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Maršrutu ideja 

• Saistība ar darbību kempingā un kempinga 
apmeklētāju vēlmēm 

• Studējot tūrismu 



• Izstrādāt velomaršrutus, kā arī to informatīvo karti, 
veicinot ilgtspējīgu, videi draudzīgu tūrisma 
infrastruktūras izveidi Pārgaujas novadā.  

• Radīt interesi iepazīt apkārtējos tūrisma objektus. 

• Radīt iemeslu ceļotājiem uzkavēties šajā reģionā 
ilgāku laiku. 

Darba mērķi:  

•Pārgaujas velokartē ietvertie maršruti ir domāti 
dažādām mērķa grupām: gan aktīviem velobraucējiem - 
velo pasākumu apmeklētājiem, gan brīvdienu 
velotūristiem. Domājot arī par ģimenēm ar bērniem, ir 
izveidoti mazāka garuma maršruti, piemēram, „Mazais 
loks apkārt Raiskuma ezeram” un maršruts „Prom no 
steigas uz Kvēpenes mieru”  

Mērķauditorijas: 

 

Maršrutu mērķis un mērķauditorijas 
 



Maršrutu un maršrutu kartes 
plānošana 

• Vadoties pēc iepriekšējās pieredzes maršrutu karšu veidošanā. 
• Teorijas izpēte saistībā ar velomaršrutu un velomaršrutu kartes 

veidošanu. 
• Censties maršrutu veidot pēc iespējas mazāk pa koplietošanas 

ceļiem, izvēloties meža un grants seguma ceļus, kas velobraucējiem 
būs drošāki. 

• Kartogrāfisko materiālu atlase. 
• Ceļu apzināšana. 
• Svarīgu infrastruktūras elementu apzināšana (velo nomas, serviss, 

tūristu mītnes, ēdināšana, veikali u.c.). 
 
 

 



 

Maršrutu izbraukšana un pārbaude dabā 
 

Veikta maršrutu izbraukšana un 
tūrisma objektu apsekošana. 



Sadarbības, komunikācijas un koordinācijas veidošana 
 



Maršrutu kartes izdošana 
 

• Saskaņošana ar SIA «Jāņa sēta» 

• Sadarbības veidošana (diskusijas, kartogrāfe, 
maketēšana, dizains) 

• Informācijas sagatavošana izvietošanai bukletā 
(maršrutu un apskates objektu apraksti,  informācija 
par tūristu mītnēm, ēdināšanu,  

     velonomām, veloservisiem, 

     reljefa profilu izveidošana u.c.  

 



Maršrutu marķēšana 

Saskaņošana ar : 

• DAP  

• Latvijas Valsts ceļi 

• Maršrutu numerācija 

• Zīmju atrašanās vietu saskaņošana ar vietējiem 
iedzīvotājiem. 

• Zīmju izvietošana dabā 



 



 



Izplatīt tuvākos TIC 

Tulkot dažādās valodās 

Izplatīt dažādās ar tūrismu saistītās izstādēs (Holandē, Somijā, Baltijā, Vācijā u.c.). 

Marķējumu atjaunošana, papildināšana 

Alternatīvu ceļu meklēšana. 

Maršrutu popularizēšana, turpmāka 
uzturēšana un pilnveidošana 





 
Paldies par uzmanību! 

 
 
 

Uz tikšanos Pārgaujā! 


