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• krietni zaļāka un videi 
draudzīgāka transporta 
alternatīva par privāto 
transportu; it īpaši, ja tiek 
kombinēts ar sabiedrisko 
transportu (vilcienu) 

 

• lēnāka pārvietošanās – 
cilvēks ilgāk uzkavējas 
teritorijā, vairāk izzina un 
uzzina (=izglītojas), 
iespējams, arī dod 
ieguvumu vietējai 
ekonomikai 

Velotūrisms ĪADT – kāpēc par 



Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas aizņem 

12% platības 



Velopiedāvājuma mērķi ĪADT 



Velopiedāvājuma mērķi ĪADT 

 



• visi velomaršruti noteikti 
jāsaskaņo ar Administrāciju arī 
tad, ja tie iet pa jau esošiem 
ceļiem (bet parasti tie tiek arī 
saskaņoti , izņemot gadījumus, 
ja var negatīvi ietekmēt dabas 
vērtības – bet arī tad vienmēr var 
meklēt alternatīvas) 

• ar velosipēdu nedrīkst 
pārvietoties pa koka laipu 
segumu (īsāks mūžs koka 
laipām, bīstami pašam 
velobraucējam un pārējiem 
laipas apmeklētājiem), kā arī 
ārpus esošiem ceļiem/takām 

Velotūrisms ĪADT – potenciālie ierobežojumi 



• priekšroka jau esošas 
infrastruktūras pilnvērtīgākai 
“apgūšanai” un izmantošanai 
(= esošo ceļu un taku 
labiekārtošana, jaunu maršrutu 
veidošana uz esošo bāzes); 
jaunu celiņu būvniecība 
noteikti jāvērtē no dažādiem 
aspektiem (ietekme uz dabas 
vērtībām, ieguvumi teritorijai 
utt.) 

• galvenais mērķis – izziņa, 
iepazīšana, teritorijas 
piedāvājuma izmantošana 
(nevis pārvietošanās, 
“izskriešana cauri”) 

Velotūrisms ĪADT – potenciālie ierobežojumi 



Velopiedāvājuma mērķi 

ĪADT - ĶNP 

    Eiropas ilgtspējīga tūrisma harta - praktisks 
plānošanas instruments un kvalitātes zīme 
ilgtspējīga tūrisma plānošanai dabas 
teritorijās (www.european-charter.org)   

jeb sertifikāts par sadarbības kvalitāti visu 
tūrismā iesaistīto pušu starpā ar mērķi 
saglabāt kādas teritorijas vērtības 
turpmākajām paaudzēm.  

= tūrisma piedāvājumi tiek veidoti kompleksi, 

piem., velomaršruts tiek plānots tā, lai: 

     - neskartu jutīgas ekosistēmas un sugas; 

     - iekļautu apskates objektus un dotu iespēju 

par  teritoriju uzzināt pēc iespējas vairāk 

     - būtu sasniedzams ar sabiedrisko transportu 

     - iekļautu vietējo uzņēmēju piedāvājumus 

(kafejnīcas, veikali, dažādas atpūtas un izklaides 

iespējas u.c.), tādējādi atbalstot vietējo ekonomiku 
 

http://www.european-charter.org/
http://www.european-charter.org/
http://www.european-charter.org/


Maršruti ĶNP 

• 3 velomaršruti ar minimālu 

marķējumu Valguma ezera 

apkārtnē 

• 1 velomaršruts Jūrmalas 

pilsētā Ķemeri – Kūdra 

• 1 velomaršruts Slampes 

apkārtnē 

• “Ķemeru taku” piedāvātie 

maršruti 

• LC veidotais maršruts 

“Apkārt ĶNP” 

 



Velotūrisms ĪADT – piemēri no ĶNP 

Administrācija arī pati regulāri 
rīko velobraucienus savu 
ekspertu vadībā, iepazīstot 
teritorijas vērtības 
(Bioloģiskās daudzveidības 
dienas velobrauciens, Pļavu 
diena, Ceļotāju diena, 
dižkokiem veltīts 
velobrauciens utt.)  

 

Šogad lielākais - Kurzemes 
velorallija posms ĶNP 8. 
jūnijā “Iedvesmojošs 
velopasākums dabiskās 
noskaņās “Ātrumam nav 
nozīmes”.  

 

 

 



Velotūrisms ĶNP – dažas plānotās rīcības 

- Velo statīvu 

uzstādīšana pie 

apskates objektiem 

 

- Maršrutu marķēšana 

 

- ... 

 



Paldies  
par 

uzmanību!  
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