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Arī tūrista skats no malas  



Kas notiek pēc ēšanas?  

Tādēļ daži jautājumi, priekš iesildīšanās  



Kas ir velotūrists? 



Šis? 

Avots: http://www.karters.lv/wp-content/uploads/2011/11/Konkursa_galerija_3.jpg 

Ne visi, kas sēž uz riteņa = velotūristi  

Ne visi, kas brauc ar riteni, to dara trūkuma dēļ ... 

Ne visi, kas met mežā atkritumus = tūristi 

Kas tie ir? Kas met?  



Postpadomju domāšanas veida 
atspoguļojums 

 

Viens pamuļķītis iet pa ceļu un viņam pretī 
brauc draugs - otrs pamuļķītis ar jaunu, 
spīdīgu velosipēdu. 

Pirmais jautā: „Kur tu ņēmi tik skaistu un 
jaunu velosipēdu?" 

Otrs atbild: „Vakar vakarā gāju pa ceļu un 
pie manis piebrauca skaista sieviete ar 
šo riteni. Viņa nometa riteni zemē, 
novilka drēbes un teica, lai es ņemu ko 
gribu." 

Pirmais: „Laba izvēle, drēbes varbūt 
nederētu!" 

• Avots: www.delfi.lv  

Avots: R. Vitkovskis, speciāli  

Lauku ceļotājam 

http://www.delfi.lv/


Kas ir velosipēds? 

→ → ??? 

1868. 2013. 22. gs. 



Velosipēds – pilsētas/valsts 
eiropeiskuma rādītājs! 
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Cik tērē tūrists? 
Maršruts: Rīga - Ainaži 

• Velobraucējs (100 km – 
pusotra diena) 

• Vismaz viena nakts – ap 20 
Ls 

• Piecas ēdienreizes (15 – 20 
Ls) 

• Veikals – ap 10 Ls 

• Objektu apskate (ap 10 Ls) 
_______________ 

• Kopā: 45 – 50 Ls 

• Autobraucējs (100 km – 
1,5 h – dažas stundas) 

• Nakšņošana (-) 

• Degviela (? - ) 

• Kafija – krūzē līdzi vai 
Statoilā 1 Ls 

• Objektu apskate (ap 10 Ls) 

__________________ 

• Kopā: ap 10 Ls 
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Velobraucēji ir ļoti dažādi ..., 

bet ir vajadzības, kas tos vieno 



Par kādiem velotūristiem mēs 
runājam? 

• Sportiskais 

• Baudītājs 

• Novadpētnieks 

• Pasākumu līdzdalībnieks 

• Eko – veselīgais 

• Vietējais braucējs 

• Modīgais 

• Atbalsta grupa 

• Cik vēlmju, tik interešu! 
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“Mazie ceļi”, bet ... 
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 ... ne pavisam 

mazi, ...  
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..., kas dabā 

izbeidzas ... 
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Par šiem var 

diskutēt  



Ideālā gadījumā: 

• Ir pietiekami gari (gar 
Vidzemes jūrmalu, cauri 
Vidzemei, gar Gauju 
u.t.t.) 

• “Ignorē” administratīvās 
u.c. veida dabā 
neesošas robežas 

• Ir pieejams 
nepieciešamo 
pakalpojumu klāsts 

• Ir kaut kas interesants! 
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Informācija, kartes 
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Velo - draudzīga 

infrastruktūra 
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Atpūtas un piknika 

vietas 



Maltīte 
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 Kāda 

rozīnīte, bet 

daļai un ne 

vienmēr 

šāda 
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 Savlaicīgi 

brīdinājumi 

par riskiem 
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 No 

šķēršļiem 

brīvi ceļi. 

Kāds šeit? 



Viens no fantastiskākajiem manis 
pieredzētajiem Eiropas ceļiem ... 



Ziemā/vasarā (lai būtu smuki) 



Visskaistākie saulrieti 
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Velotūrisms – draudzīgs? 

