs.lv, www.celotajs.lv 
 

 
 
 

   
  

POLPROP-NATURA 
Nr. LIFE07ENV/LV/000981 

 

Lauku ceļotājs organizē Slīteres ceļotāju dienu sadarbībā ar Dundagas novada domi un 
Slīteres nacionālā parka administrāciju EK Life programmas finansētā projekta „Vides 
politikas un pārvaldības priekšlikumu izstrāde, demonstrējot tūrisma attīstības ieguvumus 
vides, sociālajā un ekonomikas jomā Slīteres nacionālajā parkā (LIFE07 ENV/LV/000981)” 
ietvaros. Projekta ietvaros izstrādāti gan tūrisma maršruti gan brīvdabas stendi gan arī jaunais  
Slīteres tūrisma ceļvedis, kas tiks dāvināts visiem Slīteres ceļotāju dienas dalībniekiem. 

Kā saka Juris Smaļinskis, Slīteres ceļveža autors: “Šajā jaunajā izdevumā ir apkopotas ne 
tikai praktiskas norādes, maršruti un informācija ikvienam ceļotājam, kas dodas uz Slīteri, 
bet arī dažādas leģendas un nostāsti, ko man kā ceļveža autoram atklāja vietējie iedzīvotāji. 
Man šī ceļveža veidošana bija kā unikāls “ceļojums” cauri Slīterei - gan ģeogrāfiski, gan 
laikā.”  
 
Lielu ieguldījumu pasākuma organizēšanā sniedz sadarbības partneri, atbalstītāji un vietējie 
iedzīvotāji, kas kopā ar Lauku ceļotāju aktīvi piedalās Slīteres ceļotāju dienas organizēšanā. 
 
Pasākumu organizē: Lauku ceļotājs, Dundagas novada dome 
Līdzfinansētāji: Eiropas Komisijas Life programma un LR Vides ministrija 
Sadarbības partneri: Dabas aizsardzības pārvaldes Slīteres nacionālā parka administrācija, 
Līvu fonds 
Atbalstītāji: Tūrisma valsts attīstības aģentūra, SIA "Kolkasrags", Kurzemes radio, žurnāls 
"Geo",  laikraksts "Kursas Laiks", Interneta portāli TVnet.lv , B2Binfo.lv, ReKurZeme.lv  
 
Vairāk informāciju par Slīteres ceļotāju dienu var atrast: www.celotajs.lv/sliteresdiena 
Sekojiet jaunumiem par Slīteres ceļotāju dienu Twiter: www.twitter.com/laukucelotajs 
 
 
Uz tikšanos Slīterē! 
 
Papildus informācija ceļotājiem: 
Aiva Jakovela 
Lauku ceļotājs 
Tel: 67617600 
E-pasts: aiva@celotajs.lv 
www.celotajs.lv/sliteresdiena  
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Informācija medijiem 
 

LATVIJAS APCEĻOTĀJIEM UZ PAPLĀTES PASNIEDZ “GARDU KUMOSU”-  
Izdots pirmais Slīteres tūrisma ceļvedis 

 
Lauku ceļotājs sagatavojis jaunu izdevumu Latvijas apceļotājiem 
un gatavojas to prezentēt Slīteres ceļotāju dienā, š.g. 12. Jūnijā. 
Tagad ceļotājam ir iespēja pilnībā “izgaršot” Slīteri, apceļojot 
Slīteres nacionālo parku ar profesionāla tūrisma ceļveža palīdzību. 
Tas ir pirmais šāda satura un apjoma tūrisma ceļvedis par 
Latvijas nacionālo parku – Natura 2000 teritoriju. Izdevums 
balstīts ne tikai uz pieejamo tūrisma un vēstures informāciju, bet 
arī uz vietējo iedzīvotāju stāstiem, iesaistot vairāk kā 30 vietējos 
cilvēku, nacionālā parka administrāciju un Dundagas novada 
domi u.c. 
 

Ceļvedī iekļauta informācija par nozīmīgākiem dabas un cilvēces vēstures notikumiem un 
faktiem, objektiem, kurus vērts redzēt un zināt, tūrisma maršrutiem, ikgadējiem pasākumiem, 
pakalpojumiem, servisiem, doti zaļie un praktiskie padomi ikvienam, kā arī Slīteres nacionālā 
parka karte. 

