
  

 

 

Projekta „CentralBalticCycling” 
noslēguma konference Vidzemē 

 

Vidzemes Tūrisma asociācija aicina Jūs piedalīties projekta „CentralBalticCycling” noslēguma konferencē 

Vidzemē, kas norisināsies 18. oktobrī Saulkrastos, atpūtas kompleksā „Minhauzena Unda”. Plānots, ka 

konferencē piedalīsies ap 100 tūrisma profesionāļi, pašvaldību arhitekti, teritoriju plānotāji, kā arī uzņēmēji un 

sadarbības partneri no piecām valstīm. 

Konferencē tiks pārrunātas jaunākās velo attīstības tendences Eiropā. Mūsu sadarbības partneri no Somijas, 

Zviedrijas, Igaunijas, Lielbritānijas un Belģijas iepazīstinās ar gūto pieredzi, kā arī ar jaunu produktu attīstību un 

ekonomiskajiem ieguvumiem no velo tūristiem. 

Pateicoties projektam „CentralBalticycling”, veiksmīgi turpinās EuroVelo 13 jeb “Dzelzs priekškara maršuta” 

attīstība, kur Latvijas maršrtuta kopgarums ir 560 km. Ir izveidots jauns Latvijas Nacionālais Upju maršruts, 

vairāk nekā 400 km garumā, kā arī reģionālie un daudzi vietējie maršruti. 

Vidzemes velomaratona piedalījās vairāk kā 100 aktīvās atpūtas cienītāji. 2013.gadā Vidzemes piekraste ir 

papildinājusies ar jauniem velo infrastruktūras elementiem – uzstādītas vairāk kā 600 zīmes, tajā skaitā arī EV 

13 maršrutā, 16 velonovietnes un 12 informācijas stendi. Projekta ietvaros sagatavotas arī jaunas velo kartes un 

citi izdales materiāli, kas popularizēti sešās valstīs.  

Ļoti ceram, ka conferences laikā tiks gūtas jaunas atziņas, kas stiprinās sadarbību un veicinās velo attīstību 

Latvijā.  

 

 

Norises vieta Atpūtas komplekss „Minhauzena Unda”, Ainažu 74, Saulkrasti 

http://ej.uz/minhauzena_unda 

Datums 18.oktobris 

9:30 – 10:00 Dalībnieku reģistrācija 

10:00 Konferences atklāšana 

10:05 Normunds Līcis,  

Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks, 

Vidzemes Tūrisma asociācijas valdes loceklis, projekta vadības grupas loceklis 

10:30 VARAM pārstāvis,  

LR Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija 

10:40 Satiksmes ministrijas pārstāvis, 

LR Satiksmes ministrija 

10:50 Ekonomikas ministrijas pārstāvis, 

LR Ekonomikas ministrija 

11:00 Projekta “CentralBalticCycling” ietvaros īstenotais un nākotnes izaicinājumi 

11:00 Raitis Sijāts,  

Vidzemes Tūrisma asociācijas Valdes priekšsēdētājs,  

projekta koordinators Vidzemē (Latvija) 



  

 

11:20 Edgars Pudzis,  
Carnikavas novada domes attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs 

11:35 Katarina Rönnbacka Nybäck, 

Projekta koordinatore 

Örebro, Zviedrija 

11:50 Tõiv Jõul 
Projekta koordinators 

Rietumigaunija 

12:05 Martti Nilsson, Niclas Gestranius 

Projekta koordinatori 

Pargas pašvaldība, Somija 

12:20  Jaunājumi un atbildes, paneļa diskusija 

12:40 Kafijas pauze 

13:10 Velotūrisma attīstības tendences Eiropā 

13:10 Ričards Vestons (Mr. Richard Weston) 
Centrālās Lankašīras universitāte, Tūrisma un transporta institūts (Lielbritānija) 

Velotūrisma ekonomiskie ieguvumi (vietējā, reģionālā, starptautiskā līmenī) – 

Eiropas Komisijas pasūtītā pētījuma rezultātu apkopojums 

13:40 Denijs Heks (Mr. Dany Heck) 

Tūrisma produktu attīstības speciālists. Austrumbeļģijas tūrisma aģentūra 

„Vennbahn” – starptautisks pārrobežu (Beļģija, Francija, Vācija) tūrisma produkta 

piemērs un labā prakse 

14:10 Jaunājumi un atbildes, paneļa diskusija 

14:30 Jaunā CBC velotūrisma klipa prezentācija 

14:40 Vidzemes velomaratona fotokonkursa laureātu apbalvošana 

14:50 Konferences noslēgums 

15:00 Pusdienas 

16:00 Jauno velozīmju (EiroVelo 13) marķējuma atklāšana un prezentācija 

Saulkrastu pašvaldības teritorijā 

(Labu laikapstākļu gadījumā - veloizbrauciens Saulkrastos) 
 

 