• Notiek g.k. pa vispārējas lietošanas ceļiem (ne “dabas 

pamatni” un dabiskām nelabiekārtotām teritorijām) 

• Salīdzinoši “ātrs”, vairāk koncentrējas uz “lielākiem” 

objektiem – ainavām, KP, infrastruktūras objektiem 

•  Ļauj sasniegt galamērķus, kas nav sasniedzami ar 

sabiedrisko – privāto transportu 

• Veselīgs cilvēkam – draudzīgāks videi 

• ĪADT – virza apmeklētājus pa konkrētu maršrutu 

• Ilgāku laiku pavada salīdzinoši nelielā teritorijā – 

ieguvums uzņēmējiem (ilgtspējība)! 



Velotūristam draudzīgs uzņēmums 

• Atsevišķa slēdzama 
telpa 

• Vienkāršs instrumentu 
komplekts (piemēri!) 

• Siltas telpas apģērba 
žāvēšanai 

• “Nākšana pretim” ar 
transporta 
pakalpojumiem (mantu, 
velotransports) 

• Ir kartes, citi 
informācijas materiāli, 
informācija par 
velodarbnīcām 

• Attieksme!!! 

• Saimnieks pats lieto 
divriteni 

• Piktogrammas, logo, 
atzinības zīmes + ĪADT 

• Jo būs vairāk prod., jo 
vairāk velobraucēju 

 



Velosipēdistam draudzīgi ...  

Zaļā novada kontekstā 



Kā savu piedāvājumu (produktu) 
“ielikt” maršruta lapā? 



Kurās teritorijās? Sk. karti 

• Slīteres nacionālajā parkā 

• Ķemeru nacionālajā parkā 

• Rāznas nacionālajā parkā 

• Dvietes dabas parkā 

• Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā 

• Kājas/velo/laivas/auto/slēpes 

• Putni/zvēri 

• Publiski: www.celotajs.lv  

 

http://www.celotajs.lv/
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Maršrutu lapu “+” 
• Ko darīt konkrētajā vietā? 

• Izstrādāts “standarts” vai matrica (uz www pieejamas prog.) 

• Gatavs maršruts 

• Īsa un kodolīga informācija (2 A 4) + videi draudzīgi  

• Ātri un ērti atjaunojami, atvērtais kods 

• Publiski ikvienam brīvi pieejami Internetā 

• Saimnieks vai klients pats var printēt 

• Tos var “kopēt” un taisīt ikviens pats 

• Maksimāli tiek iesaistīti citi spēlētāji – kā taisījām? 

• Arī vienkāršāks formāts – ielaminēts – 
vienreizējs/daudzkārtējs 

 



Maršruti: www.celotajs.lv  

http://www.celotajs.lv/


Kā marķēt maršrutu? 



Krāsu atzīmes uz kokiem  
(ļoti lokāliem maršrutiem, ap viesu māju) – 

sk karti 

• Priekšrocības: videi draudzīgs, ātri marķējams, 
viegli atjaunojams, izmaksas: ļoti mazas 
(salīdzinoši ar citiem veidiem)  

• Trūkums: Tikai vietās, kur pietiekams koku 
blīvums, taču var kombinēt 

• Marķētāji: uzņēmēji, entuziasti, 
administrācijas, NVO, TIC u.c. 

• To var darīt ikvienā gadalaikā 



Kā tas izskatās dabā? 



Posms Posma garums Marķēšanas ilgums 
Marķējuma atzīmju 

skaits 

Mazirbe - Kolkasrags 20 km 5 h 40 min 97 

•Kopumā iztērēti 0,6 l krāsas; 
 

•Vidējais ātrums, braucot un marķējot 
ar velosipēdu – 3,5 km/h;  
 

•Vidēji veiktas piecas marķējuma 
atzīmes uz 1 km 

Lībiešu ciemu ceļa marķēšana 



Pozīcija Aptuvenas izmaksas Ls 

Krāsa (0,9 l) 9,50 

Šķīdinātājs (0,5 l) 1,16 

Ota (viena) 1,00 

Trafarets (viens gab.) Izgatavošanā izmantoti esošie resursi 

Drāšu birste (viena) 0,22 

Transports – velosipēds vai iešana 
kājām 

– 

Viena cilvēka darba diena Realizēts brīvprātīgi 

Zāģis, nazis, polietilēna maisi, plēves, 

drēbes lupatiņas 

Šie instrumenti un materiāli atradās 
mājās un nebija jāpērk 

KOPĀ ~ 12 Ls/20 km 
 (~ 0.60 Ls/km) 

Marķēšanas izmaksas 



Kas nepieciešams? 