Kā saka Juris Smaļinskis, Slīteres ceļveža autors: “Šajā jaunajā izdevumā ir apkopotas ne 
tikai praktiskas norādes, maršruti un informācija ikvienam ceļotājam, kas dodas uz Slīteri, 
bet arī dažādas leģendas un nostāsti, ko man kā ceļveža autoram atklāja vietējie iedzīvotāji. 
Man šī ceļveža veidošana bija kā unikāls “ceļojums” cauri Slīterei - gan ģeogrāfiski, gan 
laikā. 
Jaunajā ceļvedī iekļauti arī deviņi jaunie Lauku ceļotāja izstrādātie ceļojumu maršruti Slīteres 
nacionālajā parkā (SNP), kas dod iespēju apceļot SNP velo braucējiem, laivotājiem, 
kājāmgājējiem, auto braucējiem un tiem, kam interesē uzzināt vairāk par dzīvnieku un putnu 
dzīvi. 
 
Jaunais ceļvedis kā dāvana tiks dāvināts visiem tiem ceļotājiem, kas piedalīsies Slīteres 
ceļotāju dienā, š.g. 12. jūnijā, ko organizē Lauku ceļotājs sadarbībā ar Dundagas novada domi 
un Slīteres nacionālā parka administrāciju. Pēc 12. Jūnija ceļvedis būs pieejams arī lauku 
ceļotāja birojā.  
 
Ceļveža izdevējs: Lauku ceļotājs. Autors: Juris Smaļinskis 
Finansēts: ar Eiropas Komisijas Life programmas POLPROP–NATURA (LIFE07 
ENV/LV/000981) un LR Vides ministrijas finansiālu atbalstu. 
 
Slīteres nacionālā parka ceļveža e-versija lūkojama šeit. 
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Vairāk informācija par Slīteres ceļotāju dienu atrodama šeit: 
http://www.celotajs.lv/sliteresdiena 
Sekojiet Lauku ceļotāja jaunumiem Twiter: www.twitter.com/laukucelotajs 
 
Papildus informācija: 
Elīna Kalēja 
Lauku ceļotājs 
Tel: 67617600 
E-pasts: elina@celotajs.lv 
www.celotajs.lv 
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SESTDIEN LATVIJAS APCEĻOTĀJI PULCĒSIES SLĪTERĒ! 
 

Slīteres ceļotāju diena, 2010. gada 12. jūnijs 
 
Lauku ceļotājs šogad pirmo reizi organizē īpašu pasākumu tiem Latvijas iedzīvotājiem, 
kas vēlas apzināt vēl neiepazītas Latvijas āres. Šoreiz ceļošanas svētki tiek organizēti 
Slīteres nacionālajā parkā, kur šo sestdien, 12. jūnijā notiks Slīteres ceļotāju diena. 
Organizatori aicina uz pasākumu lielus un mazus ceļotājus, kas vēlas iejusties rūdīta 
ceļotāja lomā un izbaudīt piedzīvojumiem bagātu dienu kopā ar savu ģimeni, draugiem 
un kolēģiem.  
 
Pasākuma laikā dalībniekiem sarūpētas dažādas priekšrocības un interesanti pārsteigumi. 
Pirmkārt, visi maršruti tiks piedāvāti profesionālu gidu pavadībā un bez maksas. Visi 
pieaicinātie gidi ir labākie Slīteres puses pazinēji un pārzin ne tikai interesantākās vietas un 
objektus, bet arī dažādus vietējos nostāstus. Otrkārt, visi ceļotāji saņems dāvanā jauno 
Slīteres tūrisma ceļvedi, kas turpmāk palīdzēs apceļot šo pusi arī individuāli.Treškārt, visiem 
dalībniekiem būs iespēja piedalīties loterijā un pasākuma laikā iegūt vērtīgas balvas. 
     
Tomēr galvenais akcents pasākumā tiks likts uz ceļošanu. Lauku ceļotājs ir izstrādājis deviņus 
jaunus ceļojumu maršrutus Slīteres nacionālajā parkā, kas dod iespēju apceļot Slīteres 
nacionālo parku un izzināt skaistākās, nozīmīgākās un unikālākās vietas. Turklāt, ceļošanai 
var izvēlēties sev interesantāko ceļošanas veidu: ir īpaši izstrādāti maršruti velo braucējiem, 
laivotājiem, kājāmgājējiem, auto braucējiem un tiem, kam interesē uzzināt vairāk par 
dzīvnieku un putnu dzīvi. Daži maršruti ir sagatavoti speciāli šai dienai ("Meklējot garāko 
koka dzelzceļa tiltu", "Daba degumā - mežs un purvs 20 gadus pēc degšanas", "Iepazīsim 
"Ziemeļu lietus mežus"", "Jūrā ar zvejnieka laivu"). 
  
