
 

Saulkrastu TIC - 2015 

 

Papildinājums kopējai Vidzemes piekrastes prezentācijai. 

 

 

Mūsu skaitļi līdz 30.novembrim ir sekojoši: 19 540 (gan TIC, gan mūsu lieliskā wc) 

TOP valstis atšķiras no citiem TIC: 

Saulkrastos joprojām TOP: LV, RU, LT, DE, EE, FR (tādā secībā arī ir). Francija izkonkurēja 

Somiju. Pieaugums, salīdzinoši ar pagājušo gadu, par 1460, par aptuveni 10%. 

 

Vēl pamatīgāk iezīmējas pieprasījums pēc atpūtas iespējām ģimenēm ar bērniem un šeit kaut kas 

par vasaru rakstā plašāk: 

„Aizvadīts vasaras sezonas darbīgākais laiks, un kamēr nav piemirstas sezonas aktualitātes, 

Saulkrastu tūrisma informācijas centrs veica aptauju novada tūrisma uzņēmēju vidū, kā tiek vērtēta 

aizvadītā vasaras sezona, kādi novērojumi un aktualitātes. 

Lielākajā daļā e-pastu, kuri tika saņemti, uzņēmēji atzina, ka, neskatoties uz sliktajiem laika 

apstākļiem, tūristu skaits kopumā pieaudzis. Īpaši pieaudzis vietējo un Lietuvas tūristu skaits, bet 

ievērojami daudz rezervācijas atteikuši klienti no Krievijas. Pieaudzis tūristu skaits no Itālijas, 

Francijas, Šveices, Spānijas, kā arī esam joprojām pievilcīgi tūristiem no Vācijas. 

Atzinīgi tiek vērtēti daudzveidīgie vasaras sarīkojumi, uzlabojumi pilsētas infrastruktūrā, 

apzaļumošanā un vides objektu izveidē. Pozitīvi tiek novērtēts Jūras parks, Baltā kāpa, Zvejniekciema 

bērnu laukums u.c., kā arī tūrisma informācijas centra darbs un tūrisma informācijas materiālu klāsts. 

Pie nepieciešamajiem uzlabojumiem gandrīz visās atbildēs tika minēta auto stāvlaukumu problēma, 

arī autobusu stāvlaukumu izveides nepieciešamība. Mūžīgā aktualitāte – pludmales tīrība, atkritumu 

savākšana un bio tualešu tīrība. Vairums uzsver, ka Saulkrasti veidojas par ģimenēm ar bērniem 

draudzīgu vietu, bet daudzviet piekļuve jūrai ar bērnu ratiņiem liegta pakāpienu dēļ, kā arī 

nepieciešamas norādes, kur iespējams piekļūt jūrai un izvietot pamanāmas norādes uz apskates 

objektiem. Kas attiecās uz ūdens tūrisma attīstību, nepieciešams sakārtot vietu, kur Aģē tiek laistas 

laivas, kuteri un citi peldlīdzekļi. 

Līdzīgi kā Saulkrastu novada uzņēmēji, arī Saulkrastu tūrisma informācijas centrs novērojis, ka 

pieaudzis ceļotāju skaits, kuri labprāt apvieno atpūtu ar pasākumu apmeklēšanu, kā arī palielinājies 

ģimeņu skaits, kuri ceļo kopā ar maziem bērniem. Līdz ar to audzis pieprasījums pēc ģimenēm ar 

bērniem draudzīgām tūrisma mītnēm, kafejnīcām un atpūtas vietām. 

Aizvien lielāku popularitāti iegūst arī tirdziņi, kur var iegādāties Latvijas amatnieku, mājražotāju 

un zemnieku produkciju. 

Šovasar Saulkrastos novērota tendence pieaugt to tūristu skaitam, kuri domā par to, kā aktīvi un 

veselīgi atpūsties. Agros vasaras rītos Saulkrastos var biežāk novērot skrējējus, nūjotājus un 

riteņbraucējus. Cilvēki labprāt apmeklē jogas, cigun un fitnesa nodarbības, kā arī trenažierus "Jūras 

parkā". Saulkrastu jaunizveidoto "Jūras parku" labprāt apmeklē tie, kuriem patīk pludmales volejbols 

un aktīvā atpūta, kā arī ģimenes ar bērniem. 



Līdz 31. augustam Saulkrastu tūrisma informācijas centru apmeklējuši 17644 cilvēki, kas ir par 1460 

apmeklētājiem vairāk nekā pērnā gadā. Pagājušā gadā līdz 31. augustam 16184 apmeklētāji. 

Šajā gadā Saulkrastos darbu sāka SUP dēļu noma “EasySUP.lv”, kuras pakalpojumus labprāt 

izmanto peldvietas "Centrs" apmeklētāji. Saulkrastu novadā šogad arī atvērtas divas jaunas 

naktsmītnes - viesu māja "Gāles" un viesnīca "Sunny Dune", divas jaunas kafejnīcas - "Cietais rieksts" 

un "Lagūna", mūzikas kluba “Katrīnbāde” nedēļas nogales bārs “Mariachi Bar”, restorāns “Sunny 

Dune”, kā arī darbu sācis piektdienu tirdziņš "Katrīnbādes plača tirgus” ” 

 

 

 

 

Info: 

Gita Memmēna 

 

http://www.easysup.lv/
http://dune-hotel.lv/lv/
https://www.facebook.com/cietierieksti
http://dune-hotel.lv/lv/restorans/
http://dune-hotel.lv/lv/restorans/

