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Kas ir mūsu tūristi? 
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Ko varam darīt, lai 

popularizētu 

velotūrismu? 



Latvijas tūrisma portāls 

www.latvia.travel 

1.89 milj. – apmeklējumi gadā 

1.27milj. – unikālie 

apmeklējumi 

6.02 milj. – skatījumi 

3.19 – lapu skatījumi 1 

apmeklējuma laikā 

3,23 min. – vidējais 

apmeklējuma laiks 

 

TOP valstis no kurām 

apmeklē:  

1.Lietuva 

2.Krievija 

3.Igaunija 

4.Vācija  

5.Lielbritānija  

6.ASV 

7.Somija  

8.Zviedrija  

9.Japāna 

10.Ukraina   



Velomaršruti 

www.latvia.travel 

 Iekļautā informācija: 

 

• Maršruta nosaukums 

• Garums 

• Ilgums 

• Maršruta gaita 

• Ceļa segums 

• Apskates objekti 

• Marķējums 

• Noderīga informācija, 

brīdinājumi 



Velomaršruti 

www.latvia.travel 

  

Velomaršrutu sadaļas 

apmeklētāji pa 

valstīm: 

1. Latvija 

2. Lietuva 

3. Vācija 

4. Krievija 

5. Somija 



Latvia.travel mobile app 



Latvia.travel mobilā aplikācija 

 

 

 

 



Tūrisma informācijas materiāli 
• Top 10 tūrisma galamērķi Latvijā 

• Latvijas tūrisma tēla brošūra 

• Reģionu tūrisma kartes (Latgale, Kurzeme, Vidzeme, 

Zemgale) 

• Rīgas un apkārtnes tūrisma karte 

• Latvijas tūrisma karte 

• Baltijas kempingu karte 

• Baltijas tūrisma maršrutu brošūra (2013) 

• Tūrisma karte “Atpūta ģimenei ar bērniem” (2013) 

• Tūrisma karte “Atpūta pie dabas Latvijā“ (2013) 

• Tūrisma karte tūristiem ar īpašām vajadzībām (EDEN) 

• Latviskais kultūras mantojums (2013) 

 

Produktu brošūras: 

• Veselība. Labsajūta. Harmonija. 

• Darījumu tūrisma brošūra MEET RIGA  

• Maršruti “Viena diena Rīgā un tās apkārtnē" (Riga +) 

• Latvijas tūrisma maršruti (2013) 

• Atpūta dabā (2013) 

• Kultūras tūrisms un Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014 

(2013) 

www.tava.gov.lv/lv/tava-izdotas-publikacijas 



Ārvalstu žurnālistu un 

tūroperatoru vizītes 

• Galvenās tēmas mediju 

vizītēm: gastronomiskais 

tūrisms, daba un ekotūrisms, 

aktīvais tūrisms, veselības 

tūrisms, reģionu piedāvājums.  

• Aicinām sadarboties 

tūroperatoru un žurnālistu 

vizīšu organizēšanā (ieteikumi 

medijiem, tūroperatori, 

eksperti, ko nepieciešams 

uzaicināt uz Latviju, 

iesaistīšanās vizītes norises 

organizēšanā).  





Starptautiskās tūrisma izstādes 2013/14  

- nacionālais stends 

• „WTM”, Londona 

• „Matka”, Helsinki 

• „Adventur”, Viļņa 

• „Tourest”, Tallina 

• „ITB”, Berlīne 

• „MITT”, Maskava  

 

• “Vakantiebeurs”, Utrehta 

• “Otdih”, Minska 

• “Reisen Hamburg”, Hamburga 

• “F.re.e”, Minhene 

• “IMEX”, Frankfurte 

 

 

 

 



Latvijas Tūrisma ziņu apkārtraksts 

www.greetingsfromlatvia.lv 

 
 

 

 

12 500 abonenti: 

- Tūrisma aģenti un 

operatori, mediji, 

tūrisma asociācijas, 

profesionāļi, ziņu 

aģentūras 

 

 

 

 



Vietējā tūrisma veicināšanas 

pasākumi 

 

• Vietējā tūrisma kampaņa un 

pasākumi tūrisma sezonas 

pagarināšanai ārpus 

tradicionālās tūrisma sezonas 

 

• Vietējās sabiedrības 

informēšana un izglītošana par 

tūrismu sadarbībā ar Latvijas 

medijiem (Raidījums «Te» LTV, 

«Kā labāk dzīvot» LR, 

«atklājēju» video LTV) 

 

 



Velotūrisma produkta 

attīstība 



Velomaršruti pašlaik 

 

- Reģioni, pašvaldības, pakalpojumu sniedzēji 

veido jaunus velomaršrutus, velo pasākumus, 

maratonus, izdod velomaršrutu kartes u.c.  

 

- Pieaugusi vietējās sabiedrības aktivitāte un 

interese par velotūrismu 

 

- Pašlaik nav skaidri izmērāmu rezultātu velo 

tūrisma attīstībai attiecībā uz starptautiskā 

tūrisma veicināšanu 

 

 



Nepieciešamie uzlabojumi  

velomaršrutu attīstībai 

• Norāžu zīmes, velomaršrutu marķējumi dabā 

• Detalizētas velomaršrutu kartes 

• Apkopota informācija par velo tūrisma iespējām 

Latvijā, maršrutiem, noteikumiem, informācija 

svešvalodās 

• Ceļu kvalitāte, drošība 

• Sabiedriskais transports 

• Savienojumi starp lokālajiem maršrutiem 

• Trūkst pakalpojumu velotūristiem, nomas 

pakalpojumu utml. 



Perspektīvas  

- Euro Velo maršrutu tīkla attīstība un veloceliņu 

izbūve/attīstība Latvijas teritorijā (gar Baltijas jūras 

un Rīgas jūras līča piekrasti – EV13 „Iron Curtain 

Trail”, EV10 ceļš, maršrutu atzari). 

- Reģionu sasniedzamības uzlabošana: 

a) Nodrošināt videi draudzīgu tūristu pārvietošanās 

iespēju, īpašu uzmanību pievēršot velo infrastruktūras, 

t.sk. to pārvadāšanas un sabiedriskā transporta 

sistēmas attīstībai visā Latvijas teritorijā; 

b) Latvijas ceļu un tūrisma infrastruktūras uzlabošana 

tūrisma objektos ar attīstības potenciālu; 

c) Pilnveidot un attīstīt tūrisma informācijas zīmju 

sistēmu Latvijā, to skaitā informācijas stendus pie 

tūrisma objektiem, norādes svešvalodās. 

 



Perspektīvas 

Nacionāla līmeņa dabas un kultūras tūrisma 

produktu attīstība (kas balstās uz 6 

pamatvērtībām – kvalitāte, ilgtspējība, inovācija, 

eksportspēja, augsta pievienotā vērtība un tūristu 

iesaiste/pieredzes gūšana (individualizācija) 

 

Lokālo tūrisma objektu attīstība, savienojumi 

starp lokāliem tūrisma objektiem un maršrutiem 

(sadarbība, klasteri, maršruti utml.) 

 

Kvalitatīva informācija (portāls, maršrutu kartes, 

ceļveži) un mārketings 



Paldies! 

 www.tava.gov.lv  

www.latvia.travel 

www.greetingsfromlatvia.lv  

www.facebook.com/TAVA.gov.lv  

http://www.tava.gov.lv/
http://www.tava.gov.lv/
http://www.latvia.travel/
http://www.greetingsfromlatvia.lv/
http://www.facebook.com/TAVA.gov.lv