Kā atzīst Lauku ceļotāja prezidente Asnāte Ziemele: “Mēs esam saņēmuši milzīgu 
pretimnākšanu un atbalstu no organizācijām un vietējiem iedzīvotājiem šī pasākuma 
organizēšanas gaitā un tagad ceram, ka arī laika apstākļi būs tikpat atbalstoši un draudzīgi 
visiem Slīteres ceļotājiem. Šajā sakarā nāk prātā arī kāds labs teiciens – nav slikta laika, ir 
tikai slikts apģērbs. Tāpēc mudinu visus ceļotājus nenobīties no laika prognozēm, bet sarūpēt 
ceļošanai piemērotu apģērbu, pret-odu līdzekļus un doties ceļā”. 
 
Pasākuma galvenā norises vieta plānota Kolkā, kempingā Ūši, kur visas dienas garumā notiks 
vietējo amatnieku un ražotāju tirdziņš – Ražots Slīterē. Uz tirgu jau pieteikušies ap 30 
tirgotājiem, starp tiem arī suvenīru, rotu, grozu, sklandraušu, alus un mājas vīnu darītāji. Un, 
protams, liela izvēle zivju: būs iespēja gan nogaršot dažādas zivis gan būt klāt un izzināt 
kūpināšanas procesu, gan iegādāties zivis līdzi ņemšanai.  
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Pasākums tiks noslēgts ar svētku koncertu, kura laikā uzstāsies Dundagas novada pašdarbības 
kolektīvi. Koncerta pirmā daļā būs iespēja dzirdēt Kolkas koklētāju ansambļa un jauktā kora 
uzstāšanos, savukārt otrajā daļā ieskanēsies lībiešu meldiņi gan tradicionālā gan mūsdienīgi 
aranžētā skanējumā. Neizpaliks arī lustīgas zvejnieku sievu dziesmas un dažādi konkursi.  

Lauku ceļotājs organizē Slīteres ceļotāju dienu sadarbībā ar Dundagas novada domi un 
Slīteres nacionālā parka administrāciju EK Life programmas finansētā projekta „Vides 
politikas un pārvaldības priekšlikumu izstrāde, demonstrējot tūrisma attīstības ieguvumus 
vides, sociālajā un ekonomikas jomā Slīteres nacionālajā parkā (LIFE07 ENV/LV/000981)” 
ietvaros.  

Pasākumu organizē: Lauku ceļotājs, Dundagas novada dome 
Līdzfinansētāji: Eiropas Komisijas Life programma un LR Vides ministrija 
Sadarbības partneri: Dabas aizsardzības pārvaldes Slīteres nacionālā parka administrācija, 
Līvu fonds 
Atbalstītāji: Tūrisma valsts attīstības aģentūra, SIA "Kolkasrags", Kurzemes radio, žurnāls 
"Geo",  laikraksts "Kursas Laiks", Interneta portāli TVnet.lv , B2Binfo.lv, ReKurZeme.lv  
 
Vairāk informāciju par Slīteres ceļotāju dienu var atrast: www.celotajs.lv/sliteresdiena 
Sekojiet jaunumiem par Slīteres ceļotāju dienu Twiter: www.twitter.com/laukucelotajs 
 
 
Uz tikšanos Slīterē! 
 
Papildus informācija ceļotājiem: 
Elīna Kalēja 
Lauku ceļotājs 
Tel: 29135813 
E-pasts: elina@celotajs.lv 
www.celotajs.lv/sliteresdiena  
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LAUKU CEĻOTĀJS APKOPO PADARĪTĀ REZULTĀTUS 

 
Pagājusī nedēļa Lauku ceļotājam aizritēja ļoti dinamiskā atmosfērā, jo vienā nedēļā tika 
organizēta gan Starptautiskā lauku tūrisma konference gan pasākums aktīvākajiem Latvijas 
ceļotājiem – Slīteres ceļotāju diena. Šodien, apkopojot padarīto, esam gandarīti, ka abi lielie 
pasākumi ir noslēgušies ar labiem rezultātiem, pozitīvām atsauksmēm un jaunām idejām 
nākotnei. 