... Procesā. Pat studenti to dara un 
investē savus personīgos līdzekļus 



LC izstrādātās maršrutu marķēšanas 
vadlīnijas 

• Sistēma nav pretrunā ar 
citām, to var kombinēt 
(piekrastes gadījums) 

• Sistēma ir iekļauta kā 
pielikums ĪADT 
vienotajam stilam 
(Vidzemes piekraste - 
ZBR, Piejūras db) 



Ko vēl esam darījuši piekrastē? 

• Servisa karte 

• Maršruti gar krastu 

• Plāns 



Vidzemes piekraste:  
kājas, slēpes, putni, auto, velo, laivas 



Kas pa ceļam interesē velotūristu? 
Ko vēl darām? Jaunumi 

Visi pieejami pdf! 



Kas ļoti pietrūkst ceļotājam? 
Ceļvedis gar jūras krastu 

• Ir tūrisma ceļvedis gar 
Vidzemes piekrasti?  

• Vidzemes piekraste 

• Kurzemes piekraste 

• Līcis/jūra 

• LC ieguldījums 



Velotūrisma plānotāja un pakalpojumu 
sniedzēja rokasgrāmata (pdf) 





Piekraste – vai tikai kājas un velo? 



Apvidus slēpošana 
Cross contry skiing 

→ 



Slēpojiena kopsavilkums 

• Kilometrāža: 115 km 

• “Tīrais laiks”: 25 h 

• Špūre: > 95 % 

• Latvijas garākā brīvdabas 
slēpošanas trase!!! 

• Kur vēl tāda iespēja slēpot 
bez jebkāda ierobežojuma 
??? 

• 9 cilvēki/70 km 

• Kurš labos rekordu?  



Sociālajos tīklos 



Piejūras dabas parks – rekreatīva 
teritorija 

• Atpūtnieku plūsma ir haotiska 
(staigātāji, staidzinātāji, peldētāji, 
sēņotāji, slēpotāji, vasarnieki, 
putnu vērotāji, velobraucēji, 
dabas baudītāji, militārā 
mantojuma pētnieki, geokečotāji 
u.c.) 

• Desmitiem tūkstoši cilvēku, katrs 
ar savu motivāciju 

• Nākotnē slodze tikai var pieaugt 

• Piekraste = un būs pastiprināta 
interešu teritorija! 

• “Kāpu zona” izveidota piejūras 
zemju īpašnieku interešu 
aizsardzībai  



Piejūras dabas parks –  
mans redzējums 

• Velotūristam – kājinieku tūristam 
neinteresē ceļš, kas ir kilometru un 
vairāk no jūras krasta 

• Stāsti no viesu mājām 

• Asfaltēts veloceliņš tuvu jūras 
krastam (km robežās, tuvāk) un 
saistītā infrastruktūra 

• Infrastruktūra ir loģiska – 
nepārtraukta visas piekrastes 
garumā 

• Laba iniciatīva – Ogres Zilie kalni 

• Velotūristi nav cūkotāji  

• (Pa kreisi pelēko kāpu biotopi ar 
aizsargājāmām augu sugām, 
rezervāts! Jutīgi biotopi) – neviens 
nekāpj nost! 

• Norādes no jūras puses!  

Kuršu kāpu nacionālais parks 



Kuršu kāpu piemērs 

• Cilvēks grib redzēt un 
būt pie jūras! 

 



Sekojiet līdzi 

www.celotajs.lv 

Facebook 

Twiter 

juris@celotajs.lv  

http://www.celotajs.lv/
mailto:juris@celotajs.lv

