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Velotūrisms 
 
 
Prakse & pieredze: 
Velomaršrutu (infrastruktūras) attīstība 
Latvijā, velotūrisma ekonomiskais 
pienesums, 
velomaršrutu marķēšana Latvijā, EiroVelo, 
VTA pārrobežu projekti, velomaršrutu 
popularizēšana, sadarbība ar pašvaldību 
un valsts iestādēm 
 
Izaicinājumi & iespējas: 
Nākotnes izaicinājumi un sadarbības 
iespējas, Zaļo ceļu (Greenways) attīstība, 
TEN-T finansējums veloinfrastruktūras 
attīstībai 
 
 
 
 
 



Ar ko mēs sākām? 
2006-2007: Pirmās velokartes 
2009–2010: Projekts Tour de LatEst 
2009-2015: Eiropas Komisijas atbalstītie 
EiroVelo 13 veloprojekti (4) 
2011: EiroVelo 13 izpēte  - investīciju 
plāns un attīstības vadlīnijas (Investīcijas 
ietvertas piekrastes attīstības plānā) 
2012-2013: Projekts Central 
BalticCycling 
2012: Vidzemes Tūrisma asociācija sāk 
piešķirt velomaršrutu numurus  
2012-2015: Eiropas Komisijas atbalstītie 
Zaļo ceļu (Greenways) projekti (2) 
2014: EiroVelo 13 (atkārtoti, ar 
finansējumu) un Greenways (pirmo 
reizi) Latvijas Tūrisma pamatnostādnēs 
2014-2020 
2015: VTA izdod pirmo Latvijas marķēto 
velomaršrutu karti LV/ENG 
2015: Nodibināta Latvijas Zaļo ceļu 
asociācija (11 pašvaldības) 



 
 
Velotūrisma ekonomiskais 
pienesums  - EiroVelo 13 
 
EiroVelo 13 piekrastes velo maršruts 
 
 
Ārvalstu tūristi dienā ~53 EUR 
Vietējie tūristi dienā ~16 EUR 
 
 
 
1 dienas braučieni: ~ 14.5 milj. EUR 
Vismaz 1 nakts: ~4.5 milj. EUR 
 
KOPĀ = ~ 19 milj. EUR/gadā 
 
EV distance Latvijā: 562 km 
1 km/atdeve: 33 800 EUR 
 
(R.Weston, UCLAN) 
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Izstādes 2012-2013  



 



 

 

Investīcijas EiroVelo 13 
maršrutā Carnikavā 
 
Gājēju un velosipēdistu tilts  (no 
18.11.2014) 
 
Kopējās investīcijas:  ~4 milj. EUR 
 
Uzstādīts inovatīvs gājēju/velo 
skaitītājs 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
Velomaršrutu numerācija 
Vidzemes Tūrisma asoc. 
 
1. EiroVelo (13, 11, 10) 
2. Nacionālie velomaršruti 
3. Reģionālie velomaršruti 
4. Vietējie velomaršruti 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

www.vidzeme.com/velonumeracija 



 



 



www.vidzeme.com/velonumeracija 

www.vidzeme.com/velonumeracija 



Informācijas apmaiņa: 
Izglītojošie materiāli 
Konference/semināri 
Pieredzes braucieni  
Latvijā / ārzemēs 



Kempings “Apaļkalns” (7 vietējie maršruti) 

Marķējuma zīmes/kartes (14!) valodās/dalība 
izstādēs/dalība semināros/dalība 
projektos/apbalvojumi 



 



Latvijas marķēto velomaršrutu karte 

 



 



 
Latvijas Zaļo ceļu asociācija 
Bijušo dzelzceļa līniju, upju/kanālu malu/dambju piemērošana 
tūrisma vajadzībām (pārgājieni, velotūrisms, nūjošana utt.)  
Nov. 15’ – 11 pašvaldības (10 Vidzemē un 1 Kurzemē) 
  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

TEN-T finansējums 
veloinfrastruktūras attīstībai 
 
 Where applicable as part of a broader 

project of common interest, actions may 
include activities for the adaptation of 
TEN-T infrastructure to ensure the 
continuity of bicycle infrastructure for 
long-distance cycling paths such as the 
EuroVelo routes. These activities may 
include relevant adaptation of traffic 
signaling systems or the addition of 
infrastructure dedicated to cyclists and 
pedestrians, such as tunnels, bypasses, 
bridges, aerial cycling and walkways and 
protected cycling paths. They may cover 
activities extending along TEN-T routes 
or at crossings between TEN-T routes 
and long-distance cycling paths. 

 



 
Velotūrisms Latgalē 
 
1. Velomaršrutu marķēšana 

(apmeklējums +50%) 
2. Sasaiste ar kopējo 

velotūrisma tīklu Latvijā 
(Vidzeme, Zemgale) 

3. EiroVelo 11 ? 
4. Lineāru (ne tikai apļveida) 

velomaršrutu veidošana 
5. Kopīgu projektu veidošana 

(piem. Latvijas-Krievijas 
programma) 
 
 
 



 

VTA Projekts Central Baltic Cycling – Informācijas 
stends, velo novietne, 109. maršruta zīmes 
Limbažu novada dome/LEADER projekts – 2 jauni 
velomaršruti – 110 un 111 kuri iet garām Igates pilij 



 



 



Nākotnes izaicinājumi 
 
1. Valsts finansējums/atbalsts 

veloinfrastruktūras izbūvei 
2. Statistika (veloskaitītāji) 
3. Informācijas 

uzturēšana/atjaunošana 
(portāls) 

4. Velotūrisma 
popularizēšana/mārketings 

5. Aktīva sadarbība pašvaldību, 
reģionu, Valsts, pārrobežu un 
ES līmenī 

6. Velo draudzīga uzņēmuma 
standarta/zīmes izveide 
 
 



Paldies par uzmanību! 

Jānis Sijāts 

Pils laukums 1, Cēsis 

www.vidzeme.com / info@vidzeme.com 
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