 
Starptautiskā lauku tūrisma konference, 2010. gada 9. jūnijs 

 
Starptautiskajā lauku tūrisma konferencē 9. jūnijā Rīgā piedalījās gandrīz 200 
dalībnieki, tai skaitā dalībnieki no ārvalstu organizācijām, pārstāvot 23 valstis - Vāciju, 
Spāniju, Angliju, Franciju, Beļģiju , Nīderlandi, Itāliju, Ungāriju, Bulgāriju, Grieķiju, 
SIovēniju, Igauniju, Lietuvu, Baltkrieviju, un citas valstis. 
 
Konferences dalībnieki dalījās pieredzē par to, kādā veidā katra valsts realizē lauku tūrisma 
potenciālu. Lauku tūrisma nozare kļūst arvien profesionālāka, iezīmējas jauni sadarbības veidi 
produkta mārketingā un pārdošanā starp lauku tūrisma asociācijām un tūrisma operatoriem. 
Kas šobrīd vajadzīgs tirgum? Kvalitatīvs pakalpojums + ātri pieejama un precīza informācija, 
rezervējot naktsmītnes pat ceļojuma laikā + pievienotā vērtība - bezmaksas papildus 
pakalpojumi un atpūtas iespējas papildus pamatpakalpojumam: naktsmītnei un ēdināšanai.  
 
Konferences prezentācijas pieejamas konferences mājas lapā: 
http://www.celotajs.lv/cont/conf/conference/100609-WS/speakers.html  
Konferences fotogalerija: http://gallery.celotajs.lv/index.php?album=/Events/2010/00609_Workshop  
Konferences apkopojums: http://www.celotajs.lv/cont/conf/conference/100609-WS/results.html  
 
Pēc konferences, 10.06.2010 Eiropas lauku tūrisma federācija „Eurogites” rīkoja savu 
ikgadējo asambleju Rojas novada „Dzintarkrastā”, kurā Federācijai tika ievēlēts jauns 
prezidents no Beļģijas.  Asnāte Ziemele, „Lauku ceļotājs” prezidente, tika ievēlēta kā vice-
prezidente Eiropas federācijā. Fotogaleriju no Asamblejas un sekojošā pieredzes brauciena pa 
Latvijas lauku tūrisma vietām skatiet te: 
http://www.gallery.celotajs.lv/index.php?album=%2FEvents%2F2010%2F00610_EurogitesGA 

 
Slīteres ceļotāju diena, 2010. gada 12. jūnijs 

 
Lai izzinātu un iepazītu Slīteres dabas unikalitāti un vietējo iedzīvotāju – lībiešu kultūru 
un tradīcijas, Lauku ceļotājs š.g. 12. jūnijā organizēja Slīteres ceļotāju dienu. Pēc 
dažādu maršrutu un kultūras, izziņas objektu sniegtās statistikas, šajā dienā Slīteres 
nacionālo parku apceļoja vismaz 600 ceļotāji.  
 
Visas dienas garumā ceļotājiem bija iespēja doties dažādos maršrutos atkarībā no izvēlētā 
ceļošanas veida un no vēlamās ceļošanas slodzes. Kā pirmie, plkst. 4.00 maršutā devās tie 
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ceļotāji, kas bija izvelējušies “Zvēru vērošanu”. Aiz viņiem., ap plkst 5.00 sākās nākamie 
maršruti uz ”Putnu vērošana” un “Jūrā ar zvejnieku laivām”.  Tā visas dienas garumā 
ceļotājiem bija iespēja iepazīt Slīteri, ceļojot ar kājām, ar velo, ar laivām, ar auto vai dodoties 
izziņas maršrutos.  
 
Vislielākā interese ceļotājiem bija par Kolkas ragu (600 apmeklētāji), Šlīteres bāku (246 
apmeklētāji) un Kolkas evaņģēliski luterisko baznīcu (150 apmeklētāji). Savukārt, no 
maršrutiem pieprasītākie Slīteres ceļotāju dienā bija: kājāmgājēju “Kolkasraga aplis” (3 
grupās kopā izgāja 110 ceļotāji), kājāmgājēju “Košrags – Pitrags – Košrags” (divās grupās 
kopā izgāja 75 ceļotāji) un velomaršruts “Košrags – Mazirbe – Košrags” (1 grupā kopā 
izbrauca 40 ceļotāji).  
 
Pēc ceļošanas kādu kārumu vai suvenīru bija iespēja iegādāties vietējā amatnieku un ražotāju 
gadatirgū “Ražots Slīterē”, kur vislielāko piekrišanu guva sklandrauši, kūpinātas zivis un 
rotaslietas. Savukārt, koncertā skatītājus patīkami pārsteidza gan vietējo pašdarbības 
ansambļu sniegums (“Laula”, “Sarma”, Kolkas jauktais koris, pūtēju orķestris, mūzikas skolas 
koklētāju ansamblis, Nurmorkestõr, Dundagas amatierteātris) gan Vides ministra Raimonda 
Vējoņa ierašanās pasākumā, lai atklātu noslēguma koncertu, gan dziedātāja Chilli, kas 
uzstājās kopā ar lībiešu jauniešu grupas Nurmorkestõr dalībniekiem.  

Lauku ceļotājs aicina arī tos Latvijas iedzīvotājus, kas šajā dienā dažādu iemeslu pēc nevarēja 
ceļot Slīterē, apgūt Slīteri pašiem, izmantojot jauno Slīteres tūrisma ceļvedi. Ceļvedis papīra 
formātā pieejams Lauku ceļotāja birojā vai interneta versijā: 
http://www.celotajs.lv/p/SliteresCelvedis2010/ebook_lv.html - /74 

Kā atzīst Lauku ceļotāja prezidente Asnāte Ziemele: “Runājot ar ceļotājiem, saskāros ar 
dažādiem mītiem par Slīteri - sākot ar to, ka Slītere vēl joprojām rezervāta statusā un beidzot 
ar to, ka maršrutu iešana profesionālu gidu pavadībā ir pārāk dārgs prieks. Izdodot Slīteres 
tūrisma ceļvedi un organizējot Slīteres ceļotāju dienu, mēs gribējām gaisināt šos mītus un 
iedrošināt cilvēkus apceļot Slīteri, sniedzot visu ceļošanai nepieciešamo informāciju. 
Manuprāt, Slītere ir lieliska vieta, kur doties šajā vasarā ar savu ģimeni, jo ikvienam, īpaši 
rīdziniekiem, ar ceļošanu saistītās izmaksas, nebūs augstas. Piem, profesionālu gidu 
pakalpojumi uz 2-3 stundu gariem maršrutiem cilvēku grupai vidēji maksās 15 Ls. Arī 
ēdināšanas un naktsmītņu pakalpojumi ir katram pieejamās cenās, atkarībā no vēlamā 
servisa līmeņa - uz vienu personu, sākot ar 1 Ls par dzīvošanu teltīs un 5 Ls viesu namā.”  

Pasākumu organizēja: Lauku ceļotājs, Dundagas novada dome 
Līdzfinansētāji: Eiropas Komisijas Life programma un LR Vides ministrija 
Sadarbības partneri: Dabas aizsardzības pārvaldes Slīteres nacionālā parka administrācija, 
Līvu fonds 
Atbalstītāji: Tūrisma valsts attīstības aģentūra, SIA "Kolkasrags", Kurzemes radio, žurnāls 
"Geo",  laikraksts "Kursas Laiks", Interneta portāli TVnet.lv , B2Binfo.lv, ReKurZeme.lv  
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Fotogalerijas un atsauksmes no Slīteres ceļotāju dienas: 
http://www.celotajs.lv/cont/conf/conference/100612-CD/results_lv.html  
Vairāk informāciju par Slīteres ceļotāju dienu var atrast: http://www.celotajs.lv/sliteresdiena 
 
Paldies visiem masu mediju pārstāvjiem par dalību mediju braucienā, preses 
konferencē un par atbalstu informācijas atspoguļošanā. Ceram uz turpmāku abpusēju 
sadarbību! Sekojiet Lauku ceļotāja jaunumiem Twiter: http://www.twitter.com/laukucelotajs 
 
Papildus informācija: 
(Starptautiskā lauku tūrisma konference) – Asnāte Ziemele, Lauku ceļotājs 
Tel: 29285756, E-pasts: asnate@celotajs.lv, www.celotajs.lv  
 
(Slīteres ceļotāju diena) - Elīna Kalēja, Lauku ceļotājs 
Tel: 29135813, E-pasts: elina@celotajs.lv, www.celotajs.lv 
 
 
 
 
 